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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука  за проширување и измена на распоредот на 

средствата во Буџетот на Општина Свети Николе 
 
 
 
 

 
 Се објавува Одлука  за проширување и измена на распоредот на средствата во 

Буџетот на Општина Свети Николе бр. 0701 – 114, што Советот на Општина Свети 
Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2014 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 0801- 132                                 Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                          на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                       Зоран Тасев с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

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

 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука  за утврдување на  пазарната вредност на земјоделско 

земјиште  Во Општина Свети Николе 
 

 Се објавува Одлука  за утврдување на  пазарната вредност на земјоделско 
земјиште  Во Општина Свети Николе бр. 0701 – 115, што Советот на Општина Свети 
Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2014 година. 

 
 

Бр. 0801- 132/2                               Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев с.р. 
 
 
 
        

Врз основа на член 36  став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа  
(“Службен весник” бр. 5/02), и врз основа на Методологијата за процена на пазарната 
вредност на недвижен имот   („Службен весник на РМ”бр.54/2012 и 17/2013),  Советот на 
Општина Св.Николе на седницата  одржана на 31.01. 2014 год. донесе   

 
 

О Д Л У К А  
За утврдување на  пазарната вредност на земјоделско  

земјиште  Во Општина Свети Николе  
 

Член 1  
 

 За утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјиште во Општина 
Св.Николе се поаѓа од следните појдовни основи односно елементи:  
 1.Економската моќ на земјоделското земјиште (бонитет и катастарска класа на 
земјоделското земјиште).  
 2.Природна положба на земјоделското земјиште (во систем или вон систем за 
наводнување, во непосредна близина на градежен реон, на комуникација-пат и сл.)  
 3.Можност за пренамена на земјоделско земјиште.  
 4.Подигнати долгогодишни насади на земјоделско земјиште (лозови насади, 
овоштарници и сл.).  
 Според наведените појдовни основи, односно елементи, за утврдување на 
пазарната вредност на земјоделското земјиште во Општина Св.Николе се утврдуваат 3 
(три) подрачја –ЗОНИ.  
 
 

ПРВА ЗОНА   
 

 Во првата зона се опфаќа  земјоделското земјиште кое се наоѓа во непосредна 
близина на градежниот реон на град Св.Николе на оддалеченост до 300 метри, односно 
ако се врши пренос на идеален дел од земјоделско земјиште на оддалеченост  до 500 
метри од градежниот реон.  
 Пазарната вредност на земјоделско земјиште во првата зона се утврдува на 120,00 
денари х 1м2.   
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ВТОРА  ЗОНА  
 

 Втората зона ги опфаќа следните катастарски општини, односно населени места: 
Свети Николе, без земјоделското земјиште опфатено во првата зона,  Пеширово, 
Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Горно и Долно Црнилиште, Горобинци, 
Мездра, Орел, Долно Ѓуѓанци , Немањици, Кнежје и Делисинци.  
 Во оваа зона пазарната цена на земјоделското земјиште се утврдува,  во зависност 
дали се наоѓа во систем или вон систем за наводнување.  
 За земјоделско земјиште во систем за наводнување  се утврдува следната цена по 
1м2.  
 
 1.прва класа           -            50,00 денари 
 2.втора класа         -            40,00 денари  
 3.трета класа         -            30,00 денари  
 4.четврта класа     -            25,00 денари  
 5.петта класа         -            20,00 денари  
 6.шеста класа        -            10,00 денари   
 
 За земјоделско земјиште вон систем за наводнување се утврдува следната цена по 
1 м2.  
 
 1.прва класа           -            30,00 денари 
 2.втора класа         -            25,00 денари  
 3.трета класа         -            20,00 денари  
 4.четврта класа     -            15,00 денари  
 5.петта класа         -            10,00 денари  
 6.шеста класа        -              8,00 денари   
 7.седма класа        -              5,00 денари   
 

ТРЕТА   ЗОНА  
 

 Третата зона ги опфаќа следните катастарски општини, односно населени места во 
Општина Св.Николе кои се наоѓаат во ридско планинскиот реон: Трстеник, Сопот, Преод, 
Крушица, Малино, Алакинци, Стањевци, Павлешенци, Горно Ѓуѓанци, Строиманци, 
Макреш, Патетино, Мечкуевци, Ранченци, Арбасанци, Стануловци, Бориловци, Богословец,  
како и подрачјата северно од селата Немањици, Орел, Долно Ѓуѓанци и Горобинци.  
 
 За земјоделското  земјиште во третата зона се утврдува следната цена по 1м2.  
 
 
 1.прва класа           -            25,00 денари 
 2.втора класа         -            20,00 денари  
 3.трета класа         -            15,00 денари  
 4.четврта класа     -              8,00 денари  
 5.петта класа         -              5,00 денари  
 6.шеста класа        -              3,00 денари   
 7.седма класа        -              2,00 денари   
 

Член 2  
 

 Пазарната цена на земјоделското земјиште на кои се подигнати долгогодишни 
насади се зголемува за 50%.  
 
 
 

Член 3  
 

 Со оваа Одлука се става вон сила Одлуката за утврдување на пазарната вредност 
на земјоделско земјиште во Општина Св.Николе бр.0701-445 од 16.05.2013 год. донесена 
од Советот на Општина Св.Николе.   
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Член 4  
 

 Оваа  Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе.   
 
 
Бр. 0701 -115                   Претседател  
31.01.  2014 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Илија Стоилев с.р. 
 
 
    

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука  за  именување  на  претседател  и  членови  на 

Општинскиот  совет  за  безбедност  на  сообраќајот  на  патиштата  
 Свети  Николе 

 
 Се објавува Одлука за  именување  на  претседател  и  членови  на Општинскиот  

совет  за  безбедност  на  сообраќајот  на  патиштата - Свети  Николе бр. 0701 – 116, 
што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.01. 
2014 година. 

 
Бр. 0801- 132/3                                Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                          на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р. 
        
     

Врз  основа  на  член  414  став 1  и  став 2  од  Законот за безбедност  на 
сообраќајот  на патиштата (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.54/07) и член 
22 став 4  од Законот за локална  самоуправа (“Службен  весник  на  Република  
Македонија “ бр.5/02), Советот  на   општина  Свети  Николе  на  седницата  одржана  на  
ден  31.01.2014  година   донесе  

 
 

О Д Л У К А 
за  именување  на  претседател  и  членови  на Општинскиот  совет  за 

безбедност  на  сообраќајот  на  патиштата - Свети  Николе 
 
 

                                                         Член 1 
За  претседател  и членови  на  Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот 

на патиштата  за  Свети  Николе , се именуваат: 
            1.  Благој Давчевски , претседател 

2.  Антонио  Мицев , член 
3.  Венцо  Димчев , член 
4.  Стево  Стојчев , член 
5.  Благоје Стамболиев , член 
6.  Ванчо  Пешевски , член 
7.  Трајчо  Кочиев – член 
8.  Златан  Златановски, член 
9.  Душица  Дечкова, член 
                                                          Член 2 
Претседателот  и  членовите  на  Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот 

на патиштата  за  Свети  Николе   се именуваат  за  време  од 4 ( четири) години. 
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                                                          Член 3 
Со  оваа  одлука  престанува  да  важи  одлуката  со  бр. 0701-483 од 14.07.2009  

год.  донесена  од  Советот  на  Општина  Свети  Николе. 
                                                          Член 4 
Одлуката  влегува  во  сила  со  денот  на  донесување  и  ќе  биде  објавен  во  

„Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”.  
                                                 
Бр. 0701 -116                   Претседател  
31.01.2014 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Илија Стоилев с.р. 
 
    
 

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлука за начинот и условите за поставување урбана опрема 
за вршење дејност на јавни површини на територијата на општина Свети Николе 

 
 

 Се објавува Одлука за начинот и условите за поставување урбана опрема за 
вршење дејност на јавни површини на територијата на општина Свети Николе бр. 0701 
– 117, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 
31.01. 2014 година. 

 
     Бр. 0801- 132/4                                      Градоначалник, 
     31.01. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
     Свети Николе                            Зоран Тасев с.р. 
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ” бр.5/02),член 8 став 2 и член 16 од Законот за трговија 
(„Сл.весник на РМ” бр.16/04, 128/06, 63/07, 53/11), член 12 став 3 и член 41 став 2 
од Законот за угостителската дејност („Сл.весник на РМ” бр.62/04), член 9 став 3 
од Законот за вршење на занаетчиска дејност („Сл.весник на РМ” бр.62/04, 55/07, 
53/11), член 2 став 1 точка 4 и член 80 од Законот за градење („Сл.весник на РМ” 
бр.130/09....144/12), Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на 
ден 31.01.2014 година, донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за начинот и условите за поставување урбана опрема за вршење дејност на 
јавни     површини на територијата на општина Свети Николе 

 

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со оваа одлука се уредуваат начинот и условите за поставување урбана опрема 
за вршење дејност на јавни површини, како и други прашања од значење за 
користењето на јавните површини на подрачјето на општина Свети Николе. 
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Член 2 

Јавните површини се користат согласно нивната намена за општа употреба и за 
вршење на дејности од јавен интерес. 

Јавните површини можат да се користат и за: 

• Вршење на дејност пред деловни простории (трговија на мало, угостителски 
услуги, угостителски услуги од мал обем, занаетчиска дејност и друго), 

• Вршење на дејност надвор од деловна просторија, односно на јавна 
површина што не е во непосредна врска со деловната просторија (трговија 
на мало, угостителски услуги, угостителски услуги од мал обем, занаетчиска 
дејност, изложување на предмети, приредување изложби и забавни 
приредби, одржување на хуманитарни, културни, спортски и други 
активности во рекламно-промотивна-информативна функција на плоштади 
и друг јавен простор во организација на заинтересиран субјект и друго), 

• Поставување на урбана опрема, мебел и други подвижни објекти во 
функција на вршење дејност на јавни површини, како и други активности од 
локално значење; 

• Одржување на хуманитарни, културни, спортски, изложбени и други 
активности по повод прославување на празници и одржување на 
манифестации во организација на општина Св.Николе. 

При користењето на јавните површини може да се поставуваат подвижни објекти 
согласно условите, начинот и постапката утврдени со оваа одлука, како и согласно 
посебни проекти изготвени од страна на општина Св.Николе за определени јавни 
површини, односно спортско-рекреативни центри, парк-шуми, зелени површини, 
плоштади и друго. 

Член 3 

Поимите употребени во оваа одлука го имаат следното значење: 

1. Јавни површини се простори дефинирани во урбанистичките планови и 
означени со регулациони линии, на кои се изградени инвестициони и други 
инфраструктурни објекти во општа употреба, како и воздушниот простор над нив. 

Како јавни површини, во смисла на оваа одлука, се сметаат и неизградени 
површини чија намена е за општа употреба, до реализација на нивната намена 
утврдена со урбанистичките планови. 

2. Подвижни објекти е заеднички поим за означување на: монтажно-демонтажни 
објекти од лесна контрукција, мебел и урбана опрема, подвижни направи и 
апарати, при што: 

- монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат на 
одредени места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски, 
изложбени, рекламно-промотивни или деловно-информативни и други активности 
по повод празници и манифестации или за одреден временски период со намена 
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за вршење трговија на мало, угостителски услуги од мал обем, занаетчиска дејност 
и друго; 

- урбана опрема и мебел се лесно подвижни елементи кои се поставуваат на јавна 
површина за определен временски период: тезги, штандови, шанкови, столови и 
маси со чадори за заштита од сонце, тенди и други направи, жардињери за цвеќе, 
граничници, опрема за забава, мобилни тоалети и слично; 

- подвижни направи и апарати се колички за продажба на разни артикли, 
фрижидери и сандаци за замрзнување, угостителски и други приколки, автомати, 
направи за печење или варење на плодови, бини, шатори и слично што се 
поставуваат по повод  разни манифестации, дејност на циркус, луна парк, забавни 
игри, автомобили и други производи изложени за промоција или игра на среќа и 
друго; 

3. дејност претставува секоја регистрирана дејност за која постои можност да се 
врши надвор од деловна просторија, доколку се исполнети пропишани услови и 
постапки, согласно закон и други прописи; 

4. слободна проодна површина е дел од јавната површина наменет исклучиво за 
движење на пешаци која не смее да се користи за вршење на дејност, односно на 
која не смее да се поставуваат подвижни објекти; 

5. дозволена јавна површина е дел од јавната површина која ги исполнува 
стандардите и условите, согласно оваа Одлука и други прописи, за поставување 
урбана опрема, подвижни објекти, односно за вршење дејност;  

6. заинтересиран субјект е физичко или правно лице што има намера да користи 
јавна површина за вршење на дејност, односно за поставување подвижни објекти. 

Член 4 

Одредбите од оваа одлука се применуваат и во случаи кога дејностите се вршат 
во или од објекти или земјиште во сопственост, но се користи јавна површина како 
манипулативен простор (шалтерски или друг вид на давање на услуги надвор од 
регулационата линија). 

ИИ. КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ 

Член 5 

Се забранува преземање на какви било дејствија и активности во смисла на 
користење на јавните површини, спротивно на оваа одлука. 

Член 6 

Јавна површина може да се користи само врз основа на одобрение за 
поставување на урбана опрема за вршење на дејност, во смисла на член 2 став 2 
на оваа одлука, што го издава градоначалникот на општина Свети Николе. 

Поставување на подвижни објекти за активности од локално значење се врши врз 
основа на одобрение за поставување на подвижни објекти, што го издава 
градоначалникот на општина Свети Николе. 
 7 



За користење на јавна површина за вршење на дејност се плаќа закуп чија висина 
се определува во зависност од големината на површината – изразена во метри 
квадратни и времетраењето на користење на јавната површина, во согласност со 
Законот за комунални такси, односно Одлуката за висината на комуналните такси 
во општина Св.Николе  

Член 7 

Времетраењето на користењето на јавната површина за намените од член 2 став 2 
на оваа одлука, може да биде: 

• дневно, за време од 24 часа (манифестации, презентации и др.), 

• краткотрајно, за период до 30 дена (манифестации,презентации, изложби и 
др.), 

• сезонско, за период од 3 до 7 месеци (угостителство, трговија на мало и 
др.), 

• годишно, за период до 1 година (трговија, угостителство и др.). 

ИИИ. СТАНДАРДИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА 

Член 8 

Со користењето на јавните површини за вршење на дејност и поставување на 
урбана опрема и други подвижни објекти не смее да се спречува или отежнува 
користењето на станбените и деловните згради и други објекти, односно нивната 
функција на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да 
се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелена 
површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината. 

Урбаната опрема, мебелот и другите подвижните објекти, со својот изглед и 
форма, не смеат да го намалат естетскиот и општиот изглед на околината, а со 
вршењето на дејноста не смее да се создава начистотија, недозволена бучава и 
лоша миризба. 

Член 9 

Поставување на подвижни објекти се врши на начин што истите не смеат на 
никаков начин да бидат трајно прицврстени за подлогата, а нивното поставување и 
отстранување треба да се одвива на брз и лесен начин и без оштетување на 
подлогата. 

Член 10 

Јавната површина што е дадена на користење мора да се одржува во хигиенски 
исправна состојба. 

Член 11 

При користењето на јавните површини не смеат да се поставуваат бариери во 
просторот кои можат да го попречат користењето на околните објекти и простори 
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од јавен интерес, безбедното движење на пешаците или да го оневозможат 
движењето на лица со хендикеп, слободниот пристап на возила на јавни служби – 
противпожарно, амбулантно, полициско и комунално возило.  

Лицата што имаат добиено согласност за користење на јавна површина не смеат 
да преземаат градежни зафати, а особено не зафати со кои ги менуваат 
материјалот и нивелетата на слободната проодна површина. 

Член 12 

При користењето на јавната површина пред деловните објекти каде што се врши 
дејност, поставувањето на подвижни објекти е дозволено само во широчината на 
деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа 
одлука и други прописи. 

По исклучок од став 1 на овој член , може да се користи и јавната површина пред 
соседни објекти, со писмена согласност од сопственикот на соседниот објект, 
заверена на нотар и доколку се исполнети условите од оваа одлука и други 
прописи. 

Член 13 

Минималната широчина на слободната проодна површина на тротоарите изнесува 
1,5 метри и се мери од рабникот на коловозот или на велосипедската патека. 
Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на 
слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото или од 
најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен објект, во 
правец на делот од јавната површина што е предмет на користење. 

Кај пешачки улици, слободната проодна површина е средишниот коридор чиј 
попречен профил е минимум 2,5 метри. 

Член 14 

Поставување на подвижни објекти не е дозволено на делот од тротоарот на 
магистрална и собирна улица во зоната на свртување на улицата, односно во 
зоната на вкрстосување на улиците, која изнесува минимум 8 метри од пресечната 
точка на двете регулациони линии. 

Член 15 

За заштита од атмосферски влијанија корисникот на дозволената јавна површина 
може да постави чадори, тенда или настрешница. 

Минималната слободна височина при поставување на чадори за сонце изнесува 
2.4 метри  и истите поставени и отворени не смеат да ја надминат линијата на 
одобрениот простор, односно можат да ја наткриваат само одобрената површина и 
не смеат да бидат градежно прицврстени на подлогата. 

Тендите се типски - монтажни елементи со роло механизам за собирање, конзолно 
поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има 
простор за еден ред на маси и столици паралелно со ѕидот на објектот без 
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потпирачи на јавната површина  и истата смее да го наткрива само одобрениот 
простор за користење. 

При поставување на тенди над зона во која се организираат летни тераси 
минималната слободна височина изнасува 3,2 метри. 

Страните на тендата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг 
материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта од тендата 
заради изградба на зимска градина на јавна површина. 

Настрешница е лесен монтажно – демонтажен елемент кој се поставува на два 
столба кои не смеат да бидат градежно прицврстени на јавната површина, со 
платно и со роло механизам. 

При поставување на настрешница минималната слободна височина треба да 
изнесува 3.2 м. 

Доколку се поставува настрешница, не се поставуваат други видови на направи за 
заштита од атмосферски влијанија. 

Страните на настрешницата не смеат да се затвораат со најлон или било каков 
друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта до 
подлогата. 

Член 16 

Минималниот манипулативен простор пред апаратите (банкомат, кафемат и др.) 
изнесува 1,50м х 1,50м, како би се овозможило нивно непречено функционирање и 
пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните пешачки движења. 

Член 17 

Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи 
просторот определен за подвижни објекти од слободната проодна површина. Овие 
елементи се поставуваат со времетраење колку и одобрението за поставување 
урбана опрема, мебел и други подвижни објекти за комерцијална употреба, по што 
овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот. 

Максималната висина на жардињерите и граничниците е 0.80 м. 

Член 18 

Тезгите се лесно подвижни елементи на урбана опрема кои се поставуваат по 
повод празници и манифестации или на простори во градот определен со посебни 
елаборати и служат за продажба на соодветни производи со пригодна намена ( 
Тодорички панаѓур, краткотраен период пред новогодишните празници). Не е 
дозволено продажба на храна. 

Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветна на спецификатите на 
локацијата. 

Максималната површина на тезгите  изнесува 2,0 до 4,0 м2 метри квадратни и се 
поставуваат и отстрануваат по завршувањето на дејноста. 
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Висината на закупот за поставување на тезги за време на традиционалниот 
тодорички панагур,во времетраење од три дена, согласно позитивната законска 
регулатива изнесува 350.00 денари од м2 дневно.   

 

Член 19 

Опрема за забава на децата (луна парк и др.) се поставува на места каде има 
доволен простор за тоа (поголеми јавни површини), по можност во близина на 
паркинг простор, а јавната површина се дава на краткотрајно користење. 

Шлен 20 

Покриени и отворени шанкови се поставуваат на сквер, во парк, покрај водни и 
рекреативни површини. 

Покриените и отворени шанкови не смеат градежно да бидат прицврстени на 
јавната површина и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и 
канализација, со претходна согласност од ЈП и организации кои стопанисуваат со 
инфраструктурата. 

Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да биде и 
летна тераса. 

Член 21 

Самостоечки рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во 
профилот на сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата. 

Член 22 

Бини (платформи) се поставуваат за време на одржување на културно уметнички 
манефестации и други настани. 

Бините се поставуваат на плоштади и на површини кои можат да примат поголема 
група на граѓани 

Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по 
завршувањето на манифестацијата со уредување на просторот во првобитна 
состојба од страна на субјектот кој ја поставил бината. 

ИВ. ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ И 
ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА НА ЈАВНА ПОВРШИНА                                                                        

Член 23 

Постапката за добивање на одобрение за вршење дејност и поставување на 
урбана опрема ја покренува заинтересираниот субјект со поднесување барање на 
изготвен образец до Градоначалникот на општина Свети Николе, а ја спроведува 
Одделението за комунални работи и сообраќај, (понатаму во текстот„ надлежен 
орган”), при општина Свети Николе. 

 11 



Член 24 

Со барањето од член 23 на оваа одлука заинтересираниот субјект ја доставува 
следната документација: 

• Доказ за извршен упис на дејност во Централен регистар на Република 
Македонија или друг надлежен орган (упис во занаетчиска комора и сл.); 

• Доказ (пријава) за исполнување на минимално-техничките услови за 
вршење на дејноста на деловната просторија, доколку дејноста се врши 
пред деловната просторија; 

• Доказ за платена административна такса согласно тарифен број 93 од 
Законот за административни такси во износ од 1.000,00 денари. 

По приемот на барањето надлежниот орган за спроведување на оваа одлука во 
рок од 5 дена изработува: 

1.Детална скица (цртеж) на бараната, односно дозволена јавна површина за 
користење, со опис на околниот простор, границите на дозволената површина 
за користење, приказ на регулационата линија на јавната површина за 
користење и рабникот на тротоарот,  односно слободната проодна површина, 
влезовите во објектот пред јавната површина за користење, скали, рампи, дрвја 
и други комунални уреди, во размер од кој може јасно да се согледа 
новонастанатата ситуација. 

2.Записник од извршен увид на самото место од надлежен орган за 
исполнување на пропишаните услови и стандарди за користењето на 
дозволената јавна површина согласно оваа одлука. 

Член 25 

Доколку барањето со приложената документација е во согласност со 
одредбите од оваа одлука, Градоначалникот на општина Свети Николе и 
заинтересираниот субјект склучуваат договор за користење на јавна површина. 

Договорот особено содржи: 

1. назив и седиште, односно име и презиме и адреса на живеење на 
заинтересираниот субјект; 

2. времетраење на важноста на договорот; 

3. дејност за чие вршење се бара одобрение за користење на јавна површина; 

4. локација и површина на јавната површина што се дава на користење; 

5. начинот на уредување и користење на јавната површина; 

6. правата и обврските на договорните страни; 

7. висината и начин на плаќање на закупот за користење на јавната површина, 
односно износот на комуналната такса, согласно Законот за комунални такси; 
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8. услови за раскинување на договорот и 

9. други прашања поврзани со користењето на јавната површина. 

Член 26 

Договорот за користење на јавна површина се склучува во рок од 8 дена од 
денот на приемот на комплетираното барање во општина Св.Николе. 

Член 27 

По склучувањето на договор согласно оваа одлука, градоначалникот на 
општина Свети Николе во рок од 5 дена на корисникот издава одобрение за 
вршење на дејност и поставување на урбана опрема на јавна површина. 

Одобрението содржи особено: 

• Назив и седиште, односно име и презиме и адреса на живеење на 
корисникот на јавната површина; 

• Дејност што ќе се врши на дозволената јавна површина; 

• Границите и површината на локацијата, односно на дозволената јавна 
површина; 

• Времетраење на одобрението за вршење дејност; 

• Услови за престанок на важењето на одобрението пред истекот на рокот за 
кој е издадено; 

Член 28 

Склучениот договор и издаденото одобрение за вршење на дејност воедно 
значи и дадена согласност за поставување на подвижни објекти, односно урбана 
опрема во границите на определената јавна површина. 

Член 29 

Јавната површина за чие користење е склучен договор и издадено одобрение за 
вршење на дејност, корисникот не може да ја издаде или пренесе на користење во 
закуп или подзакуп на друго лице со договор, ниту со кој било друг правен акт. 

В. НАДЗОР 

Член 30 

Надзор над примената на оваа Одлука врши Секторот за урбанизам, заштита на 
животна средина и комунални работи на општина Свети Николе. 

Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа одлука врши овластен градежен 
инспектор на општината, овластен комунален инспектор на општината и пазарните 
инспектори на РМ, во рамките на нивните законски овластувања. 
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ВИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 

Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за 
утврдување на постапката, начинот и цената за користење на јавни површини пред 
деловни простории-продавници, за вршење на трговија на мало и давање услуги 
во трговијата, објавена во („Сл.гласник на општина Св.Николе” бр.3/09) и Одлуката 
за изменување и дополнување на истата, а објавена во („Сл.гласник на општина 
Св.Николе” бр.12/09). 

Член 32 

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

Бр. 0701 -117                     Претседател  
31.01.  2014 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Илија Стоилев с.р. 
 

 
    

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

 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука за утврдување на приоритети на изградба на локални 
патишта од доделени средства  од Светска банка за обнова  развој за  Општина 

Свети Николе 
 
 

Се објавува Одлука за утврдување на приоритети на изградба на локални патишта 
од доделени средства  од Светска банка за обнова  развој за  Општина Свети Николе 
бр. 0701 – 118, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата 
одржана на ден 31.01. 2014 година. 

 
Бр. 0801- 132/5                                 Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
       
       
 
 Врз основа на Законот за јавни патишта (“Службен весник на РМ” бр. 
26/96,40/99,96/2000,29/2002,68/04 и член 36 од 29/2002, како и член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002, Советот на  
Општина Свети Николе  на седницата одржана на ден 31.01.2014 година донесе    
 
 

О Д Л У К А  
за утврдување на приоритети на изградба на локални патишта од доделени средства  

од Светска банка за обнова  развој за  
Општина Свети Николе       
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Член  1      
 

 Со оваа одлука се утврдуваат приоритетите за изградба на локалната патна мрежа 
во Општина – Свети Николе со доделените средства од Светска банка за обнова и развој.  
 
 

Член 2  
 

 Приоритети за изградба од доделените средства од Светската банка ќе биде 
локалниот патен правец: 
 

- Р 105-Амзабегово-крстосница с. Црнилште-с. Пеширово  
 
 

Член 3  
 

 Останатите патни правци ќе се реализираат според важечката Програма.     
 
 

Член 4    
 

 Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина  Свети Николе”. 
 
 
Бр. 0701 – 118                                        Совет на Општина Свети Николе             
31. 01. 2014 година                             Претседател,        
 Свети Николе                         Илија Стоилев с.р. 
 
 
 

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

 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука за доделување еднократна парична помош на одредени 

категории на лица 
 

 Се објавува Одлука за доделување еднократна парична помош на одредени 
категории на лица бр. 0701 – 119, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на 
седницата одржана на ден 31.01. 2014 година.                                                     

          
 

Бр. 0801- 132/6                                           Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
       
                          
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), Советот на Општина  Свети Николе на седницата одржана на 
31.01. 2014 година донесе    
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О Д  Л  У  К  А 
за доделување еднократна парична помош на одредени 

 категории на лица 
 
 

Член 1    
 

На лицата кои стапуваат во брак после навршени 40 години возраст на едниот од 
брачните другари им се доделува еднократна парична помош во висина од 30.000,00 
денари. 

Средствата од ставот 1 на овој член ќе се исплатуваат од Буџетот на Општина 
Свети Николе. 

 
Член 2 

 
 Поблиските критериуми кои треба да ги исполнуваат лицата од ставот 1 на член 1 
од оваа Одлука ќе се утврдат со посебен Правилник донесен од Градоначалникот на 
Општина Свети Николе. 
 

Член 3 
   

Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен 
гласник на Општина  Свети Николе” . 
 
Бр.0701- 119                                                Совет на Општина Свети Николе  
31.01.2014 година                                                           Претседател,  
Свети Николе                                                                  Илија Стоилев с.р. 
 
 
 
    

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

              З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука за половни службени моторни возила 

 
 

 Се објавува Одлука за половни службени моторни возила бр. 0701 – 120, што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2014 
година. 

 
 

Бр. 0801- 132/7                                 Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р. 
        
        
                       
 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и точка 15 и член 62 став 1 и 3 од Законот за 
локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.5/02), и член 14 од 
Статутот на Општина Свети Николе (Службен Гласник на Општина Свети Николе 
бр.01/2006) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден ја донесе 
следната: 
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                                                                    О Д Л У К А 
                                за набавка на  половни службени моторни возила 
 
                                
                                                                         Член 1 
    Советот на Општина Свети Николе дава согласност за набавка на две половни 
службени моторни возила за потребите на општинската администрација и тоа едно со 
работна афатнина на моторот до 2000 цм3 и моќност од 103кЊх и едно со работна 
зафатнина на моторот до 1500 цм3 и моќност од 55кЊх. 
                                                                          
                                                                         Член 2  
    Вкупната вредност на двете возила е во износ од 600.000,00 денари и средствата 
ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Свети Николе. 
 
                                                                         Член 3 
   Набавката ќе се изврши од страна на Комисија за јавни набавки основана од 
Градоначалникот на Општина Свети Николе. 
               
                                                                          Член 4 
    Патничките моторни возила по завршувањето на постапката да бидат заведени во 
евиденцијата на основните средства во Општина Свети Николе. 
 
                                                                          Член 5 
    Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “лужбен Гласник на 
Општина Свети Николе” 
                                                                                            
Бр. 0701 -120                   Претседател  
31.01.  2014 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Илија Стоилев с.р. 
 
 
    

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлука за доделување на финансиски средства од тековна 
резерва (финансиска помош за школување); 

 
 

 Се објавува Одлука за доделување на финансиски средства од тековна резерва 
(финансиска помош за школување)бр. 0701 – 121, што Советот на Општина Свети 
Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2014 година. 

 
Бр. 0801- 132/8                              Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р. 
        
        
                          

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа, како и 
член 21 од Одлуката за извршување на Буџетот за 2014 на Општина Свети Николе 
бр:0701-949 од 30.12.2013 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 31.01.2014 година ја  донесе следната: 
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О Д Л У К А 
за доделување на финансиски средства од тековна резерва  

( финансиска помош за школување) 
 

             Член 1 
 Се одобрува исплата на финансиски средства  во износ од 30.000,00 

денари на лицето Никола Колев на име финансиска помош за школување на смер 
компјутерски науки во Баер- Германија. 

 
          Член 2 
 Одобрените средства ќе се исплатат од Буџетот на Општина Св.Николе за 

2014 година, ставка 413, подставка 413110 тековни резерви (непредвидени 
трошоци) програма А0.  

 
 
        Член 3 

 Се задолжува одделението за финансии и буџет на Општина Св.Николе 
средствата да ги исплати од Буџетот на Општина Св.Николе за 2014 година на 
сметка 270062429950182 Депонент во Халк банка  – Свети Николе. 

 
 
        Член 4 
          Одлуката  влегува во сила  со денот на објавување во „Службен гласник на 
општина Свети Николе” 

 
  

Бр. 0701 -121                   Претседател  
31.01.  2014 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Илија Стоилев с.р. 

 
 
    

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за 
проектот “Изградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до 

црквата Свети Спас 
 
 

 Се објавува Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за 
проектот “Изградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата 
Свети Спас бр. 0701 – 122, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на 
седницата одржана на ден 31.01. 2014 година. 

 
 

Бр. 0801- 132/9                               
 Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
        
                          
 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе 
(„Службен гласник на Општина Свети Николе” бр.01/06), Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден 31. 01.2014 година, ја донесе следната 
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 ОДЛУКА 

За давање согласност за намената на инвестицијата за проектот 
“Изградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино  

до црквата Свети Спас 
 

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 Свети Спас”. 

Член 2 

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

Бр. 0701 -122                   Претседател  
31.01.  2014 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Илија Стоилев с.р. 
 
 
    

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука за утврдување на приоритет на проект “Изградба на 

локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата Свети Спас 
 
 

 Се објавува Одлука за утврдување на приоритет на проект “Изградба на локален 
пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата Свети Спас бр. 0701 – 123, што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2014 
година. 

 
Бр. 0801- 132/10                                Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
        

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

(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе 
(„Службен гласник на Општина Свети Николе” бр.01/06), Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден 31.01.2014 година, ја донесе следнава: 
 
 

ОДЛУКА 
За утврдување на приоритет на проект 

“Изградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино  
до црквата Свети Спас 
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Член 1 
 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба на локален пат, 
вклучително и мост од с.Мустафино до црквата Свети Спас” 
 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 
 
 
Бр. 0701 -123                        Претседател  
31.01.  2014 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Илија Стоилев с.р. 
 
 
 
    

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука  за определување имиња на улици во  

Општина Свети Николе 
 

Се објавува Одлука  за определување имиња на улици во Општина Свети Николе 
бр. 0701 – 124, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата 
одржана на ден 31.01. 2014 година. 

                                                           
 

Бр. 0801- 132/11                               Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
        
       
 
  Врз основа на член 8 од Законот за определување на имиња на 
улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти  (Сл.весник на РМ 
бр.66/04, 55/07, 145/10 и 136/11), а во согласност со Правилникот за содржината, 
постапката на водење на електронска евиденција на имиња на улици, плоштади, 
мостови и други инфраструктурни објекти, броеви за нумерирање на објектите и за 
содржината, постапката и начинот на водење на електронскиот регистар 
(Сл.весник на РМ бр.152/07) и утврдената Листа за определување на имиња на 
улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на 
Општина Свети Николе, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана 
на  ден 31.01. 2014 година, донесе 
 

 О Д Л У К А  
за определување имиња на улици во Општина Свети Николе 

Чл.1 
 На улиците во населбата „Рудина” кои на мапите во Одделението за 
урбанизам и заштита на животна средина при општина Свети Николе се означени 
со букви од македонската азбука, и тоа почнувајки од буквата „А” заклучно со 
буквата „У” им се определуваат имиња како што следи:  
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ОЗНАКА ОД 

МАПАТА 
ИМЕ КОЕ СЕ 

ОПРЕДЕЛУВА 
ПАРНИ БРОЕВИ 

ОД  -- ДО 
ЗАКЛУЧНО 

НЕПАРНИ БРОЕВИ 
ОД –ДО ЗАКЛУЧНО 

А ЖИВКО ЧИНГО 2-22 1-13 
Б ИНДУСТРИСКА 2-36 1-3 
В ЃУРИШКА 2-8 1-13 
Г БЛАЖЕ КОНЕСКИ 2-20 1-15 
Д БОГОСЛОВСКА 2-24 1-15 
Ѓ БАЛКАНСКА 2-30 1-13 
Е РАЈКО ЖИНЗИФОВ 2-6 1-25 
Ж ЦАР САМУИЛ 2-16 1-15 
З ЈУРИЈ ГАГАРИН 2-12 1-45 
Ѕ МИЛЕ ПОП 

ЈОРДАНОВ 
2-10 1-17 

И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2-18 1-33 
Ј ПЕРЕ ТОШЕВ 2-14 1-19 
К МАКСИМ ГОРКИ 2-14 1- 
Л ВОЈДАН 

ЧЕРНОДРИНСКИ 
2-28 1-19 

Љ НИКОЛА ЈОНКОВ 
ВАПЦАРОВ 

2-10 1-17 

М ПАРТЕНИЈ 
ЗОГРАФСКИ 

2-18 - 

Н НИКОЛА ТЕСЛА 2-14 1-13 
Њ ЃОРГИ СУГАРЕВ 2-10 1-11 
О АЛБЕРТ АЈНШТАЈН 2-20 1-15 
П МАЈКА ТЕРЕЗА 2-12 1-11 
Р ВИКТОР ИГО 2-18 1-27 
С СИРМА ВОЈВОДА 2-16 1-17 
Т КИРО ГЛИГОРОВ 2-24 1-11 
Ќ АЛЕКСАНДАР 

ТУРУНЏЕВ 
2-12 1-29 

У МАКЕДОНСКА 
ПРЕРОДБА 

2-10 1-11 

 

      Чл.2 

Бидејки со оваа Одлука се определуваат имиња на улици кои досега не беа 
евидентирани во електронската евиденција на општината, истите од страна на 
Централниот регистар на РМ ке добијат и посебни матични броеви. 

 
      Чл.3 
 По стапувањето во сила на оваа Одлука, истата ќе биде доставена до 
Централниот регистар на РМ во рок од 15 дена, заради упис на податоците во 
електронската евиденција. 
 
      Чл.4 
 За имињата кои се определени за улиците од чл. 1 на оваа Одлука, 
општина Свети Николе да ги информира граѓаните  преку средствата за јавно 
информирање и други форми на информирање (огласна табла, Веб страна на 
општината и сл.) 
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      Чл.5 
 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Свети Николе”. 
 
Бр. 0701 -124                   Претседател  
31.01.  2014 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Илија Стоилев с.р. 
 
 
  
                          

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука за разрешување и именување  на членови на Управен 

Одбор на  ЈОУДГ “Рахилка Гонева”   Свети Николе 
 

 Се објавува Одлука за разрешување и именување  на членови на Управен Одбор 
на  ЈОУДГ “Рахилка Гонева”    Свети Николе бр. 0701 – 125, што Советот на Општина 
Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2014 година. 

 
                                                  

Бр. 0801- 132/12                               Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р. 
       
                        

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа 
(,,Службен Весник на РМ,, бр.5/02), а во врска со член 114 став 6 и став 18 од Законот за 
заштита на децата (,,Службен Весник на РМ,, бр.23/2013), Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден 31.01. 2014 година ја донесе следнава: 

  О Д Л У К А 
 

За разрешување и именување  на членови на Управен Одбор на  
ЈОУДГ “Рахилка Гонева”    Свети Николе 

 
         Член 1 

Од функцијата член на Управен Одбор на ЈОУДГ “Рахилка Гонева – Свети Николе кој 
што се предлага од  Советот на родители  се разрешува лицето:  

        - Крсте Карадаковски. 
 

Член 2 
Од функцијата член на Управниот Одбор на ЈОУДГ “Рахилка Гонева – Свети Николе 

кој што се предлага  од Министерството за Труд и Социјална Политика се разрешува 
лицето: 

- Снежана Димитриева 
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 Член 3 

 
 За членови на управен одбор на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе на 

предлог на Советот на Родители се именуваат: 
- Јасмина Митевска 
- Павле Јованчев. 

Член 4 
 

За член на управен одбор на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе како 
претставник од Стручниот совет се именува лицето: 

      - Снежана Владева 
 

Член 5 
За член на Управниот одбор на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе на предлог 

на Министерството за Труд и Социјална Политика се именува: 
      -  Ристе Панов 

Член 6 
Членовите на управниот одбор се именуваат за период од четири години. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на 
Општина Свети Николе”. 

                                                                              
Бр. 0701 -125                       Претседател  
31.01.  2014 година        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Илија Стоилев с.р. 

 
   
    

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

                    З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Решение  за разрешување и именување на  член во 

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

 
 

 Се објавува Решение  за разрешување и именување на  член во Училишниот 
одбор на  Општинско основно училиште ООУ “Даме Груев “ с. Ерџелија  бр. 0701 – 126, што 
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2014 
година. 

          
Бр. 0801- 132/13                                Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р. 
       
       
 
 Врз основа на член 96 од Законот за основното образование (“Службен весник на 
РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 
55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 70/2006година), Советот на Општина Свети Николе 
на седницата одржана на 31.01.  2014 година донесе 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување на  член во Училишниот одбор на  Општинско основно 

училиште ООУ “Даме Груев “ с. Ерџелија 
 
 
 1. Од член во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште ООУ “Даме 
Груев” Свети Николе    се разрешува: 
  
 - Стојанче Пешевски 
 
 

2. За  член во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште ООУ “Даме 
Груев” Свети Николе    се именува: 
 

- Елена Јакимова 
 

 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр. 0701 -126                   Претседател  
31.01. 2014 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Илија Стоилев с.р. 
 
  
    

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Заклучок 
за усвојување на  Програмата за работа на ЈП “Погребални услуги” – Свети Николе 

за 2014 година со финансов план на трошоци и приходи за 2014 година 
 
 

 Се објавува Заклучок за усвојување на  Програмата за работа на ЈП “Погребални 
услуги” – Свети Николе за 2014 година со финансов план на трошоци и приходи за 2014 
година  бр. 0701 – 127, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 31.01. 2014 година. 
                                                            

 
Бр. 0801- 132/14                              Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев с.р. 
 
        
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 31.01.  2014 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Програмата за работа на ЈП “Погребални услуги” – Свети Николе 

за 2014 година со финансов план на трошоци и приходи за 2014 година 
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1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои  Програмата за работа на ЈП 

“Погребални услуги” – Свети Николе за 2014 година со финансов план на трошоци и 
приходи за 2014 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 127                         Претседател, 
3101. 2014година        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Илија Стоилев с.р.   
 
 
                             

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

 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука  за утврдување на  зони при примена на методологијата  за 

процена на пазарната вредност на недвижен имот 
 

 Се објавува Одлука за утврдување на  зони при примена на методологијата  за 
процена на пазарната вредност на недвижен имот бр. 0701 – 128, што Советот на Општина 
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2014 година. 

          
Бр. 0801- 132/15                              Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р. 
       
 
 
 

Врз основа на член 36  став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа  
(“Службен весник” бр. 5/02), и врз основа на Методологијата за процена на пазарната 
вредност на недвижен имот   („Службен весник на РМ”бр.54/2012 и 17/2013),  Советот на 
Општина Свети Николе на седницата  одржана на 31.01. 2014 год. донесе   

 
 

О Д Л У К А  
За утврдување на  зони при примена на методологијата  за процена на пазарната 

вредност на недвижен имот  
 

Член 1  
 

 При процената  на пазарната вредност на недвижен имот на територијата на 
Општина Свети Николе,  зонирањето ќе се врши на следните зони:   
 
 А. На територијата  на град Свети Николе:  
 
 

1.Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:  
 
 Тргнувајки од раскрсницата помеѓу улица „Младинска” и „Карпошева” по улицата 
„Младинска” до спој со улица „29-ти Ноември”, десно по улица  „29-ти Ноември”  до спој  со 
ул.„Јанко Глигоров”, лево по улица „Јанко Глигоров” до спој со улица „Вељко Влаховиќ”, 
десно по улица „Вељко Влаховиќ”  се до сервисот „Бацоц”, десно преку мостот на 
„Светиниколска река” до улица „Маршал Тито” (Дистрибуција), десно по улица „Маршал 
Тито” до спој со улица „Гоце Делчев”, лево по улица „Гоце Делчев” со спој на улица „11 
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Октомври”, десно по улица „11 Октомври” до спој со  улица „Септемвриска”, лево по улица 
„Септемвриска” до спој со улица „Крсте Мисирков”, десно по улица „Крсте Мисирков” до 
спој со улица „Овчеполска”, по целата должина на улица „Овчеполска” до спој со улица 
„Питу Гули”, десно преку мост (кај Дардо) до улица „Кочо Рацин” до спој со улица „Крсте 
Мисирков” и лево со улица „Крсте Мисирков”  до раскрсница со „Младинска” и улица 
„Карпошева”.  
 

2.Подрачјето на 2-ва зона го опфаќа просторот:  
 

Целиот друг простор  на градот, освен површината опфатена во прва зона. 
 

3.Подрачјето на 3-та зона го опфаќа просторот на индустриската зона на 
градот.   

Оваа зона  го опфаќа  просторот  од Земјоделското училиште кон Овче Поле се до 
границите на ГУП.   

 
Б.-Зонирање на останатото подрачје на Општина Св.Николе   
 
- За ова подрачје  важи Одлуката за процена  на  пазарната вредност на 

земјоделското земјиште бр. 0701 – 115  донесена од Советот на Општина Свети Николе на 
ден 31.01. 2014 год.  

 
                                             Член 2  
 
а) За процена на вредноста на дворното место ќе важат следните цени:  

 
- За прва зона од член 1...............................600,00 ден/м2   

 
- За втора зона од член 1............................. 450,00 ден/м2   

 
б) За зоните од Одлуката за земјоделско земјиште бр. 0701 – 115    од 31.01.2014 
год. ќе важи:  

-  За прва зона ………….................................120,00 ден/м2   
 

- За втора зона ……………................................80,00 ден/м2   
 

   -    За трета зона..................................................50,00 ден/м2  
 

Член 3  
 

 Во делот на методологијата за процена на пазарната вредност кој се однесува за 
макролокацијата на објектите се одредуваат следните зони:  
 

- за прва зона од град Свети Николе одговара зона 14 од генералното 
зонирање во РМ;  

- за втора  зона од град Свети Николе одговара зона 15 од генералното 
зонирање во РМ;  

-  за индустриска зона од град Свети Николе одговара зона 16 од 
генералното зонирање во РМ;  

- за руралните подрачја одговара зона 17 и 18  од генералното зонирање 
во РМ;  

 
Член 4  

 
 Во проценките за процена на пазарна вредност на градежно неизградено земјиште, 
пазарната вредност  на градежното земјиште се утврдува според просечната цена на 
извршените купопродажби во годината  која и претходи на годината за која се врши  
процена на земјиштето.  
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Член 5 

 
 Со оваа Одлука се става вон сила Одлуката за утврдување на зони при примена на 
методологијата  за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот  бр.0701-173 од 
17.02.2010 год.  и Одлуката за измена и дополнување на  Одлуката за утврдување на зони 
при примена на методологијата  за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот  
бр.0701-437  од 13.05.2010 год. донесена од Советот на Општина Свети Николе.   
 

Член 6  
 Оваа  Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе.   
 
Бр. 0701 -128                   Претседател  
31.01.  2014 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Илија Стоилев с.р. 
 
 
    

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука за отварање на нова струка и надополнување на 

постоечка струка со нови профили 
 
 

 Се објавува Одлука за отварање на нова струка и надополнување на постоечка 
струка со нови профили бр. 0701 – 129, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе 
на седницата одржана на ден 31.01. 2014 година. 
                                                           
Бр. 0801- 132/16                              Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р. 
        
        

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за 

локална самоуправа , како и член 10 став 2 и член 11 став 1 алинеа 4 од Законот за средно 
образование (“Службен весник на РМ” бр.44/95), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 31.01.2014 година, донесе 

 
 

О Д Л У КА 
за отварање на нова струка и надополнување на постоечка струка со нови профили 

 
 

Член 1 
 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе 
за отварање на нова струка :  
 

- електротехничка струка; 
      профил: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика 
 
   и надополнување на постоечката струка: Земјоделско  ветеринарна со: 
 
 - нов профил: техничар за фитофармација 
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 - нов профил: техничар за земјоделска техника 
 

 
 

Член 2 
Се задолжува СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе воспитно-образовниот процес во 

новите паралелки да го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и 
нормативи. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на 

Општина” Свети Николе. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Бр. 0701 -129                                                      Претседател, 
31.01. 2014 година              на Советот на Општина Свети Николе 
 Свети Николе                           Илија Стоилев  с.р. 
 
 

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

 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука за давање согласност на Статурната одлука за 

измена и дополнување на Статутот на Општинската установа  
 Народен Музеј Свети Николе 

 
 

 Се објавува Одлука за давање согласност на Статурната одлука за измена и 
дополнување на Статутот на Општинската установа  Народен Музеј Свети Николе бр. 0701 
– 130, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
31.01. 2014 година. 
 
Бр. 0801- 132/17                               Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р. 
        
        

Врз основа на член 22 став 1 точа 5, член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална 
самоуправа  како и врз основа на член 21 од Законот за култура (“Службен весник на РМ” 
бр. 59/2003), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.01.2014 
година донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А   
за давање согласност на Статурната одлука за измена и дополнување на Статутот на 

Општинската установа Народен Музеј Свети Николе 
 
 

1.Се дава согласност на Статурната одлука за измена и дополнување на Статутот 
на Општинската установа  Народен Музеј Свети Николе, донесена од Управниот одбор на 
Општинската установа  Народен Музеј Свети Николе број 01-26/1 од 27.01. 2014 година. 

 
 2.Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во   “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр. 0701 -130                       Претседател,  
31.01. 2014година         на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе       Илија Стоилев с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен 
гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлука за давање согласност на Годишната програма за 

продавање на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2013 година на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 
 

 
Се објавува Одлука за давање согласност на Годишната програма за продавање 

на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2013 година на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство бр. 0701 – 131, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2014 година. 

 
Бр. 0801- 132/18                              Градоначалник, 
31.01. 2014 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р. 
        
        
 
 Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа, како и член 7 став 6 од Законот за продажба на земјоделско земјиште 
во државна сопственост, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
31.01. 2014год. на донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Годишната програма за продавање на земјоделско земјиште 

во државна сопственост за 2013 година на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

 
 

Член 1 
 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност и целосна подршка на 
Годишната програма за продавање на земјоделско земјиште во државна сопственост за 
2013 година на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во која што 
Програма е опфатено и земјоделското земјиште во државна сопственост на територијата 
на Општина Свети Николе. 
 

Член 1 
 
 Ова Одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701-  131      Совет на Општина Свети Николе 
31.01. 2014год.                Претседател, 
Свети Николе         Илија Стоилев с.р. 
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 Врз основа на Законот за јавни патишта (“Службен весник на РМ” бр. 
26/96,40/99,96/2000,29/2002,68/04 и член 36 од 29/2002, како и член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002, Градоначалникот на  
Општина Свети Николе  донесе    
 
 

О Д Л У К А  
за утврдување на приоритети на изградба на локални патишта од доделени средства  

од Светска банка за обнова  развој за  
Општина Свети Николе       

 
Член  1      

 
 Со оваа одлука се утврдуваат приоритетите за изградба на локалната патна мрежа 
во Општина – Свети Николе со доделените средства од Светска банка за обнова и развој.  
 

Член 2  
 

 Приоритети за изградба од доделените средства од Светската банка ќе биде 
локалниот патен правец: 
 

- Р 105-Амзабегово-крстосница с. Црнилште-с. Пеширово  
 

Член 3  
 

 Останатите патни правци ќе се реализираат според важечката Програма.     
 

Член 4    
 

 Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина  Свети Николе”. 
 
 
Бр.0801-155                                                      Општина Свети Николе             
Свети Николе                                                  Градоначалник        
                                               Зоран Тасев с.р. 
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