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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 определување на ширина на крајбрежниот појас на 
водотекот река МАВРОВИЦА во населено место Свети Николе 

 
 

 Се објавува Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на водотекот река 
МАВРОВИЦА во населено место Свети Николе бр. 0701 – 198, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година. 

                                                             
 

Бр. 0801- 213                                Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев с.р. 
        
       
                            
              Врз основа на член 29 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање(„Службен весник на Република Македонија” бр. 51/2005; 137/2007; 151/2007; 91/2009; 
124/2010; 18/2011; 53/2011; 144/2012; 55/2013 и 163/2013),член 131 став 2 точка 3 од Законот за 
водите („Сл.весник на РМ” бр.87/08,6/09,161/09,83/10,51/11,44/12, 23/13 и 163/13) и член 84 од 
Статутот на Општина Свети Николе(„Сл.гласник на Општина Свети Николе”бр.01/06) Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 27.02.2014 година, донесе 
 
 

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

населено место Свети Николе-град 
             



 
Член 1 

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

Член 2 
 

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

Член 3 
 

         Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на 
Општина Свети Николе,а  ќе се применува по добивање на  согласност од Министерството за 
животна средина и просторно планирање. 
 
 
Бр.0701-198                                                               Совет на Општина Свети Николе 
27.02.2014година                                                                                    Претседател 
Свети Николе                                                                              Илија Стоилев с.р. 
 
 
 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на   Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 

урбанистички план за дел од „МЗ- 2”   нас„Кумановски пат” град Свети Николе  2013-2018 
 

 
 Се објавува Одлука  за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички 

план за дел од „МЗ- 2”   нас„Кумановски пат” град Свети Николе  2013-2018 бр. 0701 – 199, што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година. 
 
Бр. 0801- 213/2                                Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
 
 
 
       Врз основа на чл.11 став 1 и чл.24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
(Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13) ,Советот на 
Општина Свети Николе ,на седницата одржана на ден  27.02.2014 година  донесе:  

     
 

 



О   Д   Л   У   К   А 

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

„МЗ- 2”   нас„Кумановски пат” град Свети Николе  2013-2018 

                                                                                              Чл.1 

             Со оваа Одлука се утврдува измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел 
од ,,МЗ-2’’   нас.,,Кумановски пат’’  , Свети Николе 

                                                                                              Чл.2  

        Самиот опфат е помеѓу ул. „1 “ ул.,,2’’ и ул,,3’’.Истиот е со површина од 0.58 ха. со намена  А1-
семејно домување. 

                                                                                              Чл.3 

                 Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршената стручна ревизија како и 
одговорот  на стручната ревизија на Нацрт деталниот урбанистичкиот план за дел од „МЗ-2” нас. 
„Кумановски пат” , Свети Николе, како и графичкиот дел од Нацрт планот изработен од,,Дизајн 
Центар  Инжинеринг” дооел Кавадарци. 

                                                                                             Чл.4 

                    Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Свети Николе. 

Бр. 0701-  199                                                                                                    
Претседател 
27.02. 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 измена и дополна на Нацрт детален 

урбанистички план за дел од нас.,,Бел Камен’’ „УБ11  и УБ 12”   Свети Николе  2013-2018 
 
 

 Се објавува Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички 
план за дел од нас.,,Бел Камен’’ „УБ11  и УБ 12”   Свети Николе  2013-2018 бр. 0701 – 200, што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година. 
 

 
Бр. 0801- 213/3                                  Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                             на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р. 
        
            
 



                Врз основа на чл.11 став 1 и чл.24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
(Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13) ,Советот на 
Општина Свети Николе ,на седницата одржана на ден 27.02.2014 година   донесе:  

 
О   Д   Л   У   К   А 

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

Нас.,,Бел Камен’’ „УБ11  и УБ 12”   Свети Николе  2013-2018 

 

                                                                                               Чл.1 

             Со оваа Одлука се утврдува измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел 
од  нас.,,Бел Камен’’,,УБ 11 и УБ12’’   , Свети Николе 

                                                                                               Чл.2  

        Самиот опфат е помеѓу ул. „Септемвриска “ ул.,,1’’ и ул,,Сутјеска’’ и ул.,,2’’.Истиот е со 
површина од 1.20 ха. со намена  А1-семејно домување,Б1-комерцијални и деловни намени,Д3 
спорт и рекреација и Е1 сообраќајна инфраструктура. 

                                                                                              Чл.3 

                 Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршената стручна ревизија како и 
одговорот  на стручната ревизија на Нацрт деталниот урбанистичкиот план за дел од нас.Бел 
Камен „УБ 11 и УБ 12”, Свети Николе, како и графичкиот дел од Нацрт планот изработен од,,Дизајн 
Центар  Инжинеринг” дооел Кавадарци. 

                                                                                             Чл.4 

                    Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Свети Николе 

 
Бр. 0701-  200                                                                                                           Претседател 
27.02. 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 пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички 
план за дел од град Свети Никол   ,,Индустриска зона  - ЈУГ ‘’ 

 



 Се објавува Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од 
град Свети Никол   ,,Индустриска зона  - ЈУГ ‘’ бр. 0701 – 201, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година. 
Бр. 0801- 213/4                                Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
        
    
              Врз основа на член 11 став 1 и член 26 став 5 алинеја 3 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (,,Службен весник на РМ,, бр. 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  27.02.2014 
година донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 

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

                                                                          ,,Индустриска зона  - ЈУГ ‘’ 

                                                                                    Член 1 

             Со оваа Одлука се пристапува  кон изработка на Нацрт детален урбанистички план за дел 
од град Свети Николе ,,Индустриска зона - ЈУГ ‘’ со плански опфат помеѓу ул. „Маршал Тито”,дел 
од регонален пат Р1204(Куманово- Свети Николе) , речно корито на река,,Свети Николска’’ и ул. 
,,100,, , со површина од околу  40.0 ха  и основна намена  Г. 

                                                                                  Член 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.  

                                                                                 Член 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. 

                                                                                 Член 4 

                    Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Свети Николе,,. 

Бр.0701-201                                                                      Совет на Општина Свети 
Николе 

27.02.2014година                                                                                    Претседател, 

Свети Николе                                                                                Илија Стоилев с.р.      

            



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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на   Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт УПВНМ за дел од 
КП  бр.1126/1 КО Преот Свети Николе 

 
 

 Се објавува Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт УПВНМ за дел од КП  
бр.1126/1 КО Преот Свети Николе бр. 0701 – 202, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година. 
                                                            

 
Бр. 0801- 213/5                                Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
        
        
 

              Врз основа на чл.13 став 1 и чл.26 став 5 алинеја 5 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ((Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 
70/13„), Советот на Општина  Свети Николе на седницата одржана на ден   27.02.2014 година 
донесе: 
 
                                                                               О   Д   Л   У   К   А 

             За пристапување кон изработка на Нацрт УПВНМ за дел од КП бр.1126/1 КО Преот 
Свети Николе 

                                                                                          Член 1 

             Со оваа Одлука се пристапува  кон изработка на Нацрт Урбанистички план вон населено 
место на дел од КП бр.1126/1 КО Преот ,Општина  Свети Николе ,со површина од околу  15.0 ха  и 
основна намена  В2(болнички комплекс). 

                                                                                       Член 2 

                 Се задолжува подносителот на иницијативата да избере лиценцирана фирма за 
изработка на планска програма и урбанистички план вон населено место, и лиценцирана фирма за 
изработка на ажурирани геодетски подлоги како основа за понатамошна постапка.  

                                                                                       Член 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.  

                                                                                       Член 4 

                    Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Свети Николе,,. 



    

Бр. 0701-  202                                                                                                Претседател 
27.02. 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 Изменување и дополнување на одлуката за промена на 
имиња на улици во Општина Свети Николе бр.0701-518 од 11.06.2013 година 

 
 

 Се објавува Одлука  за Изменување и дополнување на одлуката за промена на имиња на 
улици во Општина Свети Николе бр.0701-518 од 11.06.2013 година бр. 0701 – 203, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година. 
 
 
Бр. 0801- 213/6                                Градоначалник, 
27.02. 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 (,,Службен 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.Весникмна 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, како и Одлука на Советот на Општина Свети Николе број 0701-518 од 11.06.2013 година 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе 
следнава: 

 
О Д Л У К А 

За Изменување и дополнување на одлуката за промена на имиња на улици во Општина 
Свети Николе бр.0701-518 од 11.06.2013 година 

 
        

Член 1 
      Одлуката број 0701-518 од 11.06.2013 година се менува  во член 1 став 1 точка 8 при 

што  гласи: 
- Името на улицата “Вељко Влаховиќ” се променува  во “Филип Втори” 

 



                                                           Член 2 
Во сите други делови одлуката останува иста. 

 
                                                            Член 3 

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

 
Бр.0701-203                                                                         Совет на Општина Свети 
Николе 

27.02.2014година                                                                                             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 укинување на Одлука бр. 0701-124 донесена на 
31.12.2014 година 

 
 Се објавува Одлука за укинување на Одлука бр. 0701-124 донесена на 31.12.2014 година 

бр. 0701 – 204, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
27.02. 2014 година. 
 

                                                             
Бр. 0801- 213/7                                Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
        
        
 Врз основа на чл. 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02, во врска 
со чл. 8 став 2 од  Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти  (Службен весник на РМ бр. 66/04, 55/07 145/10 и 136/11), Советот на 
општина Свети Николе на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната  
  

О Д Л У К А 
   
                 Член 1 
 
 Одлуката за определување имиња на улици во општина Свети Николе,  донесена од 
Советот на општина Свети Николе на ден 31.01.2014 година под број 0701-124  СЕ УКИНУВА. 
               Член 2 
 
 Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Свети Николе” 
 
Бр. 0701-  204                                                                                                 Претседател, 
27.02. 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 измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот 

на општина Свети Николе за 2014 година 
 
 

 Се објавува Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 
општина Свети Николе за 2014 година бр. 0701 – 205, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година. 
 
       
Бр. 0801- 213/8                                Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев. с.р.  
        
        
                         

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 

на Р.М.”бр.5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Службен весник на Р.М.”бр. 61/2004 и 96/2004 и 22/2007) чен 43 до член  50 од 
Законот за буџети(“Службен весник на Р.М.” бр.64/05, 04/2008, 103/08,156/09,95/2010 и 180/11 ), 
Советот на Општината Свети Николе на седницата одржана на 27.02.2014 година, донесе: 
 
 

 
О ДЛ У К А  

 
за измена и дополнување на Одлуката за извршување на 

 Буџетот на општина Свети Николе за 2014 година 
 

 
Член 16 алинеја 1 се менува и  наместо„ врз основа на појдовен коефициент 1 кој изнесува 

од 25.726” се менува и гласи „коефициентот за градоначалникот изнесува 2,9, а основицата 
изнесува 25.726” 
 

Член 16 алинеја 2 се  надополнува  и гласи :„ до 30.09.2014,а од 01.10.2014 до 31.12.2014 
вредноста на бодот изнесува 77,5” 

 
Во член 24 зборовите „Агенција за администрација” се заменува со„Министерство за 

информатичко општество и администрација” 
 
Во член 27 став1 се надополнува„месечниот надоместок за присуство на седниците на 

советот изнесува 50% од просечната плата во Републиката исплатена во претходната година.” 
 

 
0701-205                             Совет на општина Свети Николе, 
27.02.2014год.                Претседател, 
Свети Николе                      Илија Стоилев с.р.  

 
            



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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Решение за разрешување и именување претставници од  Општина 
Свети Николе за членови во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште  ООУ 

“Кирил и Методиј “ Свети Николе   
 
 

 Се објавува Решение за разрешување и именување претставници од  Општина Свети 
Николе за членови во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште ООУ “Кирил и Методиј 
“ Свети Николе бр. 0701 – 206, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 27.02. 2014 година. 
 
                                                             
Бр. 0801- 213/9                                            Градоначалник, 
27.02. 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 -
27.02.  2014 година донесе 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување претставници од  Општина  

Свети Николе за членови во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште ООУ 
“Кирил и Методиј “ Свети Николе 

 
 

 
1. Мирче Јосев и Ирена Сандевски  се разрешуваат  од претставници на Општина Свети 

Николе во Училишниот одбор на  ООУ “Кирил и Методиј “ Свети Николе.   
 
 
1. За претставници од  Општина  Свети Николе за членови во Училишниот одбор на  

Општинско основно училиште ООУ “Кирил и Методиј “ Свети Николе  се именуваат: 
 

- Јорданче Петков и 
- Дејан Јовев 

 
 

 2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр. 0701 -206                             Претседател,  
27.02.2014 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 надворешни членови во 

Управниот одбор на   ЈКП “Комуналец” Свети Николе 
 
 

 Се објавува Решение за разрешување и именување на надворешни членови во Управниот 
одбор на   ЈКП “Комуналец” Свети Николе бр. 0701 – 207, што Советот на Општина Свети Николе 
го донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година. 
                                                 

 
Бр. 0801- 213/10                                         Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р. 
                               
 
 Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ” 
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 27.02. 2014 година 
донесе 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување на надворешни членови во Управниот одбор на   ЈКП 

“Комуналец” Свети Николе 
 
 

1. Од должноста надворешен член на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” Свети Николе 
се разрешува: 

 
- Гоче Иванов 
 
 
2.За надворешни членови во Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” Свети Николе се 

именуваат: 
 

- Слаѓана Димова 
 

- Дарко Јованчев 
 
 
 2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр. 0701-207      Совет на Општина Свети Николе 
27.02. 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 Решение за разрешување и именување на надворешен член во 

Надзорниот Одбор за контрола на материјалното-финансиско работење   на   
ЈКП “Комуналец” Свети Николе 

 
 

 Се објавува Решение за разрешување и именување на надворешен член во Надзорниот 
Одбор за контрола на материјалното-финансиско работење   на  ЈКП “Комуналец” Свети Николе 
бр. 0701 – 208, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 
27.02. 2014 година. 
                                                             

 
Бр. 0801- 213/11                                         Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
        
        
 
 
 Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ” 
бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 27.02. 2014 година донесе 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување на надворешен член во Надзорниот Одбор за контрола на 

материјалното-финансиско работење   на  ЈКП “Комуналец” Свети Николе 
 
 

1.Од должноста надворешен член во Надзорниот одбор за контрола на материјалното-
финансиско работење на ЈКП “Комуналец” Свети Николе, се разрешува: 

 
- Делчо Динев 
 

 
2. За надворешен член во Надзорниот Одбор за контрола на материјалното-финансиско 

работење   на  ЈКП “Комуналец” Свети Николе се именува : 
 
- Весна Глигорова 

 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701-208                                      Совет на Општина Свети Николе 
27.02.  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 Заклучокот  за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен 

попис во Општина   Свети Николе  со состојба 31.12.2013 година од  
Централна пописна комисија 

 
 
 

 Се објавува Заклучокот  за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен 
попис во Општина   Свети Николе  со состојба 31.12.2013 година од Централна пописна комисија 
бр. 0701 – 209, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 
27.02. 2014 година. 
 
 
 

 
Бр. 0801- 213/12                                         Градоначалник, 
27.02. 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 5/2002 ), Советот на Општина Свети Николе на Седница одржана на ден 27.02.2014 
година донесе  
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина   Свети 

Николе  со состојба 31.12.2013 година од Централна пописна комисија 
 
 

1.Се усвојува Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина Свети Николе 
со состојба на 31.12. 2013 година од Централната пописна комисија. 
 
 

2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во  “Службен гласник на 
Општина Свети Николе “. 
 
 
Бр. 0701-209                   Преседател, 
27.02.2014 год.                                   на Совет на Општина Свети Николе                          
Свети Николе                                                             Илија Стоилев с.р. 
 
          
 



 
    

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

 
 
 
 
 
 
 

            З А К Л У Ч О К 
за објавување на Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Свети Николе 

за извештајниот период (комулативно) за квартал Четврти  
од 01.01. 2013 година до 31.12. 2013 година 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 Се објавува Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Свети Николе за 

извештајниот период (комулативно) за квартал Четврти од 01.01. 2013 година до 31.12. 2013 
година бр. 0701 – 210, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на 
ден 27.02. 2014 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр. 0801- 213/13                                         Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев 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 Извештај за реализација на Општина Свети Николе  
за четврт квартал за 2013 година 

 
 Се објавува Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четврт квартал за 2013 

година бр. 0701 – 211, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на 
ден 27.02. 2014 година. 
 
Бр. 0801- 213/14                                         Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р.  
       
       

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ЧЕТВРТ  КВАРТАЛ 

 ЗА 2013 ГОДИНА 

Општина  Свети Николе  во текот на четвртиот квартал  од 01.01.2013 до 
31.12.2013 година има реализација  на Буџетот  на Општина Свети Николе во вкупен износ 
од 218.294.739,00 денари  или  изразено во процент изнесува 93,19 %, споредено план со 
реализација.  

Основниот буџет на Општина Свети Николе има реализација  од 67.585.077,00 
денари или изразено во проценти изнесува 85,69%. Следејќи ја историјата на базата на 
податоците за реализацијата во последните  пет години мораме да напоменеме дека 
четвртиот квартал од 2013 годината е на ниво  кое  би требало да го има за овој квартал. 
Со анализата која е направена во одделението за финансии и буџет констатирано е дека 
општината постепено ја зголемува својата ликвидност со тоа што се обидува да изврши 
исплата на заостанатите обврски кон коминтентите и се обидува да оствари  максимално 
прибирање на приходите со што би се овозможило поголема финансиска сигурност. 
Според вкупните приходи општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел 
во вкупен износ од  67.585.077,00 денари, а од истите реализација на расходите во вкупен 
износ од  65.060.245,00 и салдо на 31.12.2013 во износ од 2.524.832,00 денари. 

Од севкупните расходи на ставките 401 и 402 кои се однесуваат за исплата на 
плата, надоместоци и придонеси  има потрошено 21.761.821,00, а остатокот на средства се 
за исплата на  

обврските кои општината ги сервисира и е на повидок да се воведе максимална 
финансиска  контрола и  дисциплина  во делот на исплатата на основниот буџет. 

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

• За плати  и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се потрошени 
33,34% од вкупните расходи, а соодносот реализација/план е 96,60% 



• За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и 
трошоци напаравени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено 
трошок кој изразен во процент изнесува 0,55% од вкупните трошоци или во денари 
изразено изнесува 258.700,00 денари, а  соодносот реализација/план е 44.37% 

• За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и 
телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта ) исплатени се 
90,90% од планираните трошоци или во денари изразено изнесува 9.701.052,00 
денари, а во однос на вкупните трошоци е 14,91% 

• За материјали  и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното 
осветлување, одржувањето во детското одмаралиште во Дојран  како и сите 
поправки кои се направени во општинската зграда, во овој дел спаѓа и набавката на 
материјали за посебни намени, самиот износ за овие трошоци изнесува 
5.403.111,00 или 87,63% од планираните трошоци, во однос на вкупните трошоци 
реализирано  е 8,30% 

• За поправки и одржување на моторни возила,поправка и замена на резервни 
делови гуми и други делови кои се потребни за возниот парк на општината како и за 
одржување на зелени површини се потрошени средства во износ од 2.059.718,00 
денари или во проценти 53,03% од планираното, во однос на вкупните трошоци 
реализирано е 3,16% 

• За други договорни услуги ангажирање на лица кои имаат извршено определени 
услуги  кон општината, надомест за експропријација , исплата на проекти за 
урбанистички и просторни планови, примарна заштита, услуги за копирање и 
печатење има реализирано 10,78% од вкупните расходи, а реализирано  во однос 
на планирано е 78,05%  

• За расходите кои се однесуваат на репрезентација, посета на семинари и 
конференции, објава на огласи, чланарина во домашни и странски заедници има 
издвоено средства во износ од  2.268.914,00 денари или 86,83%, а во однос на 
вкупните расходи 3,48% 

• На ставките кои се однесуваат за исплатата  на невладини организации, 
здруженија на граѓани како и трансферите до спортски клубови и организации од 
невладин сектор  има остварување во овој четврт квартал од годината во износ од  
709.710,00 денари или изразено во проценти 64,90%, а во однос на вкупните 
расходи е 1,09% 

• За  разни трансфери има исплатено 1.788.562,00 денари и процентот изнесува 
71,66%, а во однос на вкупните расходи е 2,74%  

• Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и 
награда за новороденчиња изнесува  1.008.806,00 денари или тоа изразено во 
процент изнесува  96,08%, а во однос на вкупните расходи е реализирано 1,55% 

• За купување на опрема и машини има исплатено износ 1.205.149,00 или  97,19%,а 
во однос на вкупните расходи реализирано е 1,85% 



• За изградба и реконструкција  на патишта улици и автопати  има реализација во 
износ од 10.751.314,00 или процентуално изнесува 67,87%, во однос на вкупните 
расходи реализацијата е 16,47%       
  

 Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на 
општина Свети Николе за четврт квартал за 2013 година. Можеме да констатираме  дека 
имаме мошне добра  реализација  на приходите во процентуален износ од 85,69%(однос 
помеѓу вкупно реализирани приходи и вкупно планирани приходи на основниот Буџет за 
2013 година)  и на расходите со максимално остварување од 82,49%( однос помеѓу вкупно 
реализирани расходи и вкупно планирани расходи на основниот Буџет за 2013 година). 

Во делот за намеските дотации вкупно планирани приходи се 137.875.480,00 денари, 
додека вкупно реализирани приходи се 137.900.485,00 денари, од кои може да се забележи 
дека реализираните приходи ги надминуваат планираните во износ од 25.005,00 денари 
или изразено во проценти тие го надминуваат планираното за 0,018%. Динамиката на 
реализација е на идеална  страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2013 година имаме 
поголем буџет на финансиски средства кои се трансферираат  до локално ниво средствата 
не се доволни за сервисирање на сите потреби на буџетските корисници и општината 
работи на комплетна анализа за изнаоѓање на решение за овој проблем које непосредно 
проблем на сите нас како општина. Особено има проблем во делот на сервисирање на 
оперативните трошоци кои се иако минимални не можат комплетно да се извршат и 
исплатат од страна на буџетските корисници. Вкупната реализација на расходната страна 
на буџетските корисници изнесува 136.926.094,00 денари или изразено 99,24% 
реализирано во однос на планирано. 

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот изнесува 
73,07 %. Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на 
самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво  и се на многу на повисоко ниво 
на реализација споредено со претходната година . 

                  

            

            



 

 

 

 

Според  погоре прикажаниот графикон може да се констатира дека Општина Свети Николе   
по соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата  за соодветните 
политики во сите области кои ги има зацртано и  предвидено за 2013 година 

 

 

 

 

           



Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи  во Основниот Буџет  во четврти  
квартал за 2013 

конто Опис на приход Планирано Реализирано 
711 

 
Данок од доход, добивка и 

капитални добивки 
 

     
1.525.000,00 1.423.304,00 

713 
 

Даноци на имот 
 

15.430.000,00 13.097.712,00 

717 
 

Даноци на специфични 
услуги 

 
23.666.000,00 21.171.673,00 

   718 Такси за користење или 
вршење на дејност 

2.462.000,00 201.712,00 

   722 
 

Такси и надоместоци 
 

 950.000,00  458.820,00 

   723 
 

Административни такси и 
надоместоци 
 

2.391.000,00 
 

2.432.997,00 
 

   724 
 

Други Владини услуги 
 

40.500,00 
 

38.000,00 

   725 
 

Други неданочни приходи 
 

1.623.500,00 
 

1.082.511,00 
 

   741 
 

Трансфери од други нивоа 
на власт  
 

23.052.046,00 
 

25.355.548,00 
 

  742 Донации од странство  84.291,00 
   731 
 

Продажба на капитални 
средства 
 

2.550.000,00 
 

0,00 
 

  733 Продажба на земјиште и 
нематријално вложување 

5.180.435,00 
 

2.238.509,00 
 

 Вкупно 78.870.481,00 67.585.077,00 
  

Бр.0701-211                                                                Совет на Општина Свети Николе 

27.02.2014година                                                                                          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 Предлог – Решение за именување на  член во  Управниот одбор на 

Општинската установа “Народен музеј” - Свети Николе 
 
 
           



 Се објавува Предлог – Решение за именување на  член во  Управниот одбор на 
Општинската установа “Народен музеј” - Свети Николе бр. 0701 – 212, што Советот на Општина 
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година. 
 
 
Бр. 0801- 213/15                                            Градоначалник, 
27.02. 2014 год.                                             на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.  
        
 
 Врз основа на член 12 од Законот за музеите (“Службен весник на РМ” бр. 66/04), Советот 
на Општина Свети Николе на седницата одржана на 27.02. 2014 година донесе 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за именување на  член во  Управниот одбор на Општинската установа 

 “Народен музеј” - Свети Николе 
 
1. За член на Управниот одбор  на Општинската установа “Народен музеј” Свети Николе се 

именува: 
 
- Валентина Ташева 

 
 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 

 
Бр.0701- 212                                  Совет на Општина Свети Николе 
27.02. 2014 година                      Претседател, 
Свети Николе                           Илија Стоилев с.р. 
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