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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

25.07. 2014 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 9 

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 
Трезорска сметка 100000000063010 
Буџетски корисник 7630140762- 630-10 

 
    

          
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 

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

 
                    З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе 
 
 
           Се објавува Одлука за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе бр. 0701 – 464, 
што Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година. 

          
 

Бр. 0801-473                                          Градоначалник, 
25.07. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
        
 

        
Врз основа на член 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), како и       

член 5 и 6 од Статутот на Општина Свети Николе, Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 25.07. 2014 год. донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на предлог за грб и знаме на Општина Свети Николе 
 
                                                                                      Член 1 
 Советот на Општина Свети Николе го усвојува утврдениот предлог од Комисијата за грб и 
знаме на Општина Свети Николе под шифра ,,СВЕТИНИКОЛСКИ КРСТОВИДЕН СИМБОЛ,, 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

                                                                                      Член 2 
/ 

Основен (мал грб) на Општина Свети Николе 
 Грбот на Општина Свети Николе е преставен на стандардизиран штит од месно 
хералдичкиот систем на Република Македонија, поделен бенд синистер во златно жолта и зелена 
боја. На средината на грбот е поставен светиниколскиот крстовиден симбол наизменично обоен во 
зелено-златно жолта боја во однос на подлогата. 

Светиниколскиот крстовиден симбол е новокреиран хералдички симбол од авторот на 
грбот, хералдичарот Стојанче Величковски и се состои од два вкрстени жезла, бастуми односно 
крљуци кои го симболизираат Свети Никола по кого е именуван градот и општината. 

 Жезлата вкрстени под прав формираат крстовиден симбол, а четирите пара вкрстени 
„ракохвати” визуелно асоцираат на  рогови од овен како визуелна врска со автохтоната овчеполска 
овца и како  и топонимот Овче Поле по кој овој крај е попознат во историјата. 

 Новокреираниот симбол  дополнително ја изразува својата моќност  по тоа што на сите 
четири страни наликува на таканареченото орудие „Овен” кое според воените историчари за 
заземање на тврдини го користел и Александар Македонски, во своите освојувачки походи а 
преставата за овенот била општоприфатена како симбол за моќ и надмоќ. Во денешно време 
токму овој симбол е персонификација на желбата за економски подем, напредок и просперитет на 
граѓаните на Општина Свети Николе во сите свери на општествениот живот. 

При изработката на грбот користени се златно-жолтата  боја како симбол на дарежливоста 
(алудирајќи на дарежливоста на Свети Никола и зелена која е симбол на надежта и радоста, 
односно во дадената кобинација, изразена како очекување за дарежливост и богато полодородие 
на овчеполијата. Црната е користена само како помошна боја за обраб (оутлине). 

Советот освен  грбот за основна употреба (малиот грб) ја усвои и препораката на авторот, 
за усвојување на среден и голем (свечен  грб) според македонскиот меснохералдички систем . 

 
/ 

Среден грб на Општина Свети Николе 
Средниот грб на Општина Свети Николе преставува малиот грб над кој е аплицирана 

мурална градска круна како обележје за градовите-општините од месно-хералдичкиот систем на 
Македонија.  

/ 
 

Голем (свечен грб) на Општина Свети Николе 
Големиот (свечен) грб  освен Муралната круна која е поставена над грбот, има хералдички 

венец составен од по четири сротивно поставени житни кластови кои ја следат формата на 
стандардизираниот штит на македонскиот месно хералдичкиот систем , класјата се декорирани со 
зелено-жолта-зелена лента на која се поставени три безанти (златници) кои го симболизираат 
белобрадиот Светец Свети Никола. 

 
Освен симболиката  за родното Овче Поле, житните класја  имаат и дополнителна 

симболика која е директно поврзана со чудата на свети Теодор - Тирон, кој ја прозрел намерата на 
царот Јулијан Отстапник да ги оскверни христијаните наредувајќи на управникот на Цариград 
целата храна на пазарите да биде заменета со храна попрскана со крв, тогаш токму Св. Теодор 
Тирон се јавува на јаве на архиерејот Евдосиј и му препорачува сите христијани наместо храната 
од пазарите една седмица да јадат варена пченица. Во чест на Свети Теодор Тирон во првата 
сабота од велигденсиот пост се прославува (Тодорица) која е празник на градот и Општина Свети 
Николе. 
                                                                                      Член 3 
 

Знамето на Свети Николе е со пропорции 3:2  и се состои од златно-жолта и зелена 
половина кои што меѓусебно се раздвоени со замислена дијагонала која започнува од 1/5 во 
долниот дел од знамето и завршува во 4/5 во горниот дел од знамето.  

 
/ 
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    Знаме на Општна Свети Николе 
 

Точно на средината на замислената дијагонала е поставен Светиниколскиот крстовиден 
симбол со пропорционална големина од 3/5 во одос на вертикалната (пократката страна) на 
знамето. 

 
Член 4 

Општина Свети Николе во Авторскиот договор за пренесување на авторските права ќе го 
задолжи авторот Стојанче Величковски да изработи и достави Графички стандард за начинот на 
употреба на општинските симболи (грбот и знамето). 

 
Член 5 

 Усвоениот предлог на грб и знаме ќе можат да се употребуваат по уписот во регистарот на 
грбовите и знамињата на општините во Република Македонија што се води во Министерството за 
локална самоуправа и донесување на Решението на употреба на симболите на Општина Свети 
Николе. 
 
                                                                                       Член 6 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавување во ,,Службен  гласник на 
Општина Свети Николе,,. 
                                                      
 
    Бр.0701-464                                                                Совет на Општина Свети Николе 
    25.07.2014година                                                                              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 давање согласност на Одлука од 11.07. 2014 за измена на 
статутот на регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регион 

 
 
 

 
 
 
           Се објавува Одлука за давање согласност на Одлука од 11.07. 2014 за измена на статутот 
на регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регион бр. 0701 – 465, што 
Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година. 
 
Бр. 0801-473/2                                          Градоначалник, 
25.07. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа, како и член 23 б 

став 1  од Законот за управување со отпад(Сл.Весник на Р.М бр.68/04, 197/07, 102/08, 

143/08,124/10. 51/11, 123/12 и 163/13), Советот на Општина Свети николе на седницата одржана на 

ден 25.07. 2014    година   донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност на одлуката за измена  на Статутот на Регионалниот  

одбор  за управување со отпад во Источен плански регион  

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на одлуката од 11.07.2014 год за 

измена на Статутот на Регионалниот одбор за  управување со отпад во Источен плански регион 

,донесен во Виница на 26.03.2012год  од страна на членовите  на Регионалниот одбор за  

управување со отпад во Источен плански регион. 

Член 2 

Во Статутот,зборовите “Регионален одбор” се заменуваат со зборовите “Мегуопштински 

одбор” 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе,,. 

Бр. 0701-465                                                       Совет на Општина Свети Николе             

25.07.2014 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 именување на претставник од локалната самоуправа во 

Управниот одбор на Центарот за социјална работа - Свети Николе 
 
           Се објавува Решение за именување на претставник од локалната самоуправа во Управниот 
одбор на Центарот за социјална работа - Свети Николе бр. 0701 – 466, што Советот на Општина 
Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година. 
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Бр. 0801-473/3                                          Градоначалник, 
25.07. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                               Зоран Тасев  
        
        
                          

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита (“Службен весник на РМ” 

бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 и 44/14) Советот на Општина 

Свети Николе на седницата одржана на ден 25.07. 2014 година донесе 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за именување на претставник од локалната самоуправа во Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа- Свети Николе 

1. Сања Јанева се именува за претставник од локалната самоуправа во Управниот одбор 

на Центарот за социјална работа - Свети Николе. 

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Свети Николе,,. 

Бр.0701 - 466        Претседател, 
25.07. 2013 година           на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Илија Стоилев с.р. 
        
       
 

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

                З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на Јавната Општинска 

Установа за деца - Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната  
2013/2014 година 

 
 

 
 
 

 
 
 
           Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на Јавната Општинска 
Установа за деца - Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2013/2014 година 
бр. 0701 – 467, што Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на ден 
25.07.2014 година. 
 
Бр. 0801-473/4                                          Градоначалник, 
25.07. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 25. 07. 
2014 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештај за работа на Јавната Општинска Установа за деца - Детска 

градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2013/2014 година 
 
 

1. Се усвојува Извештај за работа на Јавната Општинска Установа за деца - Детска 
градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2013/2014 година на седницата на Совет на 
Опшина Свети Николе одржана на ден 25.07.2014 година. 

 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 
 
Бр.0701 - 467        Претседател, 
25.07. 2013 година           на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Илија Стоилев с.р. 
        
        

 
 
    

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

 
               З А К Л У Ч О К 

 
за објавување на Заклучокотза усвојување на извештајот за реализација на Програмата за 

изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети 
Николе за 2013 година 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
           Се објавува Заклучокот за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за 
изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе за 
2013 година бр. 0701 – 468, што Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.07.2014 година. 
 
Бр. 0801-473/5                                          Градоначалник, 
25.07. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
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 Врз основа на член  36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 25.07. 
2014 година го донесе следниот 
 
 

З    А   К   Л   У   Ч   О    К 
За усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 

изградба, реконструкција и одржување на локални патишта 
и улици во општина Свети Николе за 2013 година 

 
 

Член 1 
 
 СЕ УСВОЈУВА извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и 
одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе за 2013 година и Измената и 
дополнувањето на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и 
улици во општина Свети Николе – број 0701-804 од 30.10.2013 година, поднесен од стручните 
служби на општина Свети Николе. 
 

Член 2 
 
 Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Свети Николе,,. 
 
 Бр. 0701- 468       Совет на општина Свети Николе 
 25.07.2014 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 уредување на простор за поставување на времени објекти 

 
 
 

 
 

 
 
           Се објавува Одлука за уредување на простор за поставување на времени објекти бр. 0701 – 
469, што Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 
година. 
                                                  

   
Бр. 0801-473/6                                          Градоначалник, 
25.07. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) како и член 79 став 1 од Законот за градење (Сл.Весник на 
РМ бр.130/2009; 124/2010; 18/2011; 36/2011; 54/2011; 13/2012; 144/2012; 25/2013; 79/2013; 
137/2013; 163/2013; 27/2014; 28/2014 и 42/2014), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 25.07.2014 година донесе: 
 
                                                                    

О Д Л У К А 
За уредување на простор за поставување на времени објекти 

 
 
                                                                                       Член 1 
 
             Советот на Општина Свети Николе дава согласност за уредување на градежно 
неизградено земјиште на дел од КП бр.3911/5 КО Свети Николе – вон град со површина од 50.000 
м

2
 сопственост на Република Македонија Имотен  Лист бр.3798 КО Свети Николе – вон град 

заради вршење на сообраќајни дејности – привремен паркинг за тешки товарни возила.   
 

Член 2 
             Просторот што ја зафаќа површината на земјиштето опишано во член 1 од оваа Одлука да 
се предвиди во годишната Програма за поставување на времени објекти. 
 
                                  

Член 3 
 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен Гласник на 
Општина Свети Николе,,. 
 
 
  Бр.0701-469                                                                             Совет на Општина Свети Николе 
  25.07.2014година                                                                                    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 измена на распоредорт на средствата  

во Буџетот на Општина Свети Николе 
 

 
           Се објавува Одлука за измена на распоредорт на средствата во Буџетот на Општина Свети 
Николе бр. 0701 – 470, што Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на 
ден 25.07.2014 година. 
 
                                                  
Бр. 0801-473/7                                          Градоначалник, 
25.07. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Зоран Тасев с.р. 
        



O     D     L     U     K     A
  Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na  Op{tina СВЕТИ НИКОЛЕ

 Za                godina2014

^len 1
 So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina СВЕТИ НИКОЛЕ

  Za                godina na sledniot na~in :2014

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava  (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so
~len 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 2008)

Potprograma i naziv na potprogramata

Potstavka i opis na potstavkata Buxet Samofinan. Dotacii Donacii Krediti

K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST

421110 24,000 0 00 0Elektri~na energija

425990 -24,000 0 00 0Drugi dogovorni uslugi

0 0 00 0

^len 2

Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto  vo Slu`ben glasnik na Op{tina

 i stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za                godina.
СВЕТИ НИКОЛЕ

2014

0701-BR. Pretsedatel na Sovetot na Op{tina
СВЕТИ НИКОЛЕ

ИЛИЈА СТОИЛЕВ

470

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 уредување на прсотор на дел од КП бр. 647 КО Амзабегово 

 Се објавува Одлука за уредување на прсотор на дел од КП бр. 647 КО Амзабегово бр. 0701 
– 471, што Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014
година. 

Бр. 0801-473/8   Градоначалник, 
25.07. 2014 год.  на Општина Свети Николе 
Свети Николе   Зоран Тасев с.р. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) како и член 79 став 1 од Законот за градење (Сл.Весник на 
РМ бр.130/2009; 124/2010; 18/2011; 36/2011; 54/2011; 13/2012; 144/2012; 25/2013; 79/2013; 
137/2013; 163/2013; 27/2014; 28/2014 и 42/2014), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 25.07.2014 година донесе: 

О Д Л У К А 
За уредување на простор на дел од КП бр.647 КО Амзабегово 

 Член 1 

  Советот на Општина Свети Николе дава согласност за уредување на градежно 
неизградено земјиште на дел од КП бр.647 КО Амзабегово  со површина од 60.000 м

2
 сопственост

на Република Македонија со намена Г2- производство сервис и дистрибуција.    

Член 2 
  Просторот што ја зафаќа површината на земјиштето опишано во член 1 од оваа Одлука 

да се предвиди во годишната Програма за поставување на времени објекти. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен Гласник на 
Општина Свети Николе,,. 

Бр.0701-471      Совет на Општина Свети Николе 
25.07.2014година      Претседател,     
Свети Николе      Илија Стоилев с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

     З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлука за враќање на подвижна ствар 

     Се објавува Одлука за враќање на подвижна ствар бр. 0701 – 472, што Советот на Општина 
Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година. 

Бр. 0801-473/9   Градоначалник, 
25.07. 2014 год.   на Општина Свети Николе 
Свети Николе   Зоран Тасев с.р. 

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

самоуправа, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 25.07. 2014 година 

донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

За враќање на  подвижна ствар 

Член 1 

 На лицето Благој Гиразов од Свети Николе му се враќа во владение  подвижна ствар-

зиден часовник одземен со конфискација од неговата фамилија во 1948 година. 

Член 2 

Примопредавањето на подвижната ствар од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши комисиски 

за што ќе се состави посебен записник. 

Член 3 

Одлуката стапува на сила наредниот ден по објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Свети Николе,,. 

 Бр.0701-472  Совет на Општина Свети Николе 

  25.07.2014година      Претседател,   

   Свети Николе      Илија Стоилев с.р. 
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