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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

20.05. 2015 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 резервирање на средства за екпропријација во Буџетот на 
 Општина Свети Николе 

 
 
    Se објавува Одлука за резервирање на средства за екпропријација во Буџетот на Општина Свети 
Николе br. 0801 - 345 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 
20.05.2015 godina. 
 
 
Бр.0801-364               Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година       Градоначалник, 
Свети Николе                       Зоран Тасев с.р.  
          
              
 
 Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02) и 
чл. 26 став 1 точка 6 од законот за експропријација (Сл.весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14), 
Советот на Општина Свети Николе на седницата држана на ден 20.05. 2015 година донесе 
 

О    Д    Л    У    К    А 
За резервирање на средства за експропријација 

во Буџетот на општина Свети Николе 
 

Чл.1 
 
 Се резервираат средства во Буџетот на општина Свети Николе за експропријација на недвижен имот 
– градежно земјиште , сопственост на Република Македонија, и тоа: 
 -КП бр. 9554/2, ул.„Јане Сандански“ дворно место со површина од 26м2 и зпз со површина од  1м2, 
корисник  Димитријев Љупчо од Свети Николе, ЕМБГ 2708951494534 и –КП бр. 9555/2, ул.„Јане Сандански“, 
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дворно место со површина од 67м2, ЗПЗ со површина од 4м2, корисник Ефремов Ацо од Свети Николе, 
ЕМБГ 1511960494502 
-КП бр. 9556/2, ул.„Јане Сандански“, дворно место со површина од 11м2, ЗПЗ со површина од 13м2, 
корисник Стојанов Венцо од Свети Николе, ЕМБГ 2202968494510 
-КП бр. 9557/3, ул.„Јане Сандански“ зпз со површина од 6м2, корисник Зафировски Борче од Свети Николе, 
ЕМБГ 0702969494501 и Зафировски Тодор од Свети Николе, ЕМБГ 1903964494510. 

Чл.2 
 
 Експропријацијата на недвижниот имот наведен во чл. 1 од оваа Одлука се врши заради 
формирање на улица за пристап до парцелата со КП бр. 9962, согласно ДУП за дел од МЗ „1“ ул.„Кочо 
Рацин“ Свети Николе. 
 

Чл.3 
 
 Вкупниот износ на средствата потребни за експропријација се утврдени на 76.800,00 денари а врз 
основа на извештај за извршена проценка број 0303-95-30/15 од 08.05.2015 година изработен од ДТУ 
„ФЛОКС – КМ“ дооел од Скопје. 
 Средствата во наведениот износ се резервираат од Програмата Ф2, конто 485 420 – надомест за 
одземен имот. 

Чл.4 
 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.Гласник на општина Свети 
Николе“ 
 
Број 0801 - 345                Совет на Општина Свети Николе 
20.05.  2015г.           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 за пристапување кон основање на  

локален Економско – социјален совет на Општина Свети Николе 

 
 
    Сe објавува Одлука за за пристапување кон основање на  локален Економско – социјален совет на 
Општина Свети Николе br. 0801 - 346 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese 
na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina. 

 
Бр.0801-364/2                      Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година                                 Градоначалник, 
Свети Николе         Зоран Тасев с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ”бр.5/02) и член 2 
од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе” бр.01/05), Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на 20.05.2015 година, донесе  
 
 

О Д Л У К А 

за пристапување кон основање на  

локален Економско – социјален совет на Општина Свети Николе 

Член 1 

Заради воспоставување на демократски и социјален дијалог во функција на постигнување на траен и 
стабилен социјален мир и активно вклучување на сите социјални партнери во процесот на одлучување по најважните 
прашања од економско и социјално значење за развивање на локалната заедница, вклучително и прашањето за 
зајакнување на суштинските врски помеѓу потребите на пазарот на труд дефинирани од страна на 
деловните сујекти и вештините што се развиваат кај младите преку образовниот систем, како и превенција и 
мирно решавање на работни и други конфликти во локалната заедница,се основа локален Економско-социјален 
совет на ниво на Општина Свети Николе. 

Член 2 

Локалниот економско-социјалниот совет на Општина Свети Николе се формира како консултативно и 
советодавно  тело во кое членуваат претставници на општината, преставници на репрезентативните работодавачи и 
синдикати, кое разгледува прашања, дава мислења, предлози и препораки до Советот на Општина Свети Николе и 
други тела, за одредени прашања од економско социјалната сфера.   

   Во работата на Локалниот економско - социјален совет на општина Свети Николе партиципираат: Агенција 
за вработување на Република Македонија-Центар за вработување Свети Николе, СОУ „Кочо Рацин“ Свети 
Николе, Советот на млади на Општина Свети Николе, ЈУМ Центар за Социјална Работа Свети Николе и други 
постојани и непостојани членови. 
   
   Локалниот економско - социјален совет на општина Свети Николе разгледува прашања, дава мислења, 
предлози и препораки до Советот на Општина Свети Николе и други тела, за одредени прашања од економско 
социјалната сфера“.   

 

Член 3 

Членовите на Локалниот економско-социјален совет на Општина Свети Николе наведени во член 2 став 1 од  оваа 
одлука, склучуваат Спогодба за основање на Економско - социјален совет на Општина Свети Николе, со која поблиску 

се определува неговиот, состав, членство, делокруг и начин на работа. “ 

Член 4 

Економско социјалниот совет на Општина Свети Николе, дава мислења, предлози и препораки по 
предлози на одлуки, стратегии и програми во врска со економско-социјалните интереси на работниците и 
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работодавачите, потребите на пазарот на труд и вештините што се развиваат кај младите, пред истите да 
бидат разгледани од страна на 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. 0801 - 346 

20.05. 2015 год. 

Свети Николе 

                          Совет на Општина Свети Николе 

                     Претседател, 

                       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 Одлуката за согласност на промена на релација за изведување екскурзија 
за учебната 2014/2015 година  на ООУ ,,Даме Груев,, С. Ерџелија за 2015 годинa 

 
 
 
    Сe објавува Одлуката за согласност на промена на релација за изведување екскурзија за 
учебната 2014/2015 година  на ООУ ,,Даме Груев,, С. Ерџелија за 2015 година br. 0801 - 347 
{to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na 
den 20.05.2015 godin 

 
 
 
Бр.0801-364/3                           Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година      Градоначалник, 
Свети Николе       Зоран Тасев с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа ( 
Службен весник на РМ бр.05/02), како и член 35 став 5 од Законот за основно образование( Службен весник 
на РМ бр.103/08), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05. 2015 година 
донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за согласност на промена на релација за изведување екскурзија за учебната 2014/2015 година  на ООУ 
,,Даме Груев,, С. Ерџелија за 2015 година 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за реализација за изведување екскурзија за 
учебната 2014/2015 година  наместо  с. Ерџелија – Вардар – Вруток – Маврово – Свети Јован Бигорски – с. 
Ерџелија, новата релација да биде с. – Прилеп: Горен Град и Маркови кули; Битола: Хераклеа и ЗОО; Охрид: 
Сатри Град, Антички театар, Плаошник и Самоилова Трвдина – с. Ерџелија. 

Член 2 

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

Број 0801-347                                                                                                          Претседател, 
20.05.2015 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 Одлуката  

за давање согласност за намената на инвестицијата 

    Сe објавува Одлуката  за давање согласност за намената на инвестицијата br. 0801 - 348 {to 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 
godina. 

 
 
Бр.0801-364/4             Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година       Градоначалник, 
Свети Николе        Зоран Тасев с.р.  
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети 
Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015  година, ја 
донесе следнава 
 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената на инвестицијата 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа одлука Советот на Општина  Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со 
цел реализација на проектот “Уредување на излетничко место Бареш”. 
 
 

Член 2 
 

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните 
вредности во руралните подрачја. 
 
 

Член 3 
 

 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
 
Бр. 0801 - 348                                                                      Претседател,  
 20.05. 2015година                                   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 Одлуката  

за давање согласност за намената на инвестицијата 

    Сe објавува Одлуката  за давање согласност за намената на инвестицијата br. 0801 - 349 {to 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 
godina. 
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Бр.0801-364/5             Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година       Градоначалник, 
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.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја 
донесе следнава 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената на инвестицијата 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа одлука Советот на Општина  Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со 
цел реализација на проектот “Изградба на канализациона мрежа во с.Црнилиште”. 
 
 

Член 2 
 

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 321 – Подобрување на квалитетот на животот во 
рурални средини. 
 
 

Член 3 
 

 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
 
Бр. 0801 - 349                                                                                  Претседател,  
 20.05. 2015година                                             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 Одлуката  

за давање согласност за намената на инвестицијата 

    Сe објавува Одлуката  за давање согласност за намената на инвестицијата br. 0801 - 350 {to 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 
godina. 
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Бр.0801-364/6             Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година       Градоначалник, 
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.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015година, ја 
донесе следнава 
 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената на инвестицијата 

 
 

Член 1 
 Со оваа одлука Советот на Општина  Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со 
цел реализација на проектот “Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација 
во три села Горобинци, Црнилиште и Ѓуѓанци и на пет локации во населено место Свети Николе”. 
 
 

Член 2 
Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 322 – Обнова и развој на селата. 
 
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
Бр. 0801 - 350                                                                      Претседател,  
 20.05. 2015година                                       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 Одлуката за утврдување на приоритет на проект 

Сe објавува Одлуката За утврдување на приоритет на проект br. 0801 - 348/2 {to Sovetot 
na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina. 

Бр.0801-364/7               Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година       Градоначалник, 
Свети Николе         Зоран Тасев с.р.  
          
              
 

8 
 



 
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.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05. 2015 година, ја 
донесе следнава 

ОДЛУКА 
За утврдување на приоритет на проект 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Уредување на излетничко место Бареш”. 
 
 

Член 2 
 

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните 
вредности во руралните подрачја. 
 

Член 3 
 

 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“ 
 
Бр. 0801 – 348/2                                                                           Претседател, 
20.05. 2015 година                                               на Советот на Општина Свети Николе 
Свети Николе           Илија Стоилевс.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 Одлуката  за утврдување на приоритет на проект 

 
    Сe објавува Одлуката За утврдување на приоритет на проект br. 0801 - 349/2 {to Sovetot 
na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina. 

 
Бр.0801-364/8                 Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година        Градоначалник, 
Свети Николе         Зоран Тасев с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на 
Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
20.05.2015 година, ја донесе следнава: 
 
 

ОДЛУКА 
За утврдување на приоритет на проект 

 
Член 1 

 
 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба на канализациона мрежа во 
с.Црнилиште”.  
 

Член 2 
 

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 321 – Подобрување на квалитетот на животот во 
рурални средини. 
 

Член 3 
 

 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
Бр. 0801 – 349/2                                                                                      Претседател,  
 20.05. 2015година                                         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 Одлуката  за утврдување на приоритет на проект 

 
 
    Сe објавува Одлуката За утврдување на приоритет на проект br. 0801 - 350/2 {to Sovetot 
na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina. 

 
Бр.0801-364/9            Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година        Градоначалник, 
Свети Николе                      Зоран Тасев с.р.  
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети 
Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05. 2015 година, ја 
донесе следнава: 
 

ОДЛУКА 
За утврдување на приоритет на проект 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба и уредување на јавни зелени 
површини за одмор и рекреација во три села Горобинци, Црнилиште и Ѓуѓанци и на пет локации во 
населено место Свети Николе”. 
 
 

Член 2 
 

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 322 – Обнова и развој на селата. 

 
Член 3 

 
 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
Бр. 0801 – 350/2                                                                               Претседател,  
 20.05. 2015година                                         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   ООддллууккаа  за  вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  
планска  документација   за изграден  помошен   објект   на дел од КП бр.11695  и  на дел од  КП 

бр.9616,   ул.„Орце  Николов " бр.10    во  КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе  
 
 
    Сe објавува  ООддллууккаа  за  вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  
документација   за изграден  помошен   објект   на дел од КП бр.11695  и  на дел од  КП бр.9616,   ул.„Орце  
Николов " бр.10    во  КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николеbr. 0801 - 351 {to Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina.  
 
Бр.0801-364/10            Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година       Градоначалник, 
Свети Николе        Зоран Тасев с.р.  
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Врз  основа  на член 11   од  Законот  за  постапување  со  бесправно  изградени  објекти   („Службен 
весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и   Правилникот  за  
стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  урбанистичко  планска  документација (“Службен  
весник  на  Република  Македонија ” бр.56/2011 )  Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  20.05.2015  година   донесе  

 
О Д Л У К А 

за      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  документација   за 
изграден  помошен   објект   на дел од КП бр.11695  и  на дел од  КП бр.9616,   ул.„Орце  Николов " 

бр.10    во  КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се    отпочнува     постапка   за   вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  
планска  документација  согласно  Правилникот  за  стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  
урбанистичко  планска  документација  и  тоа: 

 
1. Помошен  објект    на дел од  КП бр.11695 ,   ул.„Орце  Николов " бр.10    во Св. Николе  ,  

објектот  е во согласност со  намената на постојната урбанистичка документација    но  со  дел   
од  2.5  м2  објектот  за  легализација   навлегува  во   другa наменa –  ниско  зеленило   и  на дел 
од  КП бр.9616 ,   ул.„Орце  Николов " бр.10    во Св. Николе  ,  објектот  е во согласност со  
намената на постојната урбанистичка документација    но  со  дел   од  3.25  м2  објектот  за  
легализација   навлегува  во   другa наменa –  јавно  прометна  површина  ,  согласно чл. 10 став 
4 од Законот за постапување  со  бесправно  изградени  објекти и чл.2 став 1 алинеја 6 од 
„Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11)  - предмет  бр.09-387 од 16.05.2011 год.   

 
                                                             Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а  ќе  се  објави  во  Службен  гласник  

на  Општина  Свети   Николе. 
 

   Бр. 0801-351                                                                                  Општина Свети Николе 
   20.05.2015  година                                                                            Претседател  на  Совет, 
   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   ООддллууккаа  за     вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  

планска  документација   за изграден  помошен  објект   на  дел од КП бр. 10662   ,  ул.„Гоце  Делчев " 
бр.34   во  КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе 

 
    Сe објавува  ООддллууккаа  за  вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  
документација   за изграден  помошен  објект   на  дел од КП бр. 10662   ,  ул.„Гоце  Делчев " бр.34   во  КО  
Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе br. 0801 - 352 {to Sovetot na Op{tina Sveti 
Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina. 
 
Бр.0801-364/11             Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година       Градоначалник, 
Свети Николе        Зоран Тасев с.р.  
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Врз  основа  на член 11   од  Законот  за  постапување  со  бесправно  изградени  објекти   („Службен 
весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и   Правилникот  за  
стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  урбанистичко  планска  документација (“Службен  
весник  на  Република  Македонија ” бр.56/2011 )  Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден 20.05.2015  година   донесе  

 
О Д Л У К А 

За      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  документација   за 
изграден  помошен  објект   на  дел од КП бр. 10662   ,  ул.„Гоце  Делчев " бр.34   во  КО  Св. Николе-гр.  

,  општина   Свети   Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се    отпочнува     постапка   за   вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  
планска  документација  согласно  Правилникот  за  стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  
урбанистичко  планска  документација  и  тоа: 

 
2. Помошен  објект    на  дел од КП бр.10662  ,   ул.„Гоце  Делчев " бр.34    во Св. Николе  ,  

објектот  е во согласност со  намената на постојната урбанистичка документација    но  со  дел   
од  3.0  м2  објектот  за  легализација   навлегува  во   другa наменa –  пешачка  патека  со  скали 
,  согласно чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти и чл.2 став 1 
алинеја 6 од „Правилникот за стандарди за вклопување  на  бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11)  - предмет  бр.09-490  од  29.06.2011 год.  

 
 
                                                             Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а  ќе  се  објави  во  Службен  гласник  

на  Општина  Свети   Николе. 
 
 

   Бр. 0801- 352                                                                                Општина Свети Николе                                          
   20.05. 2015  година                                                                       Претседател  на  Совет, 
   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   ООддллууккаа   за   вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  

планска  документација   за изградена  доградба  на  семејна  куќа  на  дел од КП бр.9000/1  ,   
ул.„Скопска " бр.134    во  КО  Свети  Николе - гр. ,  Општина   Свети   Николе 

 
 
    Сe објавува  ООддллууккаа  за  вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  
документација   за изградена  доградба  на  семејна  куќа  на  дел од КП бр.9000/1  ,   ул.„Скопска " бр.134    
во  КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе br. 0801 - 353 {to Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina. 
 
 
Бр.0801-364/12                        Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година               Градоначалник, 
Свети Николе              Зоран Тасев с.р. 
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Врз  основа  на член 11   од  Законот  за  постапување  со  бесправно  изградени  објекти   („Службен 
весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и   Правилникот  за  
стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  урбанистичко  планска  документација (“Службен  
весник  на  Република  Македонија ” бр.56/2011 )  Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  20.05.2015  година   донесе  

 
О Д Л У К А 

За      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  документација   за 
изградена  доградба  на  семејна  куќа  на  дел од КП бр.9000/1  ,   ул.„Скопска " бр.134    во  КО  Св. 

Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе 
 

 
Член 1 

Се    отпочнува     постапка   за   вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  
планска  документација  согласно  Правилникот  за  стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  
урбанистичко  планска  документација  и  тоа: 

 
3. Доградба  на  семејна  куќа    на  дел од КП бр.9000/1  ,   ул.„Скопска " бр.134    во Св. Николе  ,  

објектот  е во согласност со  намената на постојната урбанистичка документација    но  со  дел   
од  2.0  м2  објектот  за  легализација   навлегува  во   другa наменa –  тротоар ,  согласно чл. 10 
став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти и чл.2 став 1 алинеја 6 од 
„Правилникот за стандарди за вклопување  на  бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11)  - предмет  бр.09-2009  од  29.08.2011 год.   

4.  
  

Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а  ќе  се  објави  во  Службен  гласник  

на  Општина  Свети   Николе. 
 
 

 Бр. 0801-353                                                                                 Општина Свети Николе                                          
20.05. 2015  година                                                                        Претседател  на  Совет, 
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      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  
планска  документација   за изградена  доградба  на  семејна  куќа  на дел од КП бр. 8265,   

ул.„Ќиќевачка "  бр.30    во  КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе 
 

 
 
    Сe објавува  ООддллууккаа  за  вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  
документација   за изградена  доградба  на  семејна  куќа  на дел од КП бр. 8265,   ул.„Ќиќевачка "  бр.30    во  
КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе br. 0801 - 354 {to Sovetot na Op{tina Sveti 
Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina. 
 
Бр.0801-364/13         Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година                        Градоначалник, 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р. 
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Врз  основа  на член 11   од  Законот  за  постапување  со  бесправно  изградени  објекти   („Службен 
весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и   Правилникот  за  
стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  урбанистичко  планска  документација (“Службен  
весник  на  Република  Македонија ” бр.56/2011 )  Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден 20.05.2015  година   донесе  

 
О Д Л У К А 

За      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  документација   за 
изградена  доградба  на  семејна  куќа  на дел од КП бр. 8265,   ул.„Ќиќевачка "  бр.30    во  КО  Св. 

Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе 
 

 
Член 1 

Се    отпочнува     постапка   за   вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  
планска  документација  согласно  Правилникот  за  стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  
урбанистичко  планска  документација  и  тоа: 

 
5. Доградба  на  семејна  куќа    на дел од КП бр. 8265,   ул.„Ќиќевачка " бр.30    во Св. Николе  ,  

објектот  е во согласност со  намената на постојната урбанистичка документација    но  со  дел   
од  2.0  м2  објектот  за  легализација   навлегува  во   другa наменa –  тротоар ,  согласно чл. 10 
став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти и чл.2 став 1 алинеја 6 од 
„Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11)  - предмет  бр.09-1058 од 18.08.2011 год.   

 
Член 2 

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

 
   Бр. 0801-354                                                                             Општина Свети Николе                                          
   20.05. 2015  година                                                                   Претседател  на  Совет, 
   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  вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  
планска  документација   за изградена  доградба  на  семејна  куќа  на дел од КП бр. 8530/2 и дел од КП 

бр. 11669 , ул.„Кумановска “ бр.19   во  КО  Св. Николе-гр.  ,   
Општина   Свети   Николе 

    Сe објавува  ООддллууккаа  за   вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  
документација   за изградена  доградба  на  семејна  куќа  на дел од КП бр. 8530/2 и дел од КП бр. 11669 , 
ул.„Кумановска “ бр.19   во  КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе br. 0801 - 355 {to 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 
godina. 
 
 
Бр.0801-364/14                         Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година                  Градоначалник, 
Свети Николе         Зоран Тасев с.р. 
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Врз  основа  на член 11   од  Законот  за  постапување  со  бесправно  изградени  објекти   („Службен 
весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и   Правилникот  за  
стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  урбанистичко  планска  документација (“Службен  
весник  на  Република  Македонија ” бр.56/2011 )  Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  20.05.2015  година   донесе 

 
О Д Л У К А 

За      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  документација   за 
изградена  доградба  на  семејна  куќа  на дел од КП бр. 8530/2 и дел од КП бр. 11669 , ул.„Кумановска 

“ бр.19   во  КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе 
 

Член 1 
Се    отпочнува     постапка   за   вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  

планска  документација  согласно  Правилникот  за  стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  
урбанистичко  планска  документација  и  тоа: 

 
6. Доградба  на  семејна  куќа    на дел од КП бр. 8530/2 и дел од КП бр. 11669,   ул.„Кумановска “  

бр.19      во Св. Николе  ,  објектот  е во согласност со  намената на постојната урбанистичка 
документација    но  со  дел   од  6.0  м2  објектот  за  легализација   навлегува  во   другa наменa 
–  тротоар  и  улица,  согласно чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно  изградени  
објекти  и  чл.2  став 1  алинеја 4  од  „Правилникот  за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11)  - предмет  бр.09-
1266 од 24.08.2011 год.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 0801 – 355                                                                            Претседател,  
 20.05. 2015година                                     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      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  

планска  документација   за изградена  доградба  на  семејна  куќа   на дел од КП бр. 8571, 
ул.„Младинска“  бр.34   во  КО  Св. Николе-гр.  ,Општина   Свети   Николе 

 
 
    Сe објавува  ООддллууккаа  за      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  
документација   за изградена  доградба  на  семејна  куќа   на дел од КП бр. 8571, ул.„Младинска“  бр.34   во  
КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николеbr. 0801 - 356 {to Sovetot na Op{tina Sveti 
Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina. 
 
 
 
Бр.0801-364/15                                                                                         Општина Свети Николе 
20.05. 2015 годин                                                                                            Градоначалник,    
Свети Николе                                                                                                   Зоран Тасев с.р.    
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Врз  основа  на член 11   од  Законот  за  постапување  со  бесправно  изградени  објекти   („Службен 
весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и   Правилникот  за  
стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  урбанистичко  планска  документација (“Службен  
весник  на  Република  Македонија ” бр.56/2011 )  Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  20.05.2015  година   донесе  

 
О Д Л У К А 

За      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  планска  документација   за 
изградена  доградба  на  семејна  куќа   на дел од КП бр. 8571, ул.„Младинска“  бр.34   во  КО  Св. 

Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе 
 

Член 1 
Се    отпочнува     постапка   за   вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  урбанистичко  

планска  документација  согласно  Правилникот  за  стандарди  за  вклопување  на  бесправни  објекти  во  
урбанистичко  планска  документација  и  тоа: 

 
7. Доградба  на  семејна  куќа   на дел од КП бр. 8571, ул.„Младинска“  бр.34  во Св. Николе  ,  

објектот  е во согласност со  намената на постојната урбанистичка документација    но  со  дел  
од  2 м2   објектот  за  легализација   навлегува  во   другa наменa – пешачка  патека,  согласно 
чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно  изградени  објекти  и  чл.2  став 1  алинеја 
4  од  „Правилникот  за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11)  - предмет  бр.09-560 од 14.07.2011 год. ; 

 
Член 2 

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

 
 

Бр. 0801 – 356                                                                            Претседател,  
 20.05. 2015година                                     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 Заклучок za usvojuvawe na  Izve{tajot za materijalno - finansisko 
rabotewe na JP “Pogrebalni uslugi” za period od 01.01. 2015 godina do 31.03. 2015 godina   

 
 
    Сe објавува Заклучок za usvojuvawe na  Izve{tajot za materijalno - finansisko rabotewe 
na JP “Pogrebalni uslugi” za period od 01.01. 2015 godina do 31.03. 2015 godina   br. 0801 - 357 
{to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole го donese na sednicata odr`ana na den 
20.05.2015 godina. 
 
Бр.0801-364/16              Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година       Градоначалник, 
Свети Николе              Зоран Тасев с.р.  
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 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
20.05.  2015 godina donese 
 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Izve{tajot za materijalno - finansisko rabotewe na JP “Pogrebalni 

uslugi” za period od 01.01. 2015 godina do 31.03. 2015 godina   
 

 
          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go  usvoi  Zaklu~okot za usvojuvawe na   Izve{tajot 
za materijalno - finansisko rabotewe na JP “Pogrebalni uslugi” za period od 01.01. 2015 
godina do 31.03. 2015 godina.  
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole”. 
 
Br.0701 - 357                     Pretsedatel, 
20.05. 2015godina               na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                           Ilija Stoilev с.р.  
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во 

 Буџетот на Општина Свети  Николе 
 
 
 
 
    Сe објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети  Николе 
br. 0801 - 358 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana 
na den 20.05.2015 godina. 
 
Бр.0801-364/17                     Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година                                  Градоначалник, 
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 приоритет на проект 
 
    Сe објавува Одлука за утврдување на приоритет на проект br. 0801 - 359 {to Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina. 
 
Бр.0801-364/18               Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година        Градоначалник, 
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.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја 
донесе следнава: 
 

ОДЛУКА 
За утврдување на приоритет на проект 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Реконструкција на локален пат од клучка на 
магистрален пат Свети Николе - Куманово до село Орел”.  
 
 

Член 2 
Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 321 – Подобрување на квалитетот на животот во 
рурални средини. 

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски 
плански регион. 

 
 

Член 3 
 Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна 
документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) 
ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе. 
 
 

Член 4 
 Центарот за развој на Вардарски плански регион не е ослободен од плаќањето на ДДВ и овие 
трошоците за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на 
Општина Свети Николе. 
 

Член 5 
 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
Бр. 0801 – 359                                                                         Претседател,  
 20.05. 2015година                                         на Советот 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 утврдување на приоритет на проект 
 

    Сe објавува Одлука за утврдување на приоритет на проект br. 0801 - 360 {to Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina 
 
 
Бр.0801-364/19                  Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година             Градоначалник, 
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.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја 
донесе следнава: 
 

ОДЛУКА 
За утврдување на приоритет на проект 

 
Член 1 

 
 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изработка на урбанистички планови за 8 
села: Горобинци, Ерџелија, Мустафино, Трстеник, Преот, Амзабегово, Кадрифаково и Црнилиште”. 
 
 

Член 2 
Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 322 – Обнова и развој на селата. 

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски 
плански регион. 
 

Член 3 
 Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна 
документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) 
ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе. 
 

Член 4 
 Центарот за развој на Вардарски плански регион, не е ослободен од плаќањето на ДДВ и трошоците 
за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети 
Николе. 
 

Член 5 
 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
 
Бр. 0801 – 360                                                                       Претседател,  
 20.05. 2015година                                    на Советот 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 утврдување на приоритет на проект 
 
    Сe објавува Одлука за утврдување на приоритет на проект br. 0801 - 361 {to Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina. 
 
Бр.0801-364/20                    Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година                           Градоначалник, 
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.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја 
донесе следнава: 

 
ОДЛУКА 

За утврдување на приоритет на проект 
 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Уредување на излетничко место – вештачко 
езеро Мавровица”. 
 
 

Член 2 
Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните 
вредности во руралните подрачја. 

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски 
плански регион. 

 
Член 3 

 Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна 
документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) 
ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе. 
 

Член 4 
 Центарот за развој на Вардарски плански регион, не е ослободен од плаќањето на ДДВ и трошоците 
за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети 
Николе. 
 

Член 5 
 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
Бр. 0801 – 361                                                                      Претседател,  
 20.05. 2015година                                   на Советот 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 за намената на инвестицијата 
 
    Сe објавува Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата br. 0801 - 359/2 {to 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 
godina. 
 
 
Бр.0801-364/21                        Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година              Градоначалник, 
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.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015година, ја 
донесе следнава 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената на инвестицијата 

 
 

Член 1 
 Со оваа одлука Советот на Општина Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со 
цел реализација на проектот “Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат Свети 
Николе - Куманово до село Орел”. 
 
 

Член 2 
Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 321 – Подобрување на квалитетот на животот во 
рурални средини. 

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски 
плански регион. 

 
Член 3 

 Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна 
документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) 
ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе. 
 
 

Член 4 
 Центарот за развој на Вардарски плански регион, не е ослободен од плаќањето на ДДВ и трошоците 
за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети 
Николе. 
 

Член 5 
 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
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Бр. 0801 – 359/2                                                                          Претседател,  
 20.05. 2015година                                         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 за намената на инвестицијата 

 
    Сe објавува Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата br. 0801 - 360/2 {to 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 
godina. 
 
Бр.0801-364/22              Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година        Градоначалник, 
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.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја 
донесе следнава 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената на инвестицијата 

 
 

Член 1 
 Со оваа одлука Советот на Општина  Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со 
цел реализација на проектот “Изработка на урбанистички планови за 8 села: Горобинци, Ерџелија, 
Мустафино, Трстеник, Преот, Амзабегово, Кадрифаково и Црнилиште”. 
 
 

Член 2 
Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 322 – Обнова и развој на селата. 

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски 
плански регион. 

Член 3 
 Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна 
документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) 
ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе. 
 
 

Член 4 
 Центарот за развој на Вардарски плански регион, не е ослободен од плаќањето на ДДВ и трошоците 
за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети 
Николе. 
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Член 5 
 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
 
 
Бр. 0801 – 360/2                                                                       Претседател,  
 20.05. 2015година                                         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 за намената на инвестицијата 

 
    Сe објавува Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата br. 0801 - 361/2 {to 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 
godina. 
 
Бр.0801-364/23             Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година        Градоначалник, 
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.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја 
донесе следнава 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената на инвестицијата 

 
 

Член 1 
 Со оваа одлука Советот на Општина  Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со 
цел реализација на проектот “Уредување на излетничко место – вештачко езеро Мавровица”. 
 

Член 2 
Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните 
вредности во руралните подрачја. 

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски 
плански регион. 

 
Член 3 

 Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна 
документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) 
ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе. 

24 
 



Член 4 
 Центарот за развој на Вардарски плански регион, не е ослободен од плаќањето на ДДВ и трошоците 
за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети 
Николе. 
 
 

Член 5 
 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
 
Бр. 0801 – 361/2                                                                            Претседател,  
 20.05. 2015година                                     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   ООддллууккаа  ззаа  ппррееннеессуувваањњее  ннаа  ппррааввооттоо  ннаа  ттрраајјнноо  ккооррииссттеењњее  ннаа  ддввиижжннии  ссттввааррии  ннаа  

ГГррааддссккии  ААммааттееррссккии  ТТееааттаарр  ,,,,ССццееннаа  7711,,,,  ССввееттии  ННииккооллее  
 
 
    Сe објавув  ООддллууккаа  ззаа  ппррееннеессуувваањњее  ннаа  ппррааввооттоо  ннаа  ттрраајјнноо  ккооррииссттеењњее  ннаа  ддввиижжннии  ссттввааррии  ннаа  ГГррааддссккии  
ААммааттееррссккии  ТТееааттаарр  ,,,,ССццееннаа  7711,,,,  ССввееттии  ННииккооллее br. 0801 - 362 {to Sovetot na Op{tina Sveti 
Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina.  
 
Бр.0801-364/24                           Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година                 Градоначалник, 
Свети Николе                   Зоран Тасев с.р. 
           
                
       

ВВррзз  оосснноовваа  ннаа  ччллеенн  3366  оодд  ЗЗааккоонноотт  ззаа  ЛЛооккааллннааттаа  ССааммооууппрраавваа  ((,,,,ССллуужжббеенн  ввеесснниикк  ннаа  РРММ,,,,  ббрр..55//0022)),,  
ССооввееттоотт  ннаа  ООппшшттииннаа  ССввееттии  ННииккооллее  ннаа  ссееддннииццааттаа  ооддрржжааннаа  ннаа  ддеенн  2200..0055..  22001155  ггооддииннаа  јјаа  ддооннеессее  ссллееддннаавваа::  
  

ОО  ДД  ЛЛ  УУ  КК  АА  
ЗЗаа  ппррееннеессуувваањњее  ннаа  ппррааввооттоо  ннаа  ттрраајјнноо  ккооррииссттеењњее  ннаа  ддввиижжннии  ссттввааррии  ннаа    

ГГррааддссккии  ААммааттееррссккии  ТТееааттаарр  ,,,,ССццееннаа  7711,,,,  ССввееттии  ННииккооллее  
  
  
  

ЧЧллеенн  11  
  
  ССоо  оовваааа  ооддллууккаа  ООппшшттииннаа  ССввееттии  ННииккооллее  ннаа  ГГррааддссккии  ААммааттееррссккии  ТТееааттаарр  ,,,,ССццееннаа  7711,,,,  ССввееттии  ННииккооллее  ббеезз  
ннааддооммеесстт,,  ммуу  ггоо  ппррееннеессуувваа  ппррааввооттоо  ннаа  ттрраајјнноо  ккооррииссттеењњее  ннаа  ссллееддннааттаа  ииннффооррммааттииччккаа  ооппррееммаа::    

--  ППееррссооннааллеенн  ККооммппјјууттеерр  ссоо  ммооннииттоорр  ии  ттаассттааттуурраа    
--  ППееччааттаачч      
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ЧЧллеенн  22  
  

                        ООвваааа  ооддллууккаа  ввллееггуувваа  ввоо  ссииллаа  ссоо  ддеенноотт  ннаа  ооббјјааввуувваањњееттоо  ввоо  ,,,,ССллуужжббеенн  ггллаасснниикк  ннаа  ООппшшттииннаа  ССввееттии  
ННииккооллее,,,,..  
                                                                                                                  

  ББрр..  00880011  ––  336622                                                                                                                                                  ППррееттссееддааттеелл,,    

  2200..0055..  22001155ггооддииннаа                                                                                        ннаа  ССооввееттоотт  ннаа  ООппшшттииннаа  ССввееттии  ННииккооллее  

ССввееттии  ННииккооллее                                                                                                                  ИИллиијјаа  ССттооииллеевв    сс..рр..              
                 
 

 
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   ООддллууккаа  за исплата на парична помош  
 
    Сe објавува  ООддллууккаа  ззаа  ииссппллааттаа  ннаа  ппааррииччннаа  ппооммоошш br. 0801 - 363 {to Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole ја donese na sednicata odr`ana na den 20.05.2015 godina.  
 
 
 
Бр.0801-364/25         Општина Свети Николе 
20.05. 2015 година                 Градоначалник, 
Свети Николе                                   Зоран Тасев с.р. 
       
 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 10 od Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM” br. 5/02), a po podneseно барање od Kire  Kostov od Sveti Nikole od 18.05.2015 
godina, Sovetot na Op{tina Sveti Nikole  na sednicata odr`ana nа ден 20.05. 2015 godina 
donese: 

 
 

O D L U K A 
za isplata na pari~na pomo{  

 
~len 1 

 
.Od Buxetot na Op{tina Sveti Nikole, Programa A0 413110 (тековна резерва-разновидни 

трошоци)  da se isplati pari~na pomo{ vo iznos od  20.000,оо denari. 
 

 
~len 2 

 
 Pari~nata pomo{ da se isplati na Kире Костов од  Sveti Nikole со стан на ул.Скопска 
бр.24 која што парична помош ке биде наменета za санирање на штетата настаната од пожар во 
неговата кука. 
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~len 3 
 

Baraweto e prilog na ovaa odluka. 
Се задолжува одделението за финансиски прашања за реализација на оваа одлука. 
 

~len 4 
 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na Op{tina 
Sveti Nikole”.   
 
 Br.0701-363                                                                Pretsedatel 
 20.05.2015 godina                                  na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
 Sveti Nikole                                                                   Илија Стоилев с.р. 
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