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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

01.08. 2018 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 10 

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 измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2018 година бр.  0801- 193 што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе  на седницата  
одржана на ден 01. 08. 2018 година.  
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр.0901-206                                                                                                         Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година                        Градоначалник, 
Свети Николе                  М-р. Сашо Велковски с.р.  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот на локална самоуправа (Сл. Весник на Рм бр.5/2002) а во врска со член 34 од 
Законот за Буџети ( Св.Весник на Рм бр.64/2005,2008,4/2008,103/2008,156/2009,95/2010,180/211,171/2012,192/2015 и 
167/2016),Советот на Општина Свети Николе на  16-та одржана седница на 01.08.2018 година донесе : 

О    Д    Л    У    К    А 

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина СВЕТИ НИКОЛЕ 

За 2018 година 

 

Член 1 

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина СВЕТИ НИКОЛЕ за 2018 година на следниот 
начин: 

Потпрограма 
потставка 

 БУЏЕТ САМОФИН. ДОТАЦИИ ДОНАЦИИ КРЕДИТИ 

       
JDA ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО 

ГРАДОТ И СЕЛАТА                                     
 

 
    

482130 
 
D0 
465110 

Реконструкција на улици ,патишта и 
автопати    
 ГРАДОНАЧАЛНИК           
 Главен долг по извршни исправи     
             

  -1.750.000 
 
 

700.000 

0 
 
 

0 

0 
 
 
                0 

0 
 
 

0 

        0 
 
   
         0 

465120 
464910                

Камата по извршни исправи 
Плаќање по судски решенија                     

100.000 
       450.000 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

         0 
         0 

Е0                         
424110               
 
424210                
424230 
 
424390                
 
426410     
426990 

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 
Поправка и сервисирање на лесни 
возила(вклуч.и резер. делови) 
Одржување на згради 
Дезинфекција,дезинсекцијаи 
дератизација 
Поправка и одржување на др. градби  
 Објавување на огласи   
Други оперативни расходи       
                         

 
 

 50.000 
100.000                

 
50.000 

 
50.000                  

150.000 
100.000 

 
 

0 
0                      

 
0                      
 

0                
0 
0 

 
 
                0                       
                0 
 
           0                        
 
          0 
          0  
          0                              

 
 

0 
0 

 
0 
 

0                
0 
0 

 
 
         0 
         0 
 
         0 
 
         0 
         0 
         0 

       
  0 0 0 0 0 
 

Член 2  

    Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник  на Општина Свети Николе “за 2018 
година. 

 

Бр. 0801-193                                       Претседател  на Совет на  
Општина Свети Николе 

01.08.2018                                           Кире Алексов с.р.
                                                                                                                                                               

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

  
З А К Л У Ч О К 

 
 

За објавување на Одлука за давање согласност на Одлуката за прекин достава фактури за 
погребални услуги и бришење на побарувања од социјално-загрозени семејства бр.  0801- 194 што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе  на седницата  одржана на ден 01. 08. 2018 година.                                                   
 
 
Бр.0901-206/2                                                                                          Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                 М-р. Сашо Велковски с.р. 
          
 
  
        

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 5   од Законот за  јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 01.08. 2018 година 
донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлуката за  прекин достава фактури за погребални услуги, ослободување од 
плаќање и бришење на побарувања од социјално-загрозени семејства 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлуката за  прекин достава фактури за 
погребални услуги, ослободување од плаќање и бришење на побарувања од социјално-загрозени 
семејства донесена од Управниот Одбор на ЈП ,,Погребални Услуги,, Свети Николе бр.0202-130/3 од 
19.07.2018 год 

Член 2 

Оваа одлука стапува на сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Свети 
Николе,,. 

Бр.0801 -194                                                                                Претседател,                                                                                 

01.08.2018 година      на  Совет на Општина Свети Николе 

Свети Николе                           Кире Алексов с.р. 

           

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

РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
 

За објавување на Одлука за за давање согласност на Статутарната Одлука  за измена на  
Статутот бр.0101-587/3 од 21.11.2014 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе бр.  0801- 195 што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе  на седницата  одржана на ден 01. 08. 2018 година.  
 
Бр.0901-206/3                                                                                           Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе               М-р. Сашо Велковски с.р. 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на 
РМ бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија (,,Службен 
весник на РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
01.08. 2018 година донесе: 

Одлука 
 за давање согласност на Статутарната Одлука  за измена на  Статутот бр.0101-587/3 од 

21.11.2014 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 
Член 1 

 
Се дава согласност на Статурната одлука бр.0202-302 од 10.07. 2018 година донесена 

од Управниот одбор на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе  за измена на Статут бр.0101-587/3 
од 21.11.2014 година.  

  
Член 2 

 
Во Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе – пречистен текст бр. 0101-587/3 од 

21.11.2014 година во член 4 став 1 се врши проширување на дејностите на претпријатието со 
внесување на нови ставки:  

 
45. Градежништво 
45.1.Подготовка на градилиште 
45.3 Инсталатерски работи 
 
42.21 Изградба на комунални објекти за течности 
42.91 Изградба на хидротехнички објекти 
71.11. Архитектонски дејности 
43.12 Подготвителни работи за градилиште 
43.99 Останати специјализирани градежни работи неспомнати на друго место 
 

Член 3 
 
 Член 13 став 1 се менува и гласи: 
Управниот Одбор на комуналното претпријатие се состои од 7 членови, кој ќе бидат 

назначени од страна на Основачот, како претставници од редот на афирмирани и познати 
стручњаци во областа на комуналните дејности кои се предмет на работиењето на 
комуналното претпријатие. 

Член 4 
 

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

 
   Бр. 0801-195                                                               Совет на Општина Свети Николе 
  01.08.2018 год.                                                                            Претседател, 
  Свети Николе     Кире Алексов с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

  
З А К Л У Ч О К 

 
За објавување на Одлука за давање согласност на Одлука за усвојување на пречистен текст на 

Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе бр.  0801- 196 што Советот на Општина Свети Николе ја  
донесе  на седницата  одржана на ден 01. 08. 2018 година.  
                                                              
 
Бр.0901-206/4                                                                                       Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                         М-р. Сашо Велковски с.р. 
                   
 
 
 

         Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник 
на РМ бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија (,,Службен 
весник на РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
01.08. 2018 година донесе: 
 

Одлука 
 за давање согласност на Одлука за усвојување на пречистен текст на Статутот на ЈКП 

,,Комуналец,, Свети Николе 
 

Член 1 
 

Се дава согласност на Одлука за усвојување на пречистен текст на Статутот на ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе бр.0202-302/3 од 10.07. 2018 година донесена од Управниот одбор 
на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе. 

 
Член 2 

 
Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во   “Службен гласник на 

Општина Свети Николе”. 
 

 
   Бр. 0801-196                                                                Совет на Општина Свети Николе 
  01.08.2018 год.                                                                            Претседател, 
  Свети Николе     Кире Алексов 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 цени за извршени услуги за правни и физички лица 

од страна на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе  бр.  0801- 197 што Советот на Општина Свети Николе ја  
донесе  на седницата  одржана на ден 01. 08. 2018 година.  
 
Бр.0901-206/5                                                                                           Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година              Градоначалник, 
Свети Николе        М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на 
РМ бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија (,,Службен 
весник на РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
01.08. 2018 година донесе: 

 
 

Одлука 
 за давање согласност на Одлука за утврдување на цени за извршени услуги за правни и 

физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 
 
 

Член 1 
 

Се дава согласност на Одлука за утврдување на цени за извршени услуги за правни и 
физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николe  донесена од Управниот одбор на ЈКП 
,,Комуналец,, – Свети Николе  бр. 0202/5 од 10.07.2018 година.  

  
 

Член 2 
 

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

 
   Бр. 0801-197                                                               Совет на Општина Свети Николе 
  01.08.2018 год.                                                                            Претседател, 
  Свети Николе     Кире Алексов 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 Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјетона Општина Свети Николе за 2018 година бр.  0801- 198 што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе  на седницата  одржана на ден 01. 08. 2018 година.  
 
Бр.0901-206/6                                                                                       Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                    М-р. Сашо Велковски с.р. 
 
  
 

Врз основа начлен 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016 и 
64/2018 ), и член 36 точка 15од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.5/02),Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 
ден 01.08. 2018 година,донесе: 

П Р О Г Р А М А 

измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година 

I. ВОВЕД 
Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на Општина СветиНиколе 

за 2018 година бр.0801-542 од 27.12.2017 годинаи Измената и дополнувањето на Годишната 
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програма за изработка на урбанистички планови на Општина Свети Николе за 2018 година 
бр.0801-20 од 27.02.2018 се додаваат тринови наслови. 

II. ПЛАНИРАЊЕ 
- Во табеларен преглед ДУП се додава: 

ред. 
бр. Наслов на урбанистички план 

1 Измена и дополнување на ДУП за дел од УЕ „1“ и „2“ плански опфат помеѓу 
ул.„Кумановска“ и ул.„Ќиќевачка“  

2 ДУП со намена Д3 спорт и рекреација, локалитет Мавровица 

3 Измена и дополнување на ДУП за дел од УЕ „1“ плански опфат помеѓу ул.„Кочо Рацин“, 
ул.„Крсте Мисирков“ и речно корито на Гробинска река 

 

 
III. ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирањето на урбанистичките планови се планира да се обезбеди 
со финансирањеодБуџетотнаопштината, како и одстрананазаинтересираниправни и 
физичкилицачииштопрограмскибарања и подрачјанаинтерессеприфатливизаопштината. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и 

дополнувања. 

Цената на плановите се пресметува по хектар од испланираната површина, по договор 
соправнотолиценосителналиценцазаизработувањенаурбанистичкипланови, избрано по пат на 
јавна набавка согласно Законот за јавни набавки 

Предвидени средства за реализација на програмата се: 

-F10 – Урбанистичко планирање 14.101.066 денари 

Оваа програма влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина 
Свети Николе. 

Бр. 0801-198 
01.08.2018  година 
Свети Николе 

Совет на Општина Свети Николе 
Претседател, 

Кире Алексов 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 sobran i deponiran komunalen 

otpad vo Sveti Nikole od JKP ,,Komunalec,, Sveti Nikole  бр.  0801- 199 што Советот на Општина 
Свети Николе го  донесе  на седницата  одржана на ден 01. 08. 2018 година.  
                                                                   
 
Бр.0901-206/7                                                                                         Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                 М-р. Сашо Велковски с.р. 



8 
 

 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 01.08.  
2018  godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Izve{tajot za sobran i deponiran komunalen otpad vo Sveti Nikole od JKP 

,,Komunalec,, Sveti Nikole  
 

          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go  usvoi Izve{tajot za sobran i deponiran 
komunalen otpad vo Sveti Nikole od JKP ,,Komunalec,, Sveti Nikole na sednicata na Sovetot 
na Op{tina Sveti Nikole odr`ana na den 01.08.2018 godina.  
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 199                                                         Pretsedatel, 
01.08. 2018 godina                           na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                Kire Aleksov 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-finansiskoto 
rabotewe na JP ,,Pogrebalni uslugi,,  Sveti Nikole za period od 01.01. 2018 godina  do 31.06. 
2018 godina   бр.  0801- 200 што Советот на Општина Свети Николе го  донесе  на седницата  одржана 
на ден 01. 08. 2018 година.  
                                                                   
Бр.0901-206/8                                                                                             Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                М-р. Сашо Велковски с.р. 
 
 
                                               
 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 01.08.  
2018  godina donese 
 

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

uslugi,,  Sveti Nikole za period od 01.01. 2018 godina  
do 31.06. 2018 godina   

 
          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go  usvoi  Izve{tajot za materijalno-finansiskoto 
rabotewe na JP ,,Pogrebalni uslugi,,  Sveti Nikole za period od 01.01. 2018 godina do 31.06. 2018 
godina, usvoen со Одлука od Upraven Odbor na JP,,Pogrebalni uslugi,, na den 19.07.2018 година, 
заведен со архивски бр. 0202-130/2 

 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 200                                                       Pretsedatel, 
01.08. 2018 godina                  na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                Kire Aleksov 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 номинирање на проктен менаџер на проектот БИОРЕАЛ;бр.  0801- 

201 што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе  на седницата  одржана на ден 01. 08. 2018 година.  
 
Бр.0901-206/9                                                                                         Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Никол           М-р. Сашо Велковски с.р. 
 
 
 

Брз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен Весник на Република Македонија,, број 5/2002), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата оддржана на ден 01.08.2018 година донесе: 
 

ОДЛУКА 
за номинирање на проектен менаџер на проектот 

БИОРЕАЛ 
 

Член 1 
 

Алекса Томовски од Скопје, се номинира за проектен менаџер на проектот Биореал, 
финансиран од Програмата за прекугранична соработка меѓу Грција и Македонија (Interreg IPA 
II), со референтен број CN1-SO2.2-SC014. 
 

Член 2 
 
Проектниот менаџер има за задача: 

- Да остварува редовна комуникација и координација со партнерите во проектот; 
- Да подготвува наративни и финансиски извештаи и истите да ги проследува до водечкиот 

партнер во проектот; 
- Да ги запазува правилата за видливост во текот на реализација на проектот; 
- Да ги запазува роковите за реализација на проектот; 
- Да учествува во подготовката на  тендерска постапка по правила на PRAG, за избор на фирма 

изведувач на градежните работи во проектот; 
- Да ја претставува Општина Свети Николе пред Контролорите на Програмата; 
 

Член 3 
 
За регулирање на меѓусебните обврски и права помеѓу Општина Свети Николе и проектниот 
менаџер ке се склучи посебен договор.Сите трошоци за ангажирање на Проектниот менаџер ке 
бидат покриени со средства од проектот. 
 

Член 4 
 
Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Свети Николе. 
 
 
 
 

 Бр. 0801- 201                                                                        Совет на Општина Свети Николе 
            01.08. 2018 година                                                  Претседател, 
 Свети Николe                                 Кире Алексов  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 резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина 
Свети Николе бр.  0801- 203 што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе  на седницата  одржана 
на ден 01. 08. 2018 година.  
                                                            
 
Бр.0901-206/10                                                                                            Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                               М-р. Сашо Велковски 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, 104/15, 192/15, 23/16 I 178/16), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
01.08. 2018 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 согласно геодетски елаборат за трајна експропријација изработен од страна на Гео ЗИС 
инженеринг од Свети Николе под број 08-180-03/18 од 26.07.2018 година и тоа: 

 -КП бр. 8018/9, КО Св.Николе -вон град м.в.Периш, култура гнз, со повр. од 132м2; 
-КП бр. 8018/10, КО Св.Николе -вон град м.в.Периш, култура гнз, со повр. од 434м2 во 

сопстеност на Зафировски Борче од Свети Николе, ул.Никола Карев бр.14 
-КП бр. 8018/6, КО Св.Николе -вон град м.в.Периш, култура гнз, со повр. од 776м2 во 

сопственост на Антонио Маноилов од Свети Николе, ул. Сутјеска бр. 7 
-КП бр. 8016/2, КО Св.Николе -вон град м.в.Периш, култура гнз, со повр. од 149м2 во 

сопственост на Драган Стефанов од Скопје – Аеродром, ул.Руди Чајавец бр. 10/1/13. 
 

Чл.2 
 
 Експропријацијата на недвижниот имот наведен во чл. 1 од оваа Одлука се врши заради 
формирање на сообраќајница во индустриска зона „Мало стопанство“, што претставува јавен интерес 
утврден со закон. 

Чл.3 
 
 Вкупниот износ на средствата потребни за експропријација се утврдени на 620.000,00 денари. 
 Средствата во наведениот износ се резервираат од Програмата Ф2, конто 485 420 – надомест за 
одземен имот. 

Чл.4 
 
 Оваа одлука влегува во сила со  денот на објавување во „Сл.Гласник на општина Свети Николе“ 
 
Број 0801-202                 Совет на Oпштина Свети Николе 
01.08.  2018г.                      Претседател, 
Свети Николе                            Кире Алексов 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 Програма за поставување урбана опрема на територијата на Општина Свети 

Николе за 2018 година бр.  0801- 203 што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе  на седницата  
одржана на ден 01. 08. 2018 година.                                                                
 
Бр.0901-206/11                                                                                       Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                  М-р. Сашо Велковски с.р. 
 
 
 

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ”број 
15/15, 98/15,193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Советот на Општина Свети Николе на седница 
одржана на 01.08. 2018 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
ЗА 2018 ГОДИНА 

 
      Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема и локалитетите на кои може да се 

поставува урбаната опрема. 
Оваа Програма се донесува за 2018 година и со истата е опфатена урбаната опрема која се 

поставува на градежно изградено земјиште.  
 

I. Цел на Програмата 
Со Програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели: 

- Евиденција на урбана опрема на територија на општината; 
- Естетско обликовните подобрувања и воведување на нови стандарди во уредување на просторот; 
- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина; 
- Можност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на ракотворби преку 

изработка, изложување и продажба на накит, уметнички предмети, предмети за различна 
употреба, сувенири;  

- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина (продажба на билети за јавен превоз, 
телефонски говорници, автобуски постојки, продажба на весници, сувенири, цвеќиња, храна). 

 
II.Критериуми за определување на видот на урбана опрема 

За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат следните 
критериуми: 

- Функционални критериуми, како што се намена и површина намената за вршење на дејноста,  
- Естетско морфолошки критериуми; и 
- Материјално експлоатациони критериуми,кои ги одредуваат економските аспекти категорија 

време и објекти. 
 
Урбаната опрема која се поставува на подрачјето на Општина Свети Николе треба да ги 

задоволува основните барања за градбата, согласно Законот за градење („Службен весник на РМ” број 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18). 
 Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење  и да треба да се обезбеди 
непречен пристап до истата. 
 При поставување на урбаната опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои 
можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со 
посебни потреби. 
 Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето на 
станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, да 
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се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се 
уништува зелена површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината. 
 Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот изглед 
на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша 
миризба. 
 Поставување на урбана опрема се врши на начин што нивното поставување и отстранување 
треба да се одвива на брз и лесен начин и без оштетување на подлогата. 
 При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако 
служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се 
поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено 
на инвалидизираните лица со колички. 
 При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандарди: 

1. Поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од 0,80м од ивицата на 
коловозот (корпа за отпадоци, жардиниери, рекламни паноа и др.) односно 1.5м до 2,5м од 
ивицата на коловозот (за автобуски стојалишта, киосци). 

2. Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2,4м, а при 
поставување на настрешници минималната височина изнесува 3,2м над слободната проодна 
површина. 

3. Поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност, е 
дозволено само во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се 
исполнети условите од оваа Програма и условите од други прописи. 

4. Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации, изложби и за 
вршење на угостителска дејност, секојдневно по завршувањето на работното време се 
отстранува од јавната површина. 

5. При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна површина 
од попречниот профил на тротоарот изнесува 1,5м. Исклучок претставуваат простори кај кои 
во партерот постои реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаци и бараниот 
простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и сл.) но просторот за движење 
не може да биде помал од 1,2м.  Широчината на слободната проодна површина на 
тротоарите,  се мери од ивицата на коловозот. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален 
или рекламен објект, широчината на слободната проодна површина се мери од граничникот 
на дрвото, на комуналниот или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што 
е предмет на користење. 

6. Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување 
на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која 
изнесува минимум 8,0м од пресечната точка на двете регулациони линии. Доколку пешачката 
површина е поголема од 5,0м во радиусот на свртувањето дозволено е поставување на урбана 
опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2,5м од 
работ на коловозот. 

  
При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да обезбеди: 

1. Соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за предвидениот 
временски период (електро напојување, водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, 
електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни лица, 
односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата. 

2. Примена на современи градежни материјали кои овозможуваат  монтажно демонтажни 
конструктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, 
препознатливост на функцијата, репрезентативност на урбана опрема за дејностите од кои тоа се 
очекува, принцип на повеќеводни кровови - со ниско слеме, обезбедување пристапност за лица 
со посебни потреби и инвалидитет и сл. 

3. Согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост, кога земјиштето се 
користи во јавна употреба согласно закон. 
 
При поставувањето на урбаната опрема, покрај овие услови, мора да се почитуваат 

специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење и видот на дејноста која се 
врши и слично. 
 Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истата може да биде со различни димензии 
зависно од дејностите кои се извршуваат во нив. 
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 При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем за објекти во кои се извршува 
иста или слична дејност, со можно мултиплицирање на модулите за зголемување на вкупната површина 
на урбаната опрема. 
 Објектите што се урбана опрема може да бидат само приземни, со максимална висина на венец 
до 3,5м и висина на слеме добиена со минимален нагиб зависно од видот на употребениот кровен 
покривач (само како заштита на објектот), со кота на приземје не повисока од 15см. 
 
II.Видови урбана опрема 

 
1. Платформи 

 
 Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани (манифестации), како и 
придружните објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при 
нивното користење. 
 Платформите се поставуваат на изградено градежно земјиште кое може да прими поголема 
група граѓани, согласно стандардите на оваа одлука. 
 Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на 
манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја 
поставил платформата. 
 При поставување на платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани 
(манифестации), како и придружните објекти во функција на истите, корисникот е должен да плати 
комунална такса за целиот простор каде е поставена платформата без оглед на нејзината големина. 
  

2. Информативни паноа 
 

 Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град, 
возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и други манифестации. 
 Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на 
сообраќајот. 
 Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и 
сл. 
 

3. Летни дискотеки 
 

 При нивно поставување важат општите и посебните стандарди за поставување на урбана 
опрема: летни тераси, покриени и непокриени шанкови и други објекти. 
 

4. Телефонски говорници 
 

 Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да бидат 
слободностоечки или прикачени на ѕид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат  лица 
со посебни потреби. 
 Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите изнесува 1,5м х 1,5м, како би 
се овозможило нивно непречено функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните 
пешачки движења. 
 

5. Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе, храна и сладолед 
 

Продажбата на билети, весници, сувенири, цвеќе и сладолед ќе се врши во типски објекти кои 
мора да ги исполнуваат следните услови: 

 
5.1. Монтажно-демонтажни типски објекти 

 Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети за продажба на весници, 
билети за јавен превоз, вода и безалкохолни пијалаци, сувенири, лотарија, кондиторски и слични 
производи. 
 Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на одредени 
места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски, изложбени, рекламно - промотивни 
или деловно - информативни и други активности по повод празници и манифестации како придружни 
објекти во функција на настаните. 
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5.2. Обликовни услови 

 Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на кој се 
поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за поставување на 
урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде типски без додаток на монтажна тенда. На 
монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не поголема од челото на објектот  
без можност за истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот 
раб на монтажниот објект повеќе од 50см. 
 На надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи инсталации или делови на 
уреди за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од габаритот на објектот. 
 

5.3. Сообраќајни услови 
Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема 

да го попречува слободното движење на пешаци, лица со посебни потреби и возила. Се поставуваат на 
оддалеченост од работ на коловозот мин. 1,5м. до 2,5м, а од раскрсница мин. 10,0м. од почетокот на 
радиусот за десно свртување. 
 

5.4. Технички услови 
 При поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски 
услови; да се обезбеди заштитен отвор со прописно изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди 
приклучок на електрична енергија, приклучок на вода и канализација. 
 Подната, ѕидната и таванската облога како и пултот за издавање на стока да се изведат од 
непропусен и неотровен материјал кој не упива и кој лесно се чисти. 
 

5.5. Услови за поставување на типски објекти 
 Типот и формата на овие објекти ќе ги утврди општината по пат на конкурс за избор на идејно 
решение. Вака утврдените објекти можат да бидат поставени од страна на општината, односно од страна 
на заинтересирани субјекти. Начинот на кој ќе бидат поставени овие типски објекти го утврдува 
градоначалникот. Издавањето на типските објекти поставени од страна на Општина Штип ќе се издаваат 
по пат на јавен оглас со јавно наддавање. Поставување на типски објекти од страна на заинтересирани 
субјекти исто така ќе се врши по претходно објавен јавен оглас за јавно наддавање за добивање право на 
поставување на типските објекти. Субјектот со кој ќе биде склучен договор може да постави само објект 
во тип и форма утврдена од Општина Свети Николе. Локациите за поставување на типски објекти се 
утврдуваат со годишната програма за поставување урбана опрема на територијата на Општина Свети 
Николе. Почетната цена за јавното наддавање во двата случаи ја утврдува Советот на општината со 
посебна одлука.  
 

6. Објекти за обезбедување 
 

 Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од 3,0м². За нив важат стандардите 
за монтажно-демонтажни и типски објекти. 
 

7. Јавни санитарни јазли 
 

 Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно 
зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат 
користењето на околните објекти и јавни површини.  
 

8. Тераси, шанкови и настрешници 
 

 Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што е 
неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција на просторот и 
параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ” број 142/2010), особено по однос на 
минималните димензии на пешачки површини - тротоари, по однос на непречено користење на околните 
објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот односно пристап на возила на јавни служби. 
 На површината на која се поставува урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е 
поставување на: лесно подвижни маси, столици, жардинјери, ограда, чадори, настрешници. 
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 Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (маси,столици, настрешница, 
чадори, постаменти за чадори, жардинјери, ограда и др.) не смеат да го преминуваат работ на 
одобрената површина. 
 Поставувањето на урбана опрема од типот тераси, шанкови и настрешници, задолжително е 
изготвување на елаборат со кој се утврдува просторот, видот и изгледот на опремата како и бојата, 
димензиите и др. 
 Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на угостителска дејност) со 
поставување само на опрема за летна тераса, а не и дополнително фрижидери, витрини и друго. 
 Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство 
за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува 1,5м. 
 Чадорите се со минималната слободна височина од 2,4м.  
 Настрешница е лесен монтажно-демонтажен елемент кој се поставува нaстолбoви  кои можат да 
бидат прицврстени за јавната површина. 
 Оградите и жардиниерите поставени на летна тераса не смеат: да излегуваат со ниеден елемент 
надвор од дозволениот простор за летна тераса, да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат 
висина поголема од 0,8 м. 
 Оградите и жардиниерите треба да бидат изведени од квалитетни материјали со високо естетско 
ниво. 
 Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардиниери кон пешачката зона односно 
истите се поставуваа само помеѓу соседни летни тераси. 
 

8.1. Покриени и отворени шанкови 
 

 Покриени и отворени шанкови се поставуваат на сквер, во парк, на кеј, покрај водни и 
рекреативни површини. 
 Покриените и отворени шанкови не смеат да се прицврстени за подлогата и мора да имаат 
приклучок на вода, електрична енергија и канализација. 
 Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да биде и летна тераса.  
 

9. Самостоечки рекламни паноа 
 

 Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на 
сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на РМ” број 169/15), Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат за 
користење на општинските јавни патишта. 

10. Опрема за забава на деца и детски игралишта 
 

 Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и други 
манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено 
земјиште). 
 Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со  
елаборат за поставување на урбана опрема погодно за таа намена.  
 Детско игралиште може да се постави и во уредено зеленило. 
 

11. Подвижна урбана опрема-превозни средства 
 

 На јавни површини може да се постави подвижна урбана опрема-превозни средства кои не ја 
загадуваат околината за рекреација и кои службата за разгледување на градот (велосипеди на четири 
тркала, возови на електричен погон и сл.). При поставување подвижна урбана опрема особено треба да 
се внимава истата да не го попречува одвивањето на сообраќајот по улиците, а безбедноста на пешаците 
и корисниците на овие превозни средства мора максимално да биде обезбедена. Микролокациите за 
нивно поставување ќе ги одреди Одделението за комунални дејности во соработка со Одделението за 
урбанизам. 
 

12. Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци 
 

 Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци се поставуваат на јавни површини, во зависност од 
бројноста и потребите на корисниците. 
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 Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се поставуваат на 
поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите 
типови и на други локации согласно елаборат за поставување на урбана опрема. 
 Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0м х 1,2м за 
лица со посебни потреби. 
 Корпите за отпадоци можат да бидат слободностоечки или  прикачени на столбови за јавно 
осветлување. 
 

13. Паркиралишта за велосипеди 
 Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување  на паркиралишта за велосипеди 
на општината. 
 
 

14.  Жардиниери, граничници 
 

 Жардиниери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот 
определен за  урбана опрема од слободната проодна површина или да се ограничи просторот меѓу 
сообраќајница и пешачка површина. 
 Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на урбана 
опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот. 
 Максималната висина на жардиниерите и граничниците е 0,80м. 
 
 

15. Тезги 
 

 Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се поставуваат по повод празници и 
манифестации или на простори во општината определени со посебни елаборати и служат за продажба на 
соодветни производи на пригодната намена. 
 На тезгите не е дозволено приготвување и продажба на храна која не е конфекционирана. 
 Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветно на локацијата. 
 Максималната површина на тезгите изнесува 2,0 до 4,0м2. 
 Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и станбени објекти. 
 Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да биде во согласност со 
микролокациските услови, со високи естетско-функционални вредности и вклопеност во пејсажот на 
микролокацијата и подрачјето на општината.  
 
III.Дејности кои можат да се вршат во објекти на урбана опрема 

 
 Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2 став 4 од Закон за 
градење („Службен весник на РМ” број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 
137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 
71/16, 132/16, 35/18 и 64/18). 

 
II.Рекапитулација на урбана опрема според намената и површината 

 
1. Планирана диспозиција на  урбана опрема 

  
 Во табела е дадена диспозицијата на планирана урбана опрема по локалитети и истата ги 
содржи следните информации: 

• нумерација на објектите; 
• КП каде се поставува урбаната опрема; 
• местоположба, улица и број на урбаната опрема; 
• број на модули; 
• вкупна површина во м2; 
• тип и намена 
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р.б. 

нумерација на 
објектите 

Катастраска 
парцела (КП)  

местоположба, 
улица и број  

број на 
модули 

вкупна 
површина 

во м2 

Тип и намена  
 

1.  УО 1 
Св.Николе 

9362/1 Крсте Мисирков бб 8 180м2 Реквизити за 
фитнес 

2.  УО 2 
Св.Николе 

10013/14 Градски парк 1 1м2 Самостоечко 
рекламно 

пано 
3.  УО 3 

Св.Николе 
10015 Пл.Илинден 

(плоштад) 
2 2м2 Самостоечко 

рекламно 
пано 

4.  УО 4 
Св.Николе 

10015 Пл.Илинден 
(пред ПТТ) 

1 1м2 Самостоечко 
рекламно 

пано 
5.  УО 5  

Св.Николе 
10015 Пл.Илинден (пред 

Уни банка 
2 2м2 Самостоечко 

рекламно 
пано 

6.  УО 6 
Св.Николе 

10015 Пл.Илинден (на 
влез во градски 

пазар) 

1 1м2 Самостоечко 
рекламно 

пано 
7.  УО 7 

Св.Николе 
10015 Пл.Илинден (пред 

маркет Астра) 
1 1м2 Самостоечко 

рекламно 
пано 

 
2. Посебниуслови за поставување и одржување на урбана опрема 

 
 Согласно Закон за градење („Службен весник на РМ” број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11,13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 
217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18), урбана опрема се поставува на јавни 
површини кои претставуваат градежно изградено земјиште и уредено земјиште без притоа да се наруши 
основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. Потребата за поставување на урбана 
опрема ја утврдува Советот на општината. 
 Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема, кое го 
издава градоначалникот на општината. 
 Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот прилог со точно 
позиционирање на урбаната опрема кое е нанесено на елаборат. 
 Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
управувањето со градежното земјиште. 
 Општината согласно Законот за градење води регистар на издадени одобренија за поставување и 
отстранување на урбаната опрема, а формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на управувањето со градежното земјиште. 
 Доколку урбаната опрема се поставува за вршење дејност на јавна површина пред деловна 
просторија, одобрението за поставување може да се издаде само ако за користење на просторот 
претходно е издадено одобрение за вршење дејност, од страна на надлежен орган. 
 Кога просторот пред деловната просторија на кој се бара да се врши дејност се наоѓа на 
земјиште во сопственост на барателот потребно е само одобрение за вршење на дејност пред деловна 
просторија. 
 Јавните претпријатија формирани од Општина Свети Николе за свои потреби може да 
поставуваат урбана опрема на јавни површини, но претходно за истата мора да имаат одобрение 
издадено од градоначалникот на општината. 
 Изгледот, формата и материјалите од кои е направена урбаната опрема што ќе биде поставена од 
јавните претпријатија формирани од Општина Свети Николе мора претходно да биде одобрена од 
градоначалникот. 
 Урбаната опрема што ќе ја поставуваат јавните претпријатија формирани од Општина Свети 
Николе е нивна сопственост и истата  може да ја даваат во закуп на трети лица, но не смеат да ја 
продаваат. 
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 Одредбите на оваа Програма за начинот, постапката и условите за поставување и отстранување 
на урбана опрема важат и за урбаната опрема поставена од страна на јавните претпријатија формирани 
од Општина Свети Николе. 
 Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде: 

- дневно, за време од 24 часа (манифестации, презентации, и др.). 
- краткотрајно, за период до 30 дена (манифестации, презентации, изложби и др.), 
- сезонско, за период од 3 до 7 месеци (трговија на мало и др.), 
- годишно за период до 1-5 години (угостителство, трговија, градилиште и др.). 

 За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема, заинтересираниот субјект 
поднесува барање до градоначалникот на општината. 
 Барањето за поставување на урбана опрема, се доставува до општината заедно со комплетна 
документација. 
 За продолжување на важењето на одобрението за поставување на урбана опрема 
(угостителство), барателот е должен најмалку 7 дена пред истекот на одобрението да поднесе ново 
барање за продолжување. Доколку не поднесе барање, а продолжи да го користи просторот ќе се смета 
дека има подесено барање за продолжување за истиот период и ќе биде задолжен со комунална такса. 
 Доколку угостителскиот објект кој има поставено урбана опрема не планира да работи во 
одреден период е должен писмено да ја извести општината најмалку 7 (седум) дена пред денот на 
затворање на објектот, во спротивно ќе биде задолжен со комунална такса и за периодот во кој нема да 
работи. 
 Угостителските објекти кои имаат поставено урбана опрема во простор кој е заграден со фолии 
и слично, во зимскиот период од 15 октомври до 15 април ќе биде задолжен со комунална такса 
утврдена во Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси. 
 Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана опрема, 
имателот на одобренијата не може да ја издаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на 
друго лице со договор за деловно-техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт. 
 Даденото одобрение за поставување на урбаната опрема не значи ослободување од обврската за 
исполнување на други услови пропишани со закон. 
 Поставување на урбана опрема од точка 5 се ограничува на максимум 2 модула (типски 
објекти). 
  
Број -0801-203 
 01.08. 2018 година 
СвeтиНиколе 

 Совет на Општина Св.Николе 
Претседател, 

Кире Алексов 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 Елаборат за проценка на штета од елементарна 
непогода-град, К.О. Свети Николе и катастарки општини во Општина Свети Николе бр.  0801- 204 што 
Советот на Општина Свети Николе го  донесе  на седницата  одржана на ден 01. 08. 2018 година.                                                       
 
Бр.0901-206/12                                                                                      Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                 М-р. Сашо Велковски с.р. 
 
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben vesnik na 
RM,,br.5/2002), ~len 143 i 146 od Zakonot za za{tita i spasuvawe - pre~isten tekst (,,Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija,, br. 93/2012), a soglasno Edinstvenata metodologija za procena 
na {tetite od elementarni i drugi nepogodi (,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija,, br. 
75/2001), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 01. 08. 2018 godina 
donese 
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Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода-град, 

К.О. Свети Николе и катастарки општини во Општина Свети Николе 
 

 1.Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Елаборат за проценка на штета од 
елементарна непогода-град, К.О. Свети Николе и катастарки општини во Општина Свети Николе 
бр.0901- 216/3 од 31.07. 2018 година. 
 

2. Elaboratot za procena na {tetite, da se dostavi do site nadle`ni organi za 
postapuvawe po istiot. 
 

3. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na donesuvaweto, a }e se objavuvi vo ,,Slu`ben 
glasnik na Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 204                                  Pretsedatel, 
01.08. 2018godina                       na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                Кире Алексов 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 запирање на  постапката за донесување Генерален урбанистички 

план на Општина Свети Николе која во информациониот систем „Е-урбанизам“ се води под број 
4318.бр. бр. 0801- 205 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата  одржана на ден 
01. 08. 2018 година. 
 
Бр.0901-206/13                                                                 Општина Свети Николе 
01.08. 2018 година                   Градоначалник, 
Свети Николе        М-р. Сашо Велковски с.р. 
 
 
 
 Врз основа на чл. 22 став 1 точка 1 и чл. 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр. 5/02, во врска со чл. 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
просторно иурбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 44/2015, Советот на општина Свети Николе 
на седницата одржана на ден 01.08.2018 година ја донесе следната 
 

О    Д    Л    У     К     А 
 

I 
 
 ДА СЕ ЗАПРЕ постапката за донесување Генерален урбанистички план на општина Свети Николе 
која во информациониот систем „Е-урбанизам“ се води под број 4318. 
 
 

II 
 
 Постапката за донесување на генерален урбанистички план ДА ПРОДОЛЖИ според одредбите 
на законот за просторно и урбанистичко планирање кои биле на сила во моментот на поднесување на 
барањето за одобрување на планската програма, односно 04.03.2015 година. 
 

III 
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 Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното објавување во „Сл.гласник на Општина Свети 
Николе. 
 
 
Број 0801-205                             Совет на Општина Свети Николе 
01.08.2018 год.                                 Претседател, 
Свети Николе                             Кире Алексов с.р. 
         
 

С О Д Р Ж И Н А  
  
  

1.Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина  

Свети Николе за 2018 година . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .стр. 

2.Одлука за давање согласност на Одлуката за прекин достава фактури за  
погребални услуги и бришење на побарувања од социјално-загрозени семејства. .. . . . . . . . . . . . . . стр. 

   
3.Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измена на 

 Статут бр.  0101-587/3 од 21.11.2014 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе.. . . . . . . . . . . . . . стр. 
 

4.Одлука за усвојување на пречистен текст на Стаутот на 
 ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . стр. 

 
5.Одлука за утврдување на цени за извршени услуги за правни и физички лица  

од страна на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 
 

6.Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  

урбанистички планови на подрачјетона Општина Свети Николе за 2018 година. . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 

 7.Извештај за собран и депониран комунален отпад во Свети Николе 
 од ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 
 
 

8.Извештај за материјално-финансовото работење на ЈКП ,,Комуналец,,  
Свети Николе за период од 01.01.2018 година до 31.06.2018 година. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 

 
9.Извештај за материјално-финансовото работење на ЈП ,,Погребални услуги,,  

Свети Николе за период од 01.01.2018 година до 31.06.2018 година. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 
 

10.Одлука за номинирање на проктен менаџер на проектот БИОРЕАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 
 
11.Одлука  за резервирање на средства за експропријација во Буџетот 

 на Општина Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .стр. 
 

 
12.Програма за поставување урбана опрема на територијата на Општина  

Свети Николе за 2018 година. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 
 

 
 13.Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода-град, 
 К.О. Свети Николе и катастарки општини во Општина Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 
 
Бр.0801-207                                                                 
01.08. 2018 година                    
Свети Николе        
 



21 
 

 


