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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 
НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

28.07. 2016 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 9 

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

 
 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 

76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06),  

Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 

 

                  За објавување  на Одлука за утврдување на приоритет бр.  0801 – 369 што Советот на Општина Свети Николе 

ја донесе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година.  
 

 

Бр.0901-375                                                        Општина Свети Николе 

28.07. 2016 година                                 Градоначалник, 

Свети Николе                        Зоран Тасев с.р.  

       

         

 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02), како  и член 2 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 28.07. 2016  година  донесе 

 

ОДЛУКА 

за утврдување на приоритет на проект 

 

Член 1 

 

 Советот на Општина Свети Николе со оваа одлука  утврдува приоритет на проектите: 

- Изградба на водоводна мрежа на улици “Гаврило Гаврилски”, “Михајло Апостолски”, Улица “3” , Улица 

“4” во Свети Николе. 

- Изградба на фекална канализација на улици “Гаврило Гаврилски” , “Михајло Апостолски” , Улица  “3” , 

Улица “4” во Свети Николе.  

 

 

Член 2 

 

 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“. 

 

Бр. 0801 - 369                                                                                                           Претседател,  

 28.07. 2016година                                                                      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 и овластување  за измирување односно пренасочување на средства од 
буџетската сметка на Општина Свети Николе бр.  0801 – 370 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 

одржана на ден 28.07. 2016 година  
 

 

Бр.0901-375/2                                          Општина Свети Николе 

28.07. 2016 година                         Градоначалник, 

Свети Николе             Зоран Тасев с.р.   

       

       

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 24 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети 
Николе„ број 01/2016), а во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 
35/11), Советот на Општина Свети Николе на  седницата одржана на ден  27.08. година, донесе  
 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност и овластување  за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина 

Свети Николе 
 
  

Член 1 
Во случај на непочитување на договорените услуги, со оваа одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на 

општина Свети Николе за измирување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе, во износ на искористените 
средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република 
Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на 
средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија. 
 

Член 2 
 
Се овластува Градоначалникот на Општина Свети Николе да изврши измирување на средствата од буџетската сметка на 

општината, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува 
Министерство за финансии на Република Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка на општината-крајниот 
корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да се распределат на Општина Свети Николе до износот потребен за 
наплата на побарувањето, согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11). 

 
Член 3 

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

Број 0801 - 370                                                                                                               Претседател на совет на 
28.07.  2016 година                                                                                                          Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Илија Стоилев с.р.             
                   

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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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, донес 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 

                  За објавување  на Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор 
за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу  Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај 
Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување 
и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Свети Николе и 
Министерство за транспорт и врски на Република Македонија бр.  0801 – 371 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе 

на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година.  
 

 

Бр.0901-375/3                                                 Општина Свети Николе 

28.07. 2016 година                           Градоначалник, 

Свети Николе                                            Зоран Тасев с.р. 

                              

            

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4  од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 24 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети 
Николе„ број 01/2016), Советот на Општина Свети Николе на  седницата одржана на ден 28.07. 2016 година, донесе  
 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, 

согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу  Република Македонија и Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со 
заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем 
по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), 

меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија 
  

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Грдоначалникот на општина Свети Николе да го потпишување на 

Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно Договорот за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и 
Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за 
заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу 
Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.  
 

Член 2 
Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина Свети Николе, да го потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи 

согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај 
Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 83/10) меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија. 
 

Член 3 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе”.  
 
Број 0801 - 371                                                                                                                             Претседател на Совет на 
28.07.2016 година                                                                                                                          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 набавка за нови моторни возила бр.  0801 – 372 што Советот на Општина Свети 

Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година.  
 

 

Бр.0901-375/4                                                 Општина Свети Николе 

28.07. 2016 година                            Градоначалник, 

Свети Николе                                           Зоран Тасев с.р.   

      

 

    

             

 Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и точка 15 и член 62 став 1 и 3 од Законот за локална 

самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.5/02), и член 14 од Статутот на Општина Свети 

Николе (,,Службен Гласник на Општина Свети Николе,, бр.01/2006) Советот на Општина Свети Николе на 

седницата одржана на ден  28.07. 2016 godina ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

за набавка на  нови службени моторни возила 

 

                              

Член 1 

    Советот на Општина Свети Николе дава согласност за набавка на три  нови службени моторни возила 

за потребите на општинската администрација и тоа едно со работнa зафатнина на моторот дп 1598ccm, 

(85kw/115ks) и две возила со работна зафатнина на моторот do 999ccm (44kw/60ks)                                                                     

                                                                                  Член 2  

Средствата за набавка на возилата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Свети Николе  и 

плаќањето ќе се врши  со лизинг исплата. 

       

                                                                                   Член 3 

   Набавката ќе се изврши по предходно спроведена постапка за јавно наддавање и избор на најповолен 

понудувач од страна на Комисија за јавни набавки основана од Градоначалникот на Општина Свети Николе. 

               

                                                                                   Член 4 

    Патничките моторни возила по завршувањето на постапката да бидат заведени во евиденцијата на 

основните средства во Општина Свети Николе. 
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                                                                                    Член 5 

    Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен Гласник на Општина 

Свети Николе”. 

 

 

Бр.  0801- 372                                                                                       Совет на Општина Свети Николе             

28.07.  2016 godina                                                                      Претседател,        

Sveti Nikole                              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 кофинансирање на проектот за реконструкција на ул.„Младинска“ и „Крсте Мисирков“бр.  

0801 – 373 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година.  

 

Бр.0901-375/5                                            Општина Свети Николе 

28.07. 2016 година                         Градоначалник, 

Свети Николе                                         Зоран Тасев с.р.   

         

       

 
 
 Врз пснпва на чл. 36 став 1 тпчка 15 пд закпнпт за лпкална ампуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), Спветпт на 
ппштина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 28.07. 2016 гпдина ја дпнесе следната 
 
 

О    Д    Л    У    К    А 
за кофинансирање на проектот за реконструкција 

на ул.„Младинска“ и „Крсте Мисирков“ 
 
 

Чл.1 
 
 Општина Свети Никпле пбезбедува средства за кпфинансираое на прпектпт за ппдпбруваое на ппштински 
услуги - рекпнструкција на ул.„Младинска“ и „Крсте Мисиркпв“ кпј се финансира преку дпгпвпр за ппдзаем брпј 
МСИП/48-15 склучен меду Министерствптп за финансии на РМ и ппштина Свети Никпле. 
 Средствата за кпфинансираое на прпектпт се пбезбедуваат  пд Буџетпт на ппштина Свети Никпле за 2016 гпдина, 
прпграма  Ј1 - снабдуваое сп впда, вп изнпс пд 2.691.002,00 денари. 
 
 

Чл.2 
 
 Средствата  пд  член 1 на пваа Одлука ќе се упптребат за замена на ппстпјната дптраена сп нпва  впдпвпдна 
мрежа на улиците „Крсте Мисиркпв“ и „Младинска“ . 
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Чл.3 
 

 Сп дпнесуваое на пва Одлука, Одлуката бр. 0801 – 325 пд 22.06.2016 гпдина престанува да важи. 
 

Чл.4 
 
 Оваа пдлука стапува на сила сп денпт на нејзинптп пбјавуваое вп „Сл.гласник на Општина Свети Никпле“. 
 
 
Број 0801-373                                                 Совет на Општина Свети Николе 
28.07. 2016 год.                                           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 Заклучок  za usvojuvawe na Годишен план за вработување на ОУ Народен Музеј – Свети 

Николе бр.  0801 – 374 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.07. 2016 година.  

 

 

Бр.0901-375/6                                                Општина Свети Николе 

28.07. 2016 година                           Градоначалник, 

Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.   

        

          

 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 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 28. 07. 2016 godina donese 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

za usvojuvawe na Годишен план за  вработување na 
OU Naroden Muzej  Sveti Nikole  

 
1.Se usvojuva Годишниот план за вработување  na  Op{tinskata ustanova Naroden muzej - Sveti Nikole 

za 2017 godina.   

 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  “Slu`ben glasnik na Op{tina Sveti 

Nikole”. 
 
 
Br.0801 - 374                                            Pretsedatel, 
28.07. 2016godina                                                                 na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                                      Ilija Stoilev s.r. 
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