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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
 
 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 

 
Излегува по потреба 

13.04.2022 година 
ден месец година 

Свети Николе 
Број 5 

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 кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со Јавниот  
повик за прибирање на предлог проекти за развој на селата од Програмата за  рамномерен регионален 
развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година од страна на Бирото за 
регионален развој бр. 0801 – 36  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана 
на ден 13. 04 . 2022 година.  
 
 Бр.0901- 56                          Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                 Дејан Владев с.р. 
                    

                                            
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за Локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
13.04.2022 година донесе: 

 
ОДЛУКА 

за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со Јавниот повик за прибирање 
на предлог проекти за развој на селата од Програмата за рамномерен регионален развој 
за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година од страна на Бирото 

за регионален развој 
 

Член 1 
          Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Свети Николе во во 
врска со  Јавниот повик за прибирање на предлог проекти за развој на селата за 
“Реконструкција на улица во с.Црнилиште, Општина Свети Николе, КП 3811 КО 
Црнилиште” со технички број 17-02/2022 и “Реконструкција на улица во с.Црнилиште, 
Општина Свети Николе, КП 3727 КО Црнилиште” со технички број 11-02/2022 од 
Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани 
средства за 2023 година од страна на Бирото за регионален развој. 
 

Член 2  
         Средствата се обезбедуваат во висина од 64 % од вредноста на предлог-проектот, или 
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3.207.990 денари, согласно обврската за обезбедување на кофинансирање од страна на 
Единиците на локална самоуправа од најмалку 50%. 
 

Член 3 
         Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе. 
 

Член 4 
 

         Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе,,. 
 
 
Бр.0801- 36  Совет на Општина Свети Николе 
13 .04.2022 година         Претседател, 
Свети Николе              Валерија Ивановска 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 Општина Свети Николе во врска со Јавниот  
повик за прибирање на предлог проект за развој на урбаните подрачја и одржлив  и урбан развој од 
Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 со  индикативно планирани средства за 2023 
година од страна на Бирото за регионален развој бр. 0801 – 37  што Советот на Општина Свети Николе 
ја донесе  на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.                                               
 
 Бр.0901- 56/2                             Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                   Дејан Владев с.р. 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за Локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,,бр 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13. 
04.2022 година донесе: 

 
ОДЛУКА 

 
за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  Јавниот повик за прибирање 
на предлог проект за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој од 
Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 со индикативно планирани 
средства за 2023 година од страна на Бирото за регионален развој 
 

Член 1 
          Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Свети Николе во во 
врска со  Јавниот повик за прибирање на предлог проекти за развој на урбаните подрачја и 
одржлив и урбан развој за „Реконструкција на улици во Општина Свети Николе: 
Реконструкција на улица Октомвриска, тех.бр. 06-06/2021 и Реконструкција на улица Кочо 
Рацин тех.бр. 08-06/2021“ од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 со 
индикативно планирани средства за 2023 година од страна на Бирото за регионален развој. 
 

Член 2 
         Средствата се обезбедуваат во висина од 30.35 % од вредноста на предлог-проектот, или 
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1 481 823 денари, согласно обврската за обезбедување на кофинансирање од страна на 
Единиците на локална самоуправа. 
 

Член 3 
         Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе. 
 

Член 4 
         Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавање во ,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе,,. 
 
Бр.0801- 37 
 
13.04.2022 година 

Совет на Општина Свети Николе 
Претседател, 

Валерија Ивановска с.р. 
 
 

 
                                          

 Заклучок основање 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 глас на Општина Свети Николе, бр.1/06), Градоначалникот на Општина Свети 
Николе, донесе 
  
 

З А К Л У Ч О К 
 
 
    За објавување на Одлука за измена и дополнување на Програма за донесување 
урбанистички планови за 2022 година бр. 0801 – 38 што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година. 
 
                                              
Бр.0901- 56/3 
13. 04. 2022 година 
Свети Николе 

Општина Свети Николе 
Градоначалник, 

Дејан Владев с.р. 
 

 
 
 

Врз основа начлен 40 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 32/20), и член 36 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/02),Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година,донесе: 

 
О Д Л У К А 

за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Свети Николе за 2022 година 

 
I. ВОВЕД 

Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на Општина Свети Николе 
за 2022 година бр. 0801-1292 од 28.12.2021, се менува точка 6 во табеларен преглед УПВНМ и 
се додава нов табеларен преглед. 

 
II. ПЛАНИРАЊЕ 

Во табеларен преглед УПВНМ точка 6 се менува и треба да гласи: 
УПВНМ  
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ред. 
бр. Наслов на урбанистички план површина 

1.  

Урбанистички план вон населено место за изградба на намена 
Е1.13 – Површински соларни и фотоволатични електрани, КО 
Немањици, Општина Свети Николе, кој ги опфаќа парцелите 
или делови од парцели на КП 1840/3, КП 1840/4, КП 1846, КП 
1848, КП 1849, КП 1850, КП 1851, КП1856, КП 1857, КП 1858, КП 
1865, КП 1866, КП 1867, КП 1868, КП 1869, КП 1870, КП 1871, 
КП 1872, КП 1873, КП 1874, КП1875, КП 1886/2, КП 1888, КП 
1889, КП 1890, КП 1891, КП 1892, КП 1893, КП 1894, КП 2662, 
КП 2663, КП 6658, КП 6659/1, КО Немањици, Општина Свети 
Николе 

1.46 ха 

 
Урбанистички проект 

ред. 
бр. Наслов на урбанистички план површина 

1.  
Урбанистички проект за урбанистичко-архитектонско 
обликување на јавни простори за група на класа на намена Д3 - 
Спорт и рекреација на зелени површини, на дел од КП 10925/1, 
КО Свети Николе, Општина Свети Николе 

 

 
 

III. ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирањето на урбанистичките планови се планира да се обезбеди со финансирање од 
Буџетот на општината, како и од страна на заинтересирани правни и физички лица чии што 
програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината. 

 
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 со 
правното лице носител на лиценца за изработување на урбанистички планови, избрано по пат 
на јавна набавка согласно Законот за јавни набавки 

Предвидени средства за реализација на програмата се: 
-Ф10 – Урбанистичко планирање 6.100.000денари 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во ,,Службен гласник на општина 

Свети Николе,,. 
 

Бр. 0801- 38 
13.04.2022  година 
Свети Николе 
 
 
 
 
 

Совет на Општина Свети Николе 
Претседател, 

Валерија Ивановска с.р. 
 

 
 Заклучок основање 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 глас 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 
 
 
    Објавување на Одлука за формирање на општински совет за социјална заштита 
 бр. 0801 – 39 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
13. 04 . 2022 година. 
 
 

Бр.0901- 56/4 
13. 04. 2022 година 

Општина Свети Николе 
Градоначалник, 

Дејан Владев с.р. 
 
 

                                              
 
 

Врз основа на член 36, став 1,точка 15, како („Службен весник на РМ“ бр.5/02) а во 
согласност со член 141 и член 142 од Законот за социјална заштита (,,Службен весник на РСМ 
бр.104/19,,), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 
година донесе: 

 
ОДЛУКА 

 за формирање на општински Совет за социјална заштита  
 
  

Член 1 
 

          Со оваа одлука се формира општински Совет за социјална заштита на Општина Свети 
Николе. 
 
 

Член 2 
         Општинскиот Совет за социјална заштита има обврска за изработка на социјален план за 
подрачјето на општина Свети Николе. 
 

Член 3 
 

 Социјалниот план за подрачјето на општина Свети Николе  треба да содржи мапирање 
на социјалните проблеми и ранливите групи во општината, анализа на капацитетите и 
расположливите социјални услуги, како и специфичните потреби за развој на социјални услуги 
во општината. 
 

Член 4 
 

 Градоначалникот, врз основа на социјалниот план, изготвува годишна програма за 
социјалната заштита, која ја донесува Советот на општината. 
 

Член 5 
 

 Преставници на општинскиот Совет за социјална заштита се: 
- Претставник/ци на општинската администрација, 
- Претставник/ци центарот за социјална работа,  
- Претставник/ци од даватели на услуги,  
- Претставник/ци од здруженија,  
- Претставник/ци од верски заедници  
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- Претставник/ци од други правни лица и физички лица кои вршат дејност на социјална 
заштита,  

- Претставник/ци од установи од областа на образованието,  
- Претставник/ци од здравствената заштита,  
- Претставник/ци од установи вработувањето,  
- Претставник/ци од полиција и/или јавно обвинителство, од подрачјето на општината. 

 
Член 6 

 
 Мандатот на членовите на општинскиот Совет за социјална заштита е четири години. 
 

Член 7 
 
         Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавање во ,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе,,. 
 
 

   Бр. 0801 - 39                                                                 Совет на Општина Свети Николе 
                13.04. 2022 година                                                 Претседател, 
   Свети Николe                          Валерија Ивановска 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  донесување на План за парцелација на Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, 
Г.П.бр.250 и Г.П.бр.251 во Д.У.П. „Рудина“, Општина Свети Николе  бр. 0801 – 40  што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.  
 
 
 Бр.0901- 56/5                             Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                 Дејан Владев с.р. 
       
     
    
 Врз основа член 22, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 63 од Законот за урбанистичко планирање („Службен 
весник на РепубликаСеверна Македонија“ бр. 32/20), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден  13.04.2022 година донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за донесување на План за парцелација на Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, Г.П.бр.250 и Г.П.бр.251 во 

Д.У.П. „Рудина“, Општина Свети Николе 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука СЕ ДОНЕСУВАПлан за парцелација на Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, Г.П.бр.250 
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и Г.П.бр.251 во Д.У.П. „Рудина“, Општина Свети Николе. 
 
 
 

Член 2 
 

 Просторот кој е предмет на изработка на У.П. се наоѓа на територијатана Општина Свети 
Николе, К.О.Свети Николе. Границата на проектниот опфат заовој У.П ја формираат ободните 
страни на следните градежни парцели: Г.П.бр.242Г.П.бр.243, Г.П.бр.250 и Г.П.бр.251 во Д.У.П. 
„Рудина“, Општина Свети Николе, усвоен со Одлукабр. 07-442 од 17.11.2002год.Градежни 
парцели Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, Г.П.бр.250 и Г.П.бр.251 во Д.У.П. „Рудина“,Општина Свети 
Николе ги зафаќаат следните катастарски парцели К.П.бр.11164/1,К.П.бр.11164/6, 
К.П.бр.11164/7, К.П.бр.11164/8 и К.П.бр.11164/3.  
 Проектниот опфатна вака предложениот У.П. има површина од 0.18ха или точно 
1869.88м2..  

Член 3 
 Наменатанадветеновиградежнипарцели Г.П.бр.242.243 иГ.П.бр.251.250 е 
градбиодгрупанакласинанамени А-домување ипрестој и основнакласананамена А1-Домување 
вокуќисогласно член 77 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република  Северна Македонија“ бр. 225/20). 
 

Член 4 
 Составен дел на оваа Одлука се: 

- Текстуален и графички дел од Урбанистички проект со план за парцелација на 
градежните парцели Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, Г.П.бр.250 и Г.П.бр.251 во Д.У.П. „Рудина“, 
Општина Свети Николе со технички број У-05/22 од март 2022 год., изработен од Биро 
за урбанизам Томе ДООЕЛ Битола 

- Извештај за стручно мислење од Комисија за урбанизамбр.1002-08/3 од 28.03.2022 год. 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Свети Николе. 
 
 
 

   Бр. 0801 - 40                                                                 Совет на Општина Свети Николе 
                13.04. 2022 година                                                 Претседател, 
   Свети Николe                          Валерија Ивановска с.р. 
 
 
 
 
     Заклучок основање 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 глас 
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 вредноста на бодот за пресметување на платата 
на давачките на јавните услуги и директорот на ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева „Свети Николе за 2022 
година бр. 0801 – 41 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана 
на ден 13. 04 . 2022 година. 
  
Бр.0901- 56/6 
13. 04. 2022 година 

Општина Свети Николе 
Градоначалник, 

Дејан Владев 
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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), член 88 став 3 од Законот за административни службеници  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20 и 215/21) и член 166-з  од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 
146/19, 275/19, 311/20 и 294/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 
2022     година донесе: 

Одлука 
за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на давателите на јавни услуги 

и директорот на  ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева “Свети Николе 
за 2022 година 

 
Член 1 

 
Вредноста на бодот за пресметување на плата за 2022 година на давателите на јавни услуги и 

директорот на  ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева “Свети Николе се утврдува во износ од  81,6 денари. 
 

Член 2 
 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во  “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 

 
   Бр.  0801- 41                                                                             Совет на Општина Свети Николе 
   13.04. 2022 год.                                                                                               Претседател, 
  Свети Николе     Валерија Ивановска 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 во закуп на недвижна ствар-имот во сопственост на 

Општина Свети Николе – хотелски комплекс во општина Дојран  бр. 0801 – 42  што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.  
 
 Бр.0901- 56/7                            Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                  Дејан Владев с.р. 

       
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник 

на РМ” бр.5/2002) член 8 став 1 точка 23 од Статутот на општина Свети Николе „Службен 
гласник на општина Свети Николе“ бр.03/2021) како и член 3 став 2, член 7 став 3, член  
36,37,38 и 39 а во врска со член 67 од Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 122/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 13.04.2022  година донесе 

 
 



 
 
 
 
 

9 
 

О Д Л У К А 
за давање во закуп на недвижна ствар-имот во сопственост на Општина 

Свети Николе – хотелски комплекс во општина Дојран 
 

Член 1 
Со оваа одлука поблиску се определува недвижниот имот што ќе биде предмет на 

закуп согласно критериумите утврдени со Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост во сопственост на Општина 
Свети Николе. 

Член 2 
Предмет на закуп ќе биде недвижен имот- хотелски комплекс во општина Дојран, 

ул.„Маршал Тито“ бр.1  за летна сезона 2022 год за период од 01.06.2022 год до 30.09.2022 год: 
1. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр.7140  КО Сретеново и тоа: 

- КП 1059, кат К1, намена на дел  ХС, површина 13  m2;  

- КП 1059, кат К1, намена на дел  СТ, површина 315  m2;  

- КП 1059, кат К1, намена на дел  ПП, површина 28  m2;  

- КП 1059, кат К2, намена на дел  ХС, површина 13  m2;  

- КП 1059, кат К2, намена на дел  ПП, површина 28  m2;  

- КП 1059, кат К2, намена на дел  СТ, површина 317  m2;  

- КП 1059, кат МА, намена на дел ХС, површина 14  m2;  

- КП 1059, кат МА, намена на дел СТ, површина 357  m2;  

- КП 1059, кат ПО, намена на дел ХС, површина 14  m2;  

- КП 1059, кат ПО, намена на дел П, површина 61  m2;  

- КП 1059, кат ПР, намена на дел ДП, површина 11  m2;  

- КП 1059, кат ПР, намена на дел ХС, површина 20  m2;  

- КП 1059, кат ПР, намена на дел ПП, површина 103  m2;  

- КП 1059, кат ПР, намена на дел СТ, површина 435  m2;  

- КП 1059, кат ПР, намена на дел П, површина 17  m2;  

 
Член 3 

Закупот на недвижниот имот ќе се врши со електронско јавно наддавање и висината на 
почетната месечна закупнина ке изнесува 0,5% од проценетата вредност на имотот утврдена 
од овластен проценител согласно со Законот за процена. 

 
       Член 4 

Средствата остварени од продажбата,размената,закупот или давањето на користење 
на стварите во општинска сопственост се приход на Буџетот на општините 

 
        Член 5 

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување, а ке се објави  во 
,,Службен гласник на Општина Свети Николе,,. 
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Бр.0801- 42                  Совет на Општина Свети Николе 
13.04. 2022 год.          Претседател, 
Свети Николе               Валерија Ивановска 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 примање донација од Државна Видеолотарија-КасиносАустриа 
ДОО Скопје во уредување-реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал, кошарка во 
Свети Николе бр. 0801 – 43  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на 
ден 13. 04 . 2022 година.  
 
 Бр.0901- 56/8                              Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                     Дејан Владев с.р. 
       
 
 
 
    Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 05/02 ), член 8 став 41 од Статутот на Општина Свети Николе ( Службен гласник на општина Свети Николе 
бр.3/21 ), а во врска со член 6 став 1 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), Советот на општина Свети Николе на 13.04. 2022 
година   ја донесе следнава 
 

О Д Л У К А  
за примање донација од Државна Видеолотарија-КасиносАустриа ДОО Скопје во уредување-реконструкција 

на мултифункционален терен за ракомет, фудбал, кошарка во Свети Николе 
 
 

Член 1 
 

       Со оваа одлука , Општина Свети Николе прима донација од Државната Видеолотарија – КасиносАустриа ДОО 
Скопје, во уредување – реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал и кошарка на катастарска 
парцела број 9999 со површина од 800м2, имотен лист број 1 катастарска општина Свети Николе . 
 
                                                                        Член 2 
 
                                         Предмет на оваа Донација е следнава опрема: 
 
Мултифункционален терен за ракомет ,фудбал и кошарка. 

ГОРЕН СЛОЈ 

 1.Набавка и монтажа на гумена подлога за игралиште 800 м2,создаден од три слоја. Првиот слој е полутеренска 
подлога која се нанесува рачно,вториот слој е со 10мм дебелина мешавина на сбр гумена гранула со полиуретанско 
лепило, лиена со машина за лиење гума, а третиот слој е со 3мм дебелина ,еден гумен гранулат во боја и 
полиуретанско лепило во боја изведено со шприц машина за шприцање гума. Третиот слој е во црвенабоја- бордо. 
 
 2.Набавка, транспорт и цртање на бели линии за обележување на фудбалскиот и кошаркарски терен. 
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 3. Набавка, транспорт и поставување на 2 табли за кош со челична рамка електростатска фарбана исполнета со 
транспарентен плексиглас 6мм со димензии на табла 180х105цм поставена врз метален столб ф80 со анкери.  

Набавка, транспорт и поставување на 2 фудбалски голови со димензии 248х80х155см, изработени од метална 
конструкција,и јажеска мрежа.  

 4.Набавка транспорт и монтажа на ограда околу Мултифункционален терен за ракомет, фудбал и кошарка. 

                                                                              Член 3  

      За реализација на оваа Одлука се овластува Градоначалникот на Општина Свети Николе да склучи Договор за 
примање на донација со Државна Видеолотарија на Македонија. 

 

                                                                                 Член 4 

    Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во  “Службен гласник на Општина 
Свети Николе” 
 
Бр.0801 – 43                                                                                    Советот на општина Свети Николе 
13.04. 2022 година                                                                                            Претседател, 
Свети Нидколе         Валерија Ивановска  с.р.                                            
                                                                                                        
 
 

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

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

 
 

З А К Л У Ч О К 
 
               За објавување на Одлука за давање согласност на Измена  и дополнување на Годишен план за 

вработување на Општина Свети Николе за 2022 година бр. 0801 – 44  што Советот на Општина Свети 

Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.  

 
 Бр.0901- 56/9                           Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                   Дејан Владев с.р. 
       
 
 
            Врз основа на член 36 став 1 точка15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на РМ,, бр.05/02),  член 5 и  член 20 б став 2, а во врска со став11 од Закон за 

вработените во јавниот сектор (,,Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14,27/16,35/18,198/18 и 

,,Службен весник на РСМ ,, бр.143/19 и 14/20), Советот на Општина Свети Николе на 

седницата одржана на ден   13.04.  2022 година донесе: 

 

ОДЛУКА 
за давање согласност на Измена  и дополнување на Годишен план за вработување на 

Општина Свети Николе за 2022 година 
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Член 1 

 
                Советот на Општина Свети Николе дава согласност  на Измена и дополнување на 

Годишен план за вработување  на Општина Свети Николе за 2022година  на седницата 

одржана  на ден 13.04. 2022 година.   

Член 2 
 

               Оваа Одлука влегува во  сила со денот на објавување  во ,,Службен Гласник на 

Општина Свети Николе,,.  

     

Бр.0801 – 44                                                                                    Советот на општина Свети Николе 
13.04. 2022 година                                                                                             Претседател, 
Свети Нидколе           Валерија Ивановска  с.р.                                            
 

 

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

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

 
З А К Л У Ч О К 

 
               За објавување на Решение за разрешување и  именување на преставник од 
Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУДГ ‘’Рахилка Гонева’’ 
Свети Николе бр. 0801 – 45 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата 
одржана на ден 13. 04 . 2022 година.  

                                           
 Бр.0901- 56/10                              Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                     Дејан Владев с.р. 
           

                                             

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 
бр.5/02), и член 114 од Законот за заштита на децата (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 
198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 
294/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата  одржана  на  ден 1 3 . 0 4 .  
2 0 2 2 година донесе: 

 
                             Р Е Ш Е Н И Е 

 
за разрешување и  именување на преставник од Министерство за труд и социјална политика 

во Управниот одбор на ЈОУДГ ‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе 
 

 
Член 1 

 
Од преставник од  Министерство за труд и социјална политика во Управниот Одбор на ЈОУДГ 
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‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе се разрешува: 
 

-Нена Јосифова Петрова 
 

Член 2 
 

         За преставник од Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУДГ 
‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе се именува: 
 

-    Ивана Ѓорчева                                              
 

Член 3 
 

Решението  влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето  во  ,,Службен  гласник  на Општина 
Свети Николе,,. 
 

Бр. 0801 - 45                                                                                                 Претседател, 
 

13.04. 2022 година                                                           на Совет на Општина Свети Николе  

Свети Николе                                                                                          Валерија Ивановска с.р. 

       

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

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

 
З А К Л У Ч О К 

 
               За објавување на Решение за  разрешување и именување  на членови во Надзорниот Одбор за 
контрола на  материјално-финансиското  работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе бр. 0801 – 46 
што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.  
 
                                              
Бр.0901- 56/11                             Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                    Дејан Владев с.р. 
           

                                           
 

                 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, 
бр.5/02) како и член 26  од Законот за Јавните Претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Советот 
на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување и именување  на членови во Надзорниот Одбор за контрола на  materijalnoto-
finansisko работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе 
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Член 1 

 
 Од членови во Надзорниот одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko работење на 
ЈКП “Комуналец” се разрешуваат: 
 - Марија Петкова 
 - Далибор Трајковски 
 
                                                                                      Член 2 
 
    За  членови во Надзорниот  Одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko работење  
на ЈКП “Комуналец” се именуваат:  
 

                     - Тони Милошев 
  -Сашо Бошковски 

 
                                                                                       Член 3 
 
    Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети 
Николе”.   
                                                                                                     
          Бр.0801- 46                                                                                               Совет на Општина Свети Николе 
          13.04. 2022 година                                                                                          Претседател, 
          Свети Николе                  Валерија Ивановска с.р. 
                                                                                                                        
 

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

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

 
 

З А К Л У Ч О К 
 
               За објавување на Решение за разрешување и именување на преставник од локалната самоуправа 
во  Училишниот Одбор на ООУ “Kирил и Методиј” Свети Николе  бр. 0801 – 47 што Советот на 
Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.  
 
 Бр.0901- 56/12                                 Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година              Градоначалник, 
 Свети Николе                                                        Дејан Владев с.р. 
                
 
 

Врз основа на член 106 ст.2 од Закон за основното образование („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и чл.36 ст.1 точка 5 од Законот за Локална Самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 13.04.  2022    донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за разрешување и именување на преставник од локалната самоуправа во  

Училишниот Одбор на ООУ “Kирил и Методиј” Свети Николе  
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1. Роберт Панев се разрешува од  преставник од локалната самоуправа во Училишниот Одбор 
на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе. 

 
2. Благој Коцев се именува за преставник од локалната самоуправа во Училишниот Одбор на 

ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе. 
 
3.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе,,. 
  
Бр.  0801- 47                                                                                   Претседател, 
13.04.   2022 година                            на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                                       Валерија Ивановска 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 превентивна дезинсекција и дератизација во Општина Свети 
Николе бр. 0801 – 48 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 13. 
04 . 2022 година.  
 
 Бр.0901- 56/13                             Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                   Дејан Владев с.р. 
           

                                             
 
 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 12 став 1  точка 4 и став 2, член14 став 2 и 3 
и член 42  од Законот за заштита на населението од заразни болести (“Службен 
весник на РМ“ бр. 66/04, 139/08 , 99/09, 149/14 и 150/15), Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден _13.04. 2022 година_ја донесе следната 

 
 

П Р О Г Р А М А 
за превентивна дезинсекција и дератизација 

во Општина Свети Николе  за 2022 година 
 
 

I.   ВОВЕД 
Како резултат на глобалното затоплување и климатските промени постои 

можност  за зголемување  на  бројот  на  заразни  заболувања  и  појава  на  
заболувања  кои  веќе  се искоренети или биле присутни во минатото, како и појава на 
заболувања кои не се карактеристични   за   нашето   подрачје. Како   резултат   на   
глобалното   затоплување   и климатските промени постои можност за појава на 
тропски и субтропски болести кои ги пренесуваат комарците и други вектори. 
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Поволните природни услови и микроклиматски погодности  обезбедуваат  постојано  
присуство  на  бројни  популации  на  комарци  и  други штетни инсекти. Присуството 
на комарците,  крлежите  и другите штетни инсекти, како  и присуството на 
глодарите е перманенто присутен проблем кој мора да се решава  и со тоа да се 
придонесе за обезбедување на поставената општествена цел  - заштита на 
населението од од штетните влијанија на овие биолошки врсти. 
 

II.  ЦЕЛИ 
Целта на оваа Програма е интегрирано сузбивање на заразните болести 

предизвикани од микроорганизми, штетници и глодари. Заради заштита на 
населението во Општина Свети Николе од заразни болести, штетници и глодари 
потребно е превземање на превентивна дезинсекција и дератизација во Општина 
Свети Николе. Со оваа Програма: 

-    Се регулира потребата од сузбивање на штетниците и глодарите; 
-    Се утврдува територијата на која ќе се спроведе дезинсекција и 
дератизација   (површина и објекти); 
-    Се утврдува правното лице кое ќе ја спроведува дезинсекцијата и 
дератизацијата; 
-    Се утврдува начинот на финансирање. 
 

III. АКТИВНОСТИ 
 

Реден 
број 

Мерки                   
и 
активности 

Место (локација) Надлежна 
институција 

Планирани 
средства 

Временски 
период            
на активност 

1. Дезинсекција Свети Николе  
(500 ha ) 

 
 
 
 
 
Општина    
Свети Николе 
 

 
 
 
 

Вкупно  
300.000 денари 

- Ларвина 
дезинсекција  
(Март - Април) 
- Адултицидна 
дезинсекција (во 
Мај и Јуни) 

2. Дератизација -    диви депонии 
-   јавни   површини   

(парк, плоштад) 
-    канализациона 
мрежа 

- Пролетна 
дератизација – 
(Април -  Мај) 
- Есенска 
дератизација 
(окотмври-
ноември) 

 
 

 
IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Спроведувањето на оваа Програма Општина Свети Николе ќе  ја  реализира  
во соработка со ЈКП Комуналец – Свети Николе, како и во соработка со Центар за 
јавно здравје – Велес.  

За реазлизирање на активноста за превентивна дезинсекција предвидена со 
Програмата, Општина Свети Николе ќе спроведе јавна набавка за избор на правни 
лица кои ќе ја спроведат превентивната дезинсекција, и деритизацијата. За 
реализација на активноста за   превентивна дератизација ЈКП Комуалец ќе изврши 
евидентирање на површините за третирање, точките во канализациониот систем каде 
ќе се врши дератизација,  отстранување на дивите депонии од јавните површини 
пред почеток на процесот на дератизација. За текот на спроведување на 
активностите, како и за датумите во кои е предвидено спроведувањето на 
превентивната дезинсекција и дератизација, населението на општина Свети Николеќе 
биде известувано преку веб страницата на Општина Свети 
Николе(www.svetinikole.gov.mk), како и преку локалните медиумите (ТВ и Радио 

http://(www.svetinikole.gov.mk/
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станици). 
 
 

V.  ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Со реализација на оваа Програма се очекуваат следните резултати: 
-    Спроведување на редовна годишна превентивна дезинсекција и дератизација; 
- Унапредување на здравјето на граѓаните на Општина Свети Николеи заштита од 

заразни заболувања; 
-    Ставање под контрола на размножувањето на штетниците и глодарите. 

 
VI. ФИНАНСИРАЊЕ 

Активноста за вршење на превентивната дезинсекција и д ератиз аци ј а  со оваа 
Програма ќе се реализира со средства од Буџетот на Општина Свети Николе Програма Е0 
424 230. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа  Програма  влегува  во  сила  со  денот  на  објавување  во  „Службен  гласник  
на 

Општина Свети Николе“. 
 
Br.0801-48                                                 Совет на Општина Свети Николе   
13.04. 2022 godina                           Претседател, 
Sveti Nikole                   Валерија Ивановска 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 за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата за 
равој на Вардарски плански регион 2021 – 2026 , за 2021 година бр. 0801 – 49 што Советот на Општина 
Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.  
 
 Бр.0901- 56/14                            Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                    Дејан Владев 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  13.04. 
2022 godina donese 
 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата за равој на 
 Вардарски плански регион 2021 – 2026 , за 2021 година 

 
          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole  usvoi Годишен извештај за реализација на 
Програмата за равој на Вардарски плански регион 2021 – 2026, за 2021 година donesen so Odluka 
na Совет за развој на Вардарски плански регион  br.02-72/3 od 10.03. 2022 godina. 
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2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikol,,. 
 
Br.0801 - 49                                   Pretsedatel, 
13.04.  2022 godina                  na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                               Valerija Ivanovska 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 за  усвојување на Извештај за финансиското работење за 2021 

година на Центар за развој на Вардарски плански регион бр. 0801 – 50 што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе  на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.                                              
 
Бр.0901- 56/15                           Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                 Дејан Владев  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 
13.04.  2022 godina donese 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

за усвојување на Извештај за финансиското работење за 2021 година на Центар за развој 
на Вардарски плански регион 

 
 

          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole  usvoi Извештај за финансиското работење за 2021 
година на Центар за развој на Вардарски плански регион donеsen so Odluka na Совет за развој на 
Вардарски плански регион br.02-72/4 od 13.04. 2022 godina: 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 50                                                                     Pretsedatel, 
13.04. 2022 godina                          na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                  Валерија Ивановска 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 ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување 
на лицето Р.М. бр. 0801 – 51 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на 
ден 13. 04 . 2022 година.  
 
 Бр.0901- 56/16                             Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                   Дејан Владев с.р. 
           

                                            
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 

РМ,, бр.05/02), како и член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси (,,Службен весник на РМ,, 
бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/2012, 154/2015, 192/2015, и 23/2016 и  „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 151/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 
година донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување 

 
Член 1 

СЕ ОСЛОБОДУВА  од плаќање комунална такса за јавно осветлување  лицето Рате Марков  
од Свети Николе со место на живеење на ул Карл Маркс  бр.57 за објектот кој се наога во 
место викано Горни ливади на КП бр.6283 за КО Свети Николе, со број на корисник 
008131087,бидејќи во тој дел од населеното место нема јавно осветлување. 

 
Член 2 

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Свети 
Николе. 
  
Бр.  0801- 51                                                                    Претседател, 
13.04. 2022 година                        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                                    Валерија Ивановска 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 ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување 
на лицето Б.Д. бр. 0801 – 52 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на 
ден 13. 04 . 2022 година.  
 
 Бр.0901- 56/17                             Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                   Дејан Владев с.р. 
                   

                                            
 
                      Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.05/02), како и член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси ,,(Службен весник на 
РМ,, бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/2012, 154/2015, 192/2015, и 23/2016 и  („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 151/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
13.04. донесе 
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О  Д  Л  У  К  А 
за ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување 

 
Член 1 

СЕ ОСЛОБОДУВА  од плаќање комунална такса за јавно осветлување  лицето Боро Димков   
од Свети Николе со место на живеење на ул. ,,Крсте Мисирков,,  бр.62 за објектот кој се наоѓа 
во место викано ,, Кривчева Река,, на КП бр.6229/4 за КО Свети Николе, со број на корисник 
008122270,бидејќи во тој дел од населеното место нема јавно осветлување. 

Член 2 
Решението влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на Општина Свети 

Николе,,. 
 
Бр.  0801- 52                                                                       Претседател, 
13.04. 2022 година                        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                                     Валерија Ивановска 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 ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување 
на лицето Д.П. бр. 0801 – 53 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на 
ден 13. 04 . 2022 година.  
 
Бр.0901- 56/18                              Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                    Дејан Владев  с.р. 
           

                                            
 
 
        Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.05/02), како и член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси (,,Службен весник на РМ,, бр. 
61/04, 64/05, 92/07, 123/2012, 154/2015, 192/2015, и 23/2016 и  „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 151/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 
донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување 

 
Член 1 

СЕ ОСЛОБОДУВА  од плаќање комунална такса за јавно осветлување  лицето Душко  
Петковски дооел од Свети Николе со место на живеење на ул ,,Јане Сандански,, бр.59/11,за 
објектот кој се наога во место викано ,,Кривчева река,, на КП бр.6054/2 за КО Свети Николе, со 
број на корисник 008135041,бидејќи во тој дел од населеното место нема јавно осветлување. 

Член 2 
Решението влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на Општина Свети 

Николе,,. 
 
Бр.  0801- 53                                                                    Претседател, 
13.04. 2022 година                        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                                  Валерија Ивановска 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  

 
        За објавување на Одлука  за ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување 
на лицето И.С. бр. 0801 – 54 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на 
ден 13. 04 . 2022 година.                                           
 
 Бр.0901- 56/19                          Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                   Дејан Владев с.р. 
           

                                             
 
 
        Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.05/02), како и член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси (,,Службен весник на РМ,, бр. 
61/04, 64/05, 92/07, 123/2012, 154/2015, 192/2015, и 23/2016 и  „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 151/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 
донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување 

 
Член 1 

СЕ ОСЛОБОДУВА  од плаќање комунална такса за јавно осветлување  лицето Илија 
Стефанов од Свети Николе со место на живеење на ул. ,,8 ми  Септември,,  бр.47 за објектот 
кој се наога во место викано ,,Кривчева Река,, на КП бр.6283 за КО Свети Николе, со број на 
корисник 100577856,бидејќи во тој дел од населеното место нема јавно осветлување. 

 
Член 2 

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на Општина Свети 
Николе,,. 
  
Бр.  0801- 54                                                                    Претседател 
13.04. 2022 година                        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                                Валерија Ивановска 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 ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување 
на лицето Н.Г. бр. 0801 – 55 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на 
ден 13. 04 . 2022 година.  
 
 Бр.0901- 56/20                             Општина Свети Николе 
13. 04. 2022 година           Градоначалник, 
 Свети Николе                                                   Дејан Владев с.р. 
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        Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.05/02), како и член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси (,,Службен весник на РМ,, бр. 
61/04, 64/05, 92/07, 123/2012, 154/2015, 192/2015, и 23/2016 и  „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 151/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 
година донесе 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување 
 

Член 1 
 

СЕ ОСЛОБОДУВА  од плаќање комунална такса за јавно осветлување  лицето Никола 
Глигоров-Скај Стар дооел од Свети Николе на ул Карпошева  бр.46 а,за објектот кој се наога во 
место викано Кривчева река на КП бр.6114/1 за КО Свети Николе вонград, со број на корисник 
101466703,бидејќи во тој дел од населеното место нема јавно осветлување. 

 
Член 2 

 
Решението влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Свети 

Николе. 
 
  
Бр.  0801- 55                                                                    Претседател, 
13.04. 2022 година                        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                                    Валерија Ивановска с.р. 
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Sveti Nikole           
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