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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

31.05.2021 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 6  

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 донeсување на Урбанистички план за село Црнилиште, КО Црнилиште, 
Општина Свети Николе бр. 0801- 1111 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе  на седницата 
одржана на ден 31. 05. 2021 година.  

                                             
 Бр.0901- 1123/1                                                                               Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                        М-р. Сашо Велковски с.р.  

          
  

 
 
 
Врз основа член 22, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.5/2002) и член 39, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 
163/2016, 64/18 и 168/18), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
31. 05. 2021 година донесе: 

 
О   Д   Л  У   К   А 

 
за донeсување на Урбанистички план за село Црнилиште, КО Црнилиште, 

Општина Свети Николе 

Член 1 
 

Со оваа Одлука СЕ ДОНЕСУВА Урбанистички план за село Црнилиште, КО 
Црнилиште, Општина Свети Николе, за плански период 2016-2026 година, Општина Свети 
Николе, со технички број 3224 од март 2021 година, изработен од ДИЗАЈН ЦЕНТАР 
ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци. 

Член 2 
 

Границата на планскиот опфат е дадена во графичкиот прилог и претставена описно: 
- На север границата почнува минувајќи низ КП бр. 4156/1, продолжува тангирајќи 

локален патен правец, по јужните граници на КП бр. 3606, КП бр. 3605, КП бр. 3604, КП бр. 
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3975, сече локален патен правец, минува по јужната граница на КП бр. 3621, КП бр. 3623, КП 
бр. 3624, КП бр. 3617, КП бр. 3625, низ КП бр. 3616, КП бр. 3646, 
КП бр. 3647, КП бр. 3645/1, КП бр. 3644/1, по јужните граници на КП бр. 3643/1, 3640/1, низ КП 
бр. 3648, КП бр. 3649, низ КП бр. 3652, КП бр. 3663, по јужната граница на КП бр. 3662 и 
продолжува по локален патен правец до КП бр. 3557/1. 

- На исток границата се движи од КП бр. 3557/1, минува низ канал за наводнување, 
продолжува низ КП бр. 3706/1 и локален патен правец. Оттука минува по северните граници 
на КП бр. 3706/2, КП бр. 3710/2, КП бр. 3709/2, КП бр. 3708/2, низ КП бр. 3704/2, сече локален 
пат и продолжува јужно по источната граница на КП бр. 3717/2, северната граница на КП бр. 
3694, КП бр. 3690, северната, источната и јужната граница на КП бр. 3691, минува низ КП бр. 
3696, КП бр. 3854/1, јужната граница на КП бр. 3852, продолжува по алфатираниот пат кој води 
кон Свети Николе. 

-На југ границата продолжува кон запад движејќи се низ КП бр. 3835/2, по 
јужните граници на КП бр. 3841/1, 3840/1, КП бр. 3839/1, низ КП бр. 3839/2, продолжува по 
асфалтираниот пат кој води кон Свети Николе а потоа и по земјен пат до КП бр. 4097/2. 
Оттука продолжува по јужните граници на парцелите КП бр. 4093/2, КП бр. 4094/2, КП бр. 
4096/2, низ КП бр. 4105, КП бр. 4106, КП бр. 4095, КП бр. 4107, КП бр. 
4108, КП бр. 4109, КП бр. 4042, КП бр. 4055, по јужната граница на КП бр.4043, сече локален 
пат и се движи низ парцели и граници на парцели се до КП бр. 4050/1. 

-На запад границата минува низ КП бр. 4050/1, КП бр. 4050/2, сече локален пат, минува 
низ КП бр. 4049, КП бр. 4031, повторно сече локален пат, продолжува да минува низ КП 
бр. 4016, КП бр. 4168, КП бр. 4167, КП бр. 4166, КП бр. 4164, низ западната граница на 
КП бр. 4007/1, низ КП бр. 4163, сече локален пат и откриен канал. Оттука продолжува да 
минува низ парцелите КП бр. 4159, КП бр. 4158, КП бр. 4157 се до КП бр. 4156/1. 

Планскиот опфат е со површина од 51.7 ха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 
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Со урбанистичкиот план се утврдени следните класи на намени: 

 
А – Домување 

А1 – семејно домување во станбени куќи 
Б – Комерцијални и деловни намени 

Б1 – мали комерцијални и деловни намени Б3 
– Големи угостителски единици 
Б5 – хотелски комплекси 

В – Јавни институции 
В1 – образование и наука 
В2 – здравство и социјална заштита В5 
– верски институции 

Г – Производство, дистрибуција и сервиси 
Г2 – лесна и незагадувачка индустрија 

Д – Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори 
Д1 – парковско зеленило 
Д2 – заштитно зеленило 

Е – Инфраструктура 
Е1 – сообраќајна инфраструктура 
Е3 – некомпатибилна инфраструктура (ТС над 20КВ) 

 
Член 4 

 
Составен дел на оваа Одлука се: 

 
- Текстуален и графички дел од планот УПС Црнилиште, КО Црнилиште, Општина 

Свети Николе, со технички број 3224 од март 2021 година, изработен  од ДИЗАЈН 
ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци 

- СОГЛАСНОСТ  од     Министерството  за  транспорт  и  врски  бр.24-2809/2  од 
11.05.2021 год. 

-   Извештај од јавна презентација и јавна анкета бр.1002-124/33 од 13.08.2020 год. 
 

Член 5 
 

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

 
Br.0801 - 1111                                                             Pretsedatel, 
31.05. 2021 godina                       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 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 за „ 
Изградба на мост преку река Мавровица на УЛ. 112 ко Свети Николе “ бр. 0801- 1112 што Советот на 
Општина Свети Николе ja донесе  на седницата одржана на ден 31. 05. 2021 година.                                           
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 Бр.0901- 1123/2                                                                                 Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                           М-р. Сашо Велковски 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 31. 
05. 2021 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 за „ Изградба 
на мост преку река Мавровица на УЛ. 112 ко Свети Николе “  

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 „Изградба на мост преку река Мавровица на УЛ. 112 ко Свети 
Николе“ од Програмата за изменување и дополнување на Програмата за рамномерен 
регионален развој за 2021 со индикативно планирани средства за 2022 година од страна на 
Бирото за регионален развој 

Член 2 
         Средствата се обезбедуваат во висина од 50 % од вредноста на предлог-проектот, или 3 
850 135, 00 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 за 
2021 и 2022  година . 

Член 4 
         Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавање во Службен гласник на Општина 
Свети Николе. 
 
Бр.0801 - 1112                                                                    Совет на Општина Свети Николе 
31.05. 2021 година                                                                                  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 давање согласност за измена и дополнување  на Статут на  ЈОУДГ 
,,Рахилка Гонева “Свети Николе бр. 0801- 1113 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе  на 
седницата одржана на ден 31. 05. 2021 година.  
 
                                            
 
 Бр.0901- 1123/3                                                                                  Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                             М-р. Сашо Велковски с.р. 
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            Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ 
бр.5/02), и член 19 став 4 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 и 311/20), Советот на Општина 
Свети Николе на седницата одржана на ден 31.05. 2021 година   донесе: 

Одлука 
За давање согласност за измена и дополнување  на Статут на  

ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева “Свети Николе 
 

Член 1 
 
 

Се дава согласност за измена и дополнување на статут на  ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети 
Николе бр.01-113 од 15.04.2021 год 

 
 

Член 2 
 

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

 
   Бр. 0801 - 1113                                                                              Совет на Општина Свети Николе 
   31 .05. 2021 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 разрешување и  именување преставник од  Министерство за труд и 

социјална политика во Управниотодбор на ЈОУДГ ‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе бр. 0801- 1114 што 
Советот на Општина Свети Николе ja донесе  на седницата одржана на ден 31. 05. 2021 година.  
 
 Бр.0901- 1123/4                                                                                  Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                        М-р. Сашо Велковски  с.р.  

          
  

 
 
       Врз основа на член 114 од 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 и 311/20), Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден  31.05. 2021    година  донесе: 
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О Д Л У К А 

Член 1 

Советот на општина Свети николе НЕ ИЗГЛАСА разрешување и  именување преставник од  
Министерство за труд и социјална политика во Управниотодбор на ЈОУДГ ‘’Рахилка Гонева’’ Свети 
Николе 

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

 
-Aнета Андонова 
 
                                                                Член 2 
 

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

 
-  Нена Јосифова Петрова 

                                                               Член 3 

Одлуката  влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Свети Николе. 

Бр. 0801 - 1114                                                                               Претседател, 

31.05. 2021 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 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 

За објавување на Заклучок za usvojuvawe na  Izve{tajot za materijalno - finansisko 
rabotewe na  JKP ,,Komunalec,, Sveti Nikole  za period od 01.01. 2021  godina do 31.03. 2021 
godina   бр. 0801- 1115 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 
31. 05. 2021 година.  
 
                                             
 Бр.0901- 1123/5                                                                                 Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                         М-р. Сашо Велковски с.р.  
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 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 31. 05.  
2021 godina donese 
 
 
 

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

 JKP ,,Komunalec,, Sveti Nikole  za period od 01.01. 2021  godina do 31.03. 2021 godina   
 

 
          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go  usvoi Izve{tajot za materijalno - finansisko 
rabotewe na JKP ,,Komunalec,, Sveti Nikole  za period od 01.01. 2021 godina do 31.03. 2021 
godina   na sednicata odr`ana na den 31.05.2021 godina. 

 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 -1115                                                                 Pretsedatel, 
31.05.2021 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 Одлука за ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување  
бр. 0801- 1116 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 31. 05. 
2021 година.  
 
 
 Бр.0901- 1123/6                                                                               Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                     М-р. Сашо Велковски 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, 23/2016), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 31.05. 2021 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 Стојан Андов  од 
Свети Николе со место на живеење на ул Септемвриска  бр.50 и лицето Ристе Андонов од 
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Свети Николе со место на живеење на ул Никола Карев бр.45 за објектот кој се наога на КП 
бр.6164 за КО Свети Николе вон град  евидентиран на И.Л бр.380 ,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 - 1116                                                                               Претседател 

31.05. 2021 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 

 
З А К Л У Ч О К 

 
За објавување на Одлука за За ослободување од плакање закуп за јавни површини   бр. 0801- 

1117 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 31. 05. 2021 година.  
 
 
 Бр.0901- 1123/7                                                                                 Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                        М-р. Сашо Велковски с.р.  

          
  

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа(Службен Весник на 
Р.Македонија бр.05/2002 год), и Одлуката за превентивни препораки,времени мерки,наредени 
мерки,наменски протоколи,планови и алгоритми за постапување за заштита  на здравјето на 
населението од заразната болест Covid 19 предизвикана од вирусот Sars –CoV-2,случаите и временскиот 
период на нивна примена бр.44-8118/1 од 03.11.2020 год и Одлуката за изменување и дополнување на 
Одлуката за  превентивни препораки,времени мерки,наредени мерки,наменски протоколи,планови и 
алгоритми за постапување за заштита  на здравјето на населението од заразната болест Covid 19 
предизвикана од вирусот Sars –CoV-2,случаите и временскиот период на нивна примена бр.40-678/8 од 
05.04.2021 год донесена од претседателот на Владата на РСМ, Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден  31.05. 2021  година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За ослободување од плакање закуп за јавни површини  

 

Член 1 

          Советот на Општина Свети Николе  како олеснителна мерка за ублажување на последиците од 
состојбата на Корона вирусот ги ослободува од плакање закуп за јавни површини за месец Април 2021 
год корисниците: 
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-РОЈАЛ-08 ДООЕЛ Свети Николе 

-ПИЦЕРИЈА ЛЕА ДООЕЛ Свети Николе 

-ВЕСТ ДООЕЛ Свети Николе 

-СЛАТКАРНИЦА ПАРК ДООЕЛ Свети Николе 

-ДУПТУ ,,ПБ – БЛИСС,,ДООЕЛ увоз – извоз Свети Николе 

 

Член 2 

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

 Бр.0801- 1117                                                                    Совет на Општина Свети Николе 

  31.05. 2021   година                    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 давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина 
Свети Николе во Дом на Култура „Крсте Мисирков“ во Сети .Николе  бр. 0801- 1118 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 31. 05. 2021 година.  
 
                                             
 Бр.0901- 1123/8                                                                                 Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                         М-р. Сашо Велковски 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, а 
во врска со член 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Сл. Весник на РМ” бр.78/2015, 106/15, 
153/15, 190/16 , 21/18 и „Сл.весник на РСМ бр.101/19 и 275/19 ), Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден  31.05.  2021  година донесе  

 
О Д Л У К А 

За давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети 
Николе во Дом на Култура „Крсте Мисирков“ во Св.Николе  

 
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 
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државна сопственост и со стварите во општинска сопственост во сопственост на Општина 
Свети Николе. 

Член 2 
Предмет на закуп ќе биде недвижен имот во Дом на култура “Крсте Мисирков” во Свети 

Николе,  за период од 4 години: 
1. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр.5151 КО Свети Николе и тоа: 

- КП 10018, влез бр.8, површина 45 m2; ( Пицерија Леа) 

- КП 10018, влез  бр.2 -сутерен, површина 44 m2;  (Бутик Малибу)   

- КП 10018, влез  бр.7 - површина 25 m2;  (ЦВАЈ ДИЗАЈН)   

- КП 10018, 10 и 11, површина 58 m2; (ТОБАКО) 

 

За период од 1 година: 

- КП 10018, влез бр.5, површина 108 m2; ( Кафетерија Феникс) –  1 година 

-  

Член 3 
Закупот на недвижниот имот ќе се врши со јавно наддавање и почетната цена на 

наддавањето ќе биде пазарната вредност на имотот утврдена од овластен проценител 
согласно со Законот за процена.         

 
       Член 4 

Финансиските средства добиени од закупот на стварите во сопственост на општината 
може да се инвестираат само за стекнување на нови или реконструкција на постојните ствари 
во сопственост на општината. 

        Член 5 
Одлуката стапува на сила од денот на нејзиното донесување, а ке се објави  во 

“Службен гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 

Бр.0801 - 1118                                                   Совет на Општина Свети Николе 
31.05. 2021 година                 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 кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  Јавниот 
повик за прибирање на предлог проект за развој на селата за „ Изградба на улици во село Ерџелија - 
Општина Свети Николе, улица 2,6,13,133 “   бр. 0801- 1119  што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе  на седницата одржана на ден 31. 05. 2021 година.  
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 Бр.0901- 1123/9                                                                               Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                     М-р. Сашо Велковски с.р.  

          
  

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за Локална самоуправа (Службен 
весник на РМбр 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година донесе: 

 
ОДЛУКА 

 
за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  Јавниот повик за прибирање 

на предлог проект за развој на селата за „ Изградба на улици во село Ерџелија - Општина 
Свети Николе, улица 2,6,13,133 “  

 
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 „Изградба на 
улици во село Ерџелија - Општина Свети Николе, улица 2,6,13,133“ од Програмата за 
изменување и дополнување на Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 со 
индикативно планирани средства за 2022 година од страна на Бирото за регионален развој 

Член 2  
         Средствата се обезбедуваат во висина од 50 % од вредноста на предлог-проектот, или 6 
819 444, 00 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 за 
2021 и 2022 година. 

Член 4 
         Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе,,. 
 
     Бр.0801 -  1119                                                              Совет на Општина Свети Николе 
      31.05. 2021 година                                                                       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 изменување и дополнување на  Одлуката за основање на Центар 
за развој на  Вардарски плански регион   бр. 0801- 1120  што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе  на седницата одржана на ден 31. 05. 2021 година.  
 
 
 Бр.0901- 1123/10                                                                           Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                         М-р. Сашо Велковски с.р.  
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Врз основа на член 27, 28, 29, 30, 31 и член 32 од Законот за рамномерен регионален 
развој („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.24/2021) и член 14 и член 36, 
став 1,точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на ден 31.05.2021 година, ја донесе 
следната  
 

 
ОДЛУКА 

 за изменување и дополнување на 
 Одлуката за основање на Центар за развој на  

Вардарски плански регион 
 

 
Член 1 

 
 Во Одлуката за основање на Центар за развој на Вардарски плански регион, се врши 
изменување и дополнување и тоа: 
 во член 3 текстот се менува и гласи: 

„Седиштето на Центарот за развој на Вардарски плански регион е во Општина Велес 
на улица „Шефки Сали“ бр.4.“ 

 
Член 2 

 
Во член 4 текстот се менува и гласи: 
Центарот за развој на Вардарски плански регион спроведува активности и реализира 

задачи поврзани со развојните приоритети на планскиот регион и тоа: 
- изготвува Предлог-програма за развој на Вардарски плански регион; 
- изготвува Предлог-акционен план за имплементација на Програмата за развој на 

Вардарски плански регион; 
- изготвува проекти за развој на планскиот регион; 
- ги координира активностите поврзани со имплементацијата на Програмата за развој 

на Вардарски плански регион; 
- ги реализира проектите за развој на планскиот регион; 
- изготвува Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на 

Вардарски плански регион; 
- обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на реализацијата на 

Програмата за развој на Вардарски плански регион и други прашања поврзани со регионалниот 
развој; 

- обезбедува стручна и техничка помош на општините во подготовката на нивните 
програми за развој; 

- обезбедува стручни услуги на здруженија и други заинтересирани страни за 
подготовка на проекти од областа на регионалниот развој; 

- ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот регион, 
- изготвува, поднесува апликации и спроведува проекти за поттикнување на развојот на 

планскиот регион, финансирани од фондовите на Европската Унија и други меѓународни 
извори; 

- врши промоција на развојните можности на планскиот регион; 
- реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку активна поддршка на 

приватниот сектор; 
 
- врши стручни и административно-технички работи за потребите на Советот за развој 

на планскиот регион; 
- изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за министерства и други 

државни институции и 
- врши други активности за поттикнување на развојот на планскиот регион. 
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Член 3 
 

Во член 5 текстот се менува и гласи: 
Центарот за развој на Вардарски плански регион (во натамошниот текст Центарот) има 

директор, кој се избира по пат на јавен оглас. 
Директорот на Центарот го избира Советот за развој на Вардарски плански регион со 

2/3 мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот. 
Мандатот на директорот е 4 (четири) години, со право на повторен избор. 
Јавниот оглас за избор на директор на Центарот за развој на планскиот регион го 

распишува Советот за развој на Вардарски плански регион во рок од 60 дена од денот пред 
истекување на мандатот на директорот на Центарот. 

Советот за развој на Вардарски плански регион определува вршител на должност 
директор на Центарот се до изборот на нов директор, од редот на вработените службеници во 
Центарот. 

Јавниот оглас од ставот (4) на овој член се објавува во најмалку три дневни весници 
кои се издаваат на целата територија на Република Северна Македонија од кои во еден од 
весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 

 
Член 4 

 
Во член 6 текстот се менува и гласи: 
За директор на Центарот може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве 

услови: 
- да е државјанин на Република Северна Македонија; 
- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена 

казна или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност; 
- да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен 

образование од областа на правните, економските или техничките науки; 
 - да има работно искуство од најмалку пет години од кои најмалку две години со 

управување со развојни проекти во областа на локалниот и регионалниот развој; 
- да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за познавање на 

англиски јазик не постар од две години: 
а) ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода; 
б) ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода; 
в) ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво; 
г) ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен; 
д) БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или 
ѓ) АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и 
- активно познавање на програми за компјутерско работење. 
 
 
(2) Мандатот на директорот му престанува: 
- со истекот на неговиот мандат; 
- со остварување на правото за пензија согласно со закон или 
- во случај на смрт. 
 
 
 Директорот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот од ставот (2) на овој 

член доколку: 
- тоа сам го побара; 
- биде разрешен од страна на Советот за развој на Вардарски плански регион; 
- трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата, што се докажува со соодветна 

медицинска потврда; 
- ако со правосилна судска одлука му е изречена казна забрана за вршење на 

професија, дејност или должност; 
- е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор 

од најмалку шест месеци или 
- врши работи кои се неспојливи со позицијата директор на Центар. 
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 Советот за развој на Вардарски плански регион може да го разреши директорот пред 
истекот на мандатот со одлука која се донесува со двотретинско мнозинство од членовите со 
право на глас доколку: 

- не ја остварува програмата за развој на планскиот регион и акциониот план за нејзино 
спроведување; 

- по негова вина е нанесена штета на Центарот за развој на планскиот регион; 
- не работи во согласност со закон или 
- во други случаи предвидени со овој закон. 
Во случај кога не е избран директор на Центарот или предвреме му престанал 

мандатот, Советот за развој на Вардарски плански регион именува вршител на должноста 
директор, без јавен оглас, од редот на вработените во Центарот, а најдолго шест месеци. 

Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на директор на 
Центарот. 

Советот за развој на Вардарски плански регион, веднаш по именувањето вршител на 
должноста директор, распишува јавен оглас за избор на директор. 

 
 

Член 5 
 

Во член 7 текстот се менува и гласи: 
Директорот на Центарот ги има следните надлежности: 
- го претставува и застапува Центарот; 
- управува со имотот на Центарот и е потписник на сметката на Центарот; 
- го предлага годишниот финансиски план и завршната годишна сметка на Центарот; 
- донесува Правилник за систематизација на работни места во стручната служба на 

Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на Планскиот регион; 
- раководи со стручната служба на Центарот; 
- ги предлага на Советот за развој на Вардарски плански регион: програми, проекти, 

извештаи и останатите документи кои се изготвуваат од страна на Центарот, а треба да се 
усвојат од страна на Советот за развој на Вардарски плански регион; 

- раководи со процесот на следење на спроведувањето на Програмата за развој на 
планскиот регион од членот 13 од Закон за рамномерен регионален развој; 

- раководи и ги координира активностите поврзани со спроведувањето на Програмата 
на Министерството од членот 11 став (4) од Законот за рамномерен регионален развој, од 
надлежност на Центарот; 

- раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на Вардарски планскиот 
регион; 

- раководи со процесот на спроведување на одобрените проекти за развој на планскиот 
регион; 

 - иницира и воспоставува соработка со други надлежни државни органи и со 
донаторски органиции кои поддржуваат проекти за развој на планскиот регион и на општините 
што влегуваат во неговиот состав; 

- обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на имотот на 
Центарот и 

- врши други работи утврдени со закон. 
 

Член 6 
 

Во член 8 текстот се менува и гласи: 
Центарот има стручна служба, која се организира во сектори и одделенија. 
Одлуката за организација на стручната служба на Центарот ја донесува Советот за 

развој на Вардарски плански регион на предлог на директорот на Центарот. 
Правата, обврските и одговорностите на вработените во стручната служба на Центарот 

се уредуваат во согласност со Законот за работни односи и истите немаат статус на 
административни службеници. 

Платата на директорите на Центарот ја утврдува министерот по претходна согласност 
од Владата, а во зависност од бројот на вработени службеници во Центарот и од обемот и 
сложеноста на работата и времето потребно за извршување на истата. 

Висината на платата на директорите на центрите се утврдува во коефициент од 2,9 до 
3,4 при што вредноста на коефициентот ја утврдува министерот по претходна согласност од 
Владата. Основицата за пресметување на вредноста на коефициентот е во износ на 
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минималната нето-плата, која министерот за труд и социјална политика ја објавува во 
“Службен весник на Република Северна Македонија”. 

Бројот на вработени службеници во Центрите и нивните плати ги определува Советот 
за развој на планскиот регион. 

 
Член 7 

 
Во член 9 текстот се менува и гласи: 
Активностите и задачите на Центарот за развој на планскиот регион за тековната 

година, кои произлегуваат од развојните приоритети на планскиот регион ги одобрува Советот 
за развој на Вардарски плански регион по предлог на Министерството. 

 Активностите и задачите на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 
тековната година се утврдуваат со договор за соработка за тековната година, склучен меѓу 
Министерството и Центарот за развој на Вардарски плански региони. 

Договорот од ставот (2) на овој член содржи конкретни активности поврзани со 
развојните приоритети на планскиот регион во тековната година, износ и начин на исплата на 
средствата за реализација на утврдените активности и задачи, начин и рокови за реализација 
на утврдените активности и задачи и начин на постапување во случај на делумно или целосно 
неисполнување на договорените обврски. 

Средствата за реализација на активностите и задачите утврдени во договорот од 
ставот (2) на овој член, на годишно ниво се обезбедуваат од Министерството, во износ кој е 
еднаков или повисок од износот исплатен во годината пред стапувањето во сила на овој закон. 

Општините кои се крајни корисници на проектите, исплаќаат средства во висина до 15% 
од проектната (пресметковна) вредност на одобрен проект на Центарот за реализација и 
имплементација на проектот. 

 Основни критериуми за висината на средствата за проектите исплатени на општините 
кон Центрите од ставот (5) на овој член се: 

- видот и сложеноста на проектот и 
- висината на проектната вредност на проектот. 
 Поблиски критериуми за висината на средствата за исплата за Центарот од ставот (5) 

на овој член ги пропишува министерот, врз основа на Правилник за утврдување на висината на 
средствата за реализација на активностите и задачите на Центрите за развој на планските 
региони.  

Средствата од ставот (5) на овој член општините, ги префрлаат на сметка на Центарот 
за развој на Вардарски плански регион, пред започнување на постапката за јавна набавка, 
најдоцна во рок од 30 дена од денот на потпишување на договорот за реализација на проектот. 

Општините кои нема да ги исплатат средствата од ставот (5) на овој член, го губат 
правото на користење на средствата, при што Центарот ќе ги наплати договорените средства 
од доделените средства за реализација на проектот, а преостанатите средства ќе бидат 
распределени за финансирање на проекти од листата на позитивно оценетите проекти. 

Центарот може да користи дополнителни средства за финансирање на своите задачи и 
активности од општините во состав на планскиот регион, а во планскиот регион во чиј состав 
припаѓаат општините, врз основа на донесени одлуки од Советот за развој на планскиот регион 
или од Советот на општина. 

Други активности за поттикнување на развојот на планскиот регион, Центарот за развој 
на Вардарски плански регион ги реализира врз основа на договор за соработка склучен со 
нарачателот, а врз основа на претходно обезбедено позитивно мислење од Министерството и 
согласност од Советот за развој на планскиот регион. 

 
Член 8 

 
Член 11 се брише во целост. 
 

Член 9 
 

Во член 12 текстот се менува и гласи: 
Центарот за развој на Вардарски плански регион го поднесува Годишниот извештај  за 

спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион до Советот за развој на  
Вардарски плански регион и до советите на општините. 

Составен дел од Годишниот извештај од ставот (1) на овој член е и Извештајот за 
финансиското работење на Центарот. 
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Центарот за развој на Вардарски плански регион, го доставува Годишниот извештај од 
ставот (1) на овој член, по усвојувањето од страна на Советот за  

 
 
развој на Вардарски плански регион до советите на општините и до Министерството до 

крајот на првото тромесечје во наредната година, за претходната година. 
 

Член 10 
Член 13 се брише во целост. 

 
Член 11 

 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на 

општина Свети Николе“. 
 

 
Бр.0801 - 1120                                                             Совет на Општина Свети Николе 
31.05. 2021 година                                                                        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 пристапување на Општина Свети Николе како соосновач на 
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група бр. 0801- 1121  што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 31. 05. 2021 година.  
 
                                            
 Бр.0901- 1123/11                                                                                Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                          М-р. Сашо Велковски с.р.  

   
 

 
 
                                                                         
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.05/02), член 15 став 1 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010), како 
и член 87 и 89 од Законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ бр.49/2010, 53/2011, 
126/2012, 177/2014, 25/2015, 73/2015, 83/2015, 154/2015, 11/2016, 53/2016, 120/2016 и 163/2016), 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден  31.05. 2021 година донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за пристапување на Општина Свети Николе како соосновач на Здружение за рурален развој Локална 
Акциона Група 
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Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност Општина Свети Николе да пристапи  како сооснивач кон 
основање на Здружение за рурален развој Локална Акциона Група – Овче Поле  заедно со Општина 
Лозово со седиште во Општина Свети Николе. 

Член 2 

Се овластува Градоначалникот на Општина Свети Николе да ги превземе сите дејствија 
потребни за регистрирање на  Здружението од член 1 од оваа Одлука до  негово упишување во 
Централен регистер. 

Член 3 

Оваа одлука стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на 
Општина Свети Николе. 

Бр. 0801 - 1121                                                                    Совет на Општина Свети Николе 

31. 05. 2021 година                                            Претседател, 

Свети Николe                              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 Izmena i dopolnuvawe  na Годишен план за  

вработување na Op{tina  Sveti Nikole za 2021 godina бр. 0801- 1122  што Советот на Општина 
Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 31. 05. 2021 година.  
 
                                           
 Бр.0901- 1123/12                                                                                  Општина Свети Николе 
 31. 05. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                              М-р. Сашо Велковски 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 31. 05. 
2021 godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na Izmena i dopolnuvawe  na Годишен план за  вработување na Op{tina  

Sveti Nikole za 2021 godina 
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1.Sovetot na Op{tina Sveti Nikole usvoi Izmena i dopolnuvawe na Годишен план за 
вработување  na  Op{tina Sveti Nikole za 2021 godina na sednicata odr`ana na den 31.05. 2021 
godina. 

 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 1122                                                            Pretsedatel, 
31.05. 2021 godina                       na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                           Кире Алексов с.р. 
         
        

 
С О Д Р Ж И Н А  

 
 

1. Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Црнилиште, КО Црнилиште, Општина 

Свети Николе; 

           2. Одлука вза 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 за „ Изградба на мост преку 
река Мавровица на УЛ. 112 КО Свети Николе “  

3. Одлука  за давање согласност за измена и дополнување  на Статут на ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева 
“Свети Николе; 

 
4.Решение за разрешување и  именување на преставник од Министерство за труд и социјална 

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

 5.Заклучок за објавување на Извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, - Свети Николе за 
период од 01.01. 2021 година до 31.03. 2021 година; 
 

6.Барање за ослободување од такса на улично осветлување од лицето С.А.; 
 
 7.Барање за ослободување на месечен закуп на јавни површини; 
 

8.Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе во 
Дом на Култура „Крсте Мисирков“ во Свети Николе; 

            9. Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  Јавниот повик за прибирање 
на предлог проект за развој на селата за „ Изградба на улици во село Ерџелија - Општина Свети Николе, 
улица 2,6,13,133 “ ; 
 

10. Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката за основање на Центар за развој на  
Вардарски плански регион; 

11. Одлука за пристапување на Општина Свети Николе како соосновач на Здружение за рурален 
развој Локална Акциона Група 

12.Изменување и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на Општна 
Свети Николе 

Бр.0801- 1123-2/1                                                                                   
 31. 05. 2021 година           
 Свети Николе                                                   
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