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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

29.01. 2010 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 1 

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   Решението за разрешувањеи именување на член на УО од  
Општина Свети Николе во ЈЗУ “Примариус доктор Ѓорги Гаврилски” Свети 

Николе. 
 

 
Се објавува  Решението за разрешувањеи именување на член на Управниот 

Одбор од  Општина Свети Николе во ЈЗУ “Примариус доктор Ѓорги Гаврилски” Свети 
Николе   бр. 0701 – 83, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                          

           
Бр. 0801-79/2                Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз основа на член 135 став 2 од Законот за здравствена заштита (“Службен 
весник на РМ” бр. 10/97, 11/02, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08) Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.01. 2010 година донесе 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и  именување на претставник од локалната самоуправа во 
Управниот одбор на Јавната здравствена организација  Здравен дом - Свети 

Николе 
 
  

1. Марјан Саздов.  се разрешува од претставник на локалната самоуправа во 
Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравен дом - Свети Николе. 

  
 

2. За претставник од локалната самоуправа во Управниот одбор на Јавната 
здравствена организација Здравен дом - Свети Николе се именува: 

 
Љупка Јорданова Андова 
 

 4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник” 
на Општина Свети Николе. 
    
Бр. 0701 -83                                     Претседател  
29.01.  2010година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе         Васко Пашовски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на   Заклучокот 

за усвојување на Програмата за работа на ОУ Дом  на култура 
 “Крсте Мисирков” Свети Николе  за 2010година 

 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ОУ Дом  на 
култура  “Крсте Мисирков” Свети Николе  за 2010година  бр. 0701 – 86, што Советот на 
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                                    

 
Бр. 0801-79/3                          Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 29. 01. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Програмата за работа на ОУ Дом  на култура 

 “Крсте Мисирков” Свети Николе  за 2010година 
 

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската Установа Дом  на 
културата  “Крсте Мисирков” Свети Николе  за 2010година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 86              Претседател, 
29.01. 2010година                           на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Васко Пашовски с.р. 
        
       
       

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на   Одлуката за измени и дополнување на Програмата за 
уредување на градежно земјиште на подрачјето Општина Свети Николе во 2010 

година 
 

Се објавува Одлуката за измени и дополнување на Програмата за уредување 
на градежно земјиште на подрачјето Општина Свети Николе во 2010 година бр. 0701 – 
87, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 
29.01. 2010 година. 
                                   

 
Бр. 0801-79/4              Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                           на Општина Свети Николе 
Свети Николе             Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 46 од Законот за радежно земјиште (“Службен весник на 
РМ” бр. 82/2008), а согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост 
(“Службен весник на РМ” бр. 88/2009) и член 14 од Статутот на Општина – Свети 
Николе бр. 01/2006, Советот на Општина – Свети Николе на седницата одржана на 
29.01. 2010 година донесе   
 
 

О Д Л У К А  
за измена и дополнување на Програмата за уредување на  

 градежно земјиште на подрачјето на Општина – Свети Николе  
во 2010 година   

 
Член 1  

 Во програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина – 
Свети Николе за 2010 година  во точката  6 (шест), наместо три зони според место  
положбата во однос на централното градско подрачје се врши измена, со то што  се 
врши измена од   втора и трета зона во една – втора зона. Измена е извршена во прва 
зона  на територијата на град Свети Николе  
  

Прва зона претставува:   
 
Тргнувајки од раскрсницата помеѓу улица “Младинска” и “Карпошева”, по 

улицата “Младинска” до спој со улица “29-ти Ноември”, десно по улица “29-ти Ноември” 
до спој со улица “Јанко Глигоров”, лево по улица “јанко Глигоров” до спој со улица 
“Вељко Влаховиќ”, десно по улца “Вељко Влаховиќ” се до сервисот “Бацоц”, десно 
преку мостот на “Светиниколска река” до улица “Маршал Тито” (Дистрибуција), десно по 
улица “Маршал тито до спој со улица “Гоце Делчев”, лево по улица “Гоце Делчев” со 
спој со улица “11-ти Октомври”, десно по улица “11-ти Октомври” до спој со улица 
‘Септемвриска”, лево по улица “Септемвриска” до спој со улица “Крсте Мисирков”, 
десно по улица “Крсте Мисирков” до спој со улца “Овчеполска”, по целата должина на 
улица “Овчеполска” до спој со улица “Питу Гули”, десно  преку мост (кај Дардо) до 
улица “Кочо Рацин”, по улица “Кочо Рацин” до спој со улица “Крсте Мисирков” и лево со 
улица “Крсте Мисирков” до раскрсница со “Младинска” и улица “Карпошева”   

 
Надоместокот за прва  зона останува како  во Програмата  донесена за  2010 

година 
 
 Втора зона претставува:   
 
 Целиот друг простор на градот, освен површината опфатена во прва зона, 
населбата “Рудина и населба “Ливади”   
  Надоместокт за втора зона изнесува:  
Како за втора зона донесена во Програмата за 2010 година   
  Надоместокот за трета зона од програмата за 2010 година, се брише, во сите 
делови од програмата зборовите трета зона се бришат.     
 

Член 2 
 

VII  
Висина на комуналниот надоместок за уредување на градежно земјиште на 

територија на Општина  Свети Николе 
 

          Трошоците за уредување на градежното земјиште во сите зони зависат од 
потребите и можностите согласно ДУП за вклучување на нови објекти; доградби и 
надградби, како и потребите од инсталации и пристапи до истите, односно во зависност 
од степенот на уредувањето. Пресметувањето на висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште ќе се врши согласно Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и 
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начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр.88/2009), ќе се пресметуваат и тоа:  
 

1. За станбени објекти:  
– станбени повшини, 1,0,  
– станбени простории со висина  до 2,50м, потпокривен простор,  
- лоѓија затворена од три страни, 0.4.  
- подлогија затворена од две страни,0,3,  
- балкони, тераси, 0,2,  

 - заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2, 
 - помошни простории,остава за гориво, котлари, визба , 0,3,  
 - трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од ојектот, 0,3,  
 - скалишен процтор и заеднички комуникации, 0,3,  
 - стражарница, управител, простории за одмор, 0,5,  
 - паркиралишта и  гаражи, 0,1.  
 2. За деловни јавни производни објекти:   
 - простории, 1,0,  
 - магацини, 0,5,  
 - помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,  
 - трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект, 0,4,  
 - скалдишен простор и заеднички комуникации, 0,5,  
 - паркиралишта и  гаражи, 0,1,  
 - лоѓија затворена од три страни, 0,5,  
 - лоѓија затворена од две страни, о. 3,  
 - балкони, тераси, 0,4 и  
 - отворен наткриен простор, о,3.  
 3. За други објекти:  
 - катни гаражи, о,2,  
 - спортски покриени објекти, о,5,  
 - спортски откриени објекти,0,3,  
 - бензински пумпи, гасни станици и базни станици за 50% од површината на 
локацијата, 1,0,  
 - отворени пазаришта-за 30% од површината  на локацијата, 1,0,  
 - базени, 0,2, 
 - трафостаници над 35 Кв, 1,0.  
 (2) По исклучок од став (1) на овој член , во новата корисна површина што ќе се 
гради согласно заверената проектна документација не се пресметуват површините на:   
 - зидови и другите конструктивни елементи,  
 - инсталационите канали,   
 - окната на лифтови,  
 - окна на врати и  
 - отворени паркиралишта. 
   

Член 3  
 Останатиот дел од програмата останува  како што е усвоен од Советот на 
Општината од 24.12.2009 година.   
 Оваа Одлука е составен дел на програмата за уредување на градежно земјиште 
на територијата на Општина Свети Николе за 2010 година 
 

Член 4   
 Се овластува Секторот за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита 
на животната средина да утврди пречистен текст на програмата за уредување на 
градежно земјиште на територијата на Општина – Свети Николе за 2010 година.  
 

Член 5 
 Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”  
 
Бр. 0701 -87                     Претседател  
29.01. 2010 година          на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе             Васко Пашовски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на   Одлуката за Нацрт ДУП за дел од У.Е. 1 Плански опфат меѓу 
ул.”Карпошева”, Октомвриска”, “Кочо Рацин” Свети Николе 2009-2014 година 

 
Се објавува Одлуката за Нацрт ДУП за дел од У.Е. 1 Плански опфат меѓу 

ул.”Карпошева”, Октомвриска”, “Кочо Рацин” Свети Николе 2009-2014 година бр. 0701 – 
88, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 
29.01. 2010 година. 
                                    

 
Бр. 0801-79/5                Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  24  од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и 
бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  
29.01.2010  година   донесе  

 
О Д Л У К А 

 
                                                      Член 1 
Со  оваа  Одлука  Советот  на  Општина  Свети  Николе  го  утврдува  нацртот  

на  Деталниот  урбанистички  план  ДУП за дел од  У.Е.1  Плански опфат меѓу  ул.” 
Карпошева “, ул.”Октомвриска “  и  ул.” Кочо  Рацин”  Свети  Николе 2009-2014 година. 
По  утврдувањето  на  Нацртот  на  Деталниот  урбанистички  план  ќе  се  спроведе  
Јавна  презентација  и  Јавна  анкета. 

                                                      Член 2 
Јавната  презентација и Јавната  анкета  ќе  се  спроведе  со  излагање  на  

планот  во  просториите  на  Општината.Времето  на  изложување на планот и 
спроведување  на  Јавната  презентација  и  Јавната  анкета  е  15  работни  дена  и  ќе  
биде  објавено  со  соопштение  во  јавните  гласила. 

                                                      Член 3 
По  спроведената  Јавна  презентација  и  Јавна  анкета  се  изготвува  Извештај  

за  прифатените  и  неприфатените  забелешки од  страна  на  стручна  комисија  
формирана  од  Градоначалникот. 

                                                      Член 4 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
   
Бр. 0701 - 88          Совет на Општина Свети Николе 
29.01. 2010 година             Претседател, 
Свети Николе               Васко Пашовски с.р. 
       

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација за Инфраструктурна градба Е1 – Паркинг 
процтор на Дел од КП бр. 10015 КО Свети Николе, локалитет Плоштад Илинден – 

Општина Свети Николе  
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Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална 

урбанистичка планска документација за Инфраструктурна градба Е1 – Паркинг процтор 
на Дел од КП бр. 10015 КО Свети Николе, локалитет Плоштад Илинден – Општина 
Свети Николе  бр. 0701 – 89, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-79/6                        Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
Врз  основа  на  член  7  и член 50-а од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  

планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и 
бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  
29.01.2010  година   донесе  
 

О Д Л У К А 
За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  урбанистичка  

планска  документација  за  Инфраструктурна  градба  Е1 - Паркинг  простор   на 
Дел од КП  бр. 10015   КО  Свети  Николе, 

локалитет: Плоштад  Илинден,  Општина  Свети  Николе 
 

                                                                         Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Локална урбанистичка  планска  

документација  за  Инфраструктурна  градба Е1 - Паркинг  простор   на  дел од КП  бр. 
10015   КО  Свети  Николе,локалитет: Плоштад  Илинден,  Општина  Свети  Николе 

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

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 

   Бр. 0701-89                                                              Совет на Општина Свети Николе                                         
   29.01.2010  година                                                         Претседател,   
   Свети Николе                                                                Васко  Пашовски с.р. 

 
  
       

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација за КП бр. 8938 КО Свети Николе, град – 

Општина Свети Николе 
 
 

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација за КП бр. 8938 КО Свети Николе, град – Општина 
Свети Николе бр. 0701 – 90, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                                 

 
Бр. 0801-79/7               Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз  основа  на  член  7  и член 50-а од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  

планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и 
бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  
29.01.2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  КП  бр. 8938 КО  Свети  Николе  -  град,  Општина  
Свети  Николе 

 
 

                                                                         Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Локална урбанистичка  планска  

документација  за  КП  бр. 8938   КО  Свети  Николе – град  Општина  Свети  Николе. 
 
                                                             Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
   Бр. 0701-90                                                              Совет на Општрина Свети Николе                                  
   29.01.2010  година                                                              Претседател, 
   Свети Николе                                                              Васко  Пашовски с.р. 

 
      

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација за КП бр. 8529 КО Свети Николе, град – 

Општина Свети Николе 
 

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација за КП бр. 8529 КО Свети Николе, град – Општина 
Свети Николе бр. 0701 – 91, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                          

 
Бр. 0801-79/8                       Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
Врз  основа  на  член  7  и член 50-а од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  

планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и 
бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  
29.01.2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  КП  бр. 8529 КО  Свети  Николе  -  град,  Општина  
Свети  Николе 

 
 

                                                                         Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Локална урбанистичка  планска  

документација  за  КП  бр. 8529   КО  Свети  Николе – град  Општина  Свети  Николе. 
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                                                             Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
 
 

   Бр. 0701-91                                                               Совет на Општина Свети Николе                                         
   29.01.2010  година                                                                       Претседател. 
   Свети Николе                                                                       Васко  Пашовски с.р. 

 
  
       

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација за КП бр. 9617 КО Свети Николе, град – 

Општина Свети Николе 
 

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација за КП бр. 9617 КО Свети Николе, град – Општина 
Свети Николе бр. 0701 – 92, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-79/9                      Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  7  и член 50-а од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и 
бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  
29.01.2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  КП  бр. 9617 КО  Свети  Николе  -  град,  Општина  
Свети  Николе 

 
 

                                                                         Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Локална урбанистичка  планска  

документација  за  КП  бр. 9617   КО  Свети  Николе – град  Општина  Свети  Николе. 
                                                             Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
   Бр. 0701-92                                                               Совет на  Општина Свети Николе                                         
   29.01.2010  година                                                               Претседател, 
   Свети Николе                                                              Васко  Пашовски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација за КП бр. 10125 КО Свети Николе, град – 

Општина Свети Николе 
 
 

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација за КП бр. 10125 КО Свети Николе, град – Општина 
Свети Николе бр. 0701 – 93, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                          

         
Бр. 0801-79/10               Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 

Врз  основа  на  член  7  и член 50-а од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и 
бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  
29.01.2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  КП  бр. 10125 КО  Свети  Николе  -  град,  Општина  
Свети  Николе 

 
 

                                                                         Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Локална урбанистичка  планска  

документација  за  КП  бр. 10125   КО  Свети  Николе – град  Општина  Свети  Николе. 
                                                             Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 

   Бр. 0701-93                                                                 Совет на  Општина Свети Николе 
   29.01.2010  година                                                                     Претседател, 
   Свети Николе                                                                      Васко  Пашовски с.р. 
  
       

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален 
урбанистички план за дел од У.Е. 1 ул.”Јане Сандански”, крак од ул.”Крсте 

Мисирков”, ул.”101”, ул.”Карпошева” и ул.”Пиринска”, Општина Свети Николе 
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Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален 
урбанистички план за дел од У.Е. 1 ул.”Јане Сандански”, крак од ул.”Крсте Мисирков”, 
ул.”101”, ул.”Карпошева” и ул.”Пиринска”, Општина Свети Николебр. 0701 – 94, што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.01. 2010 
година. 
                                  

 
Бр. 0801-79/11               Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  7  став 1 точка 2 алинеја 2 и член 11   од  Законот  за  
просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  29.01.2010  година   донесе  
 
 
 О Д Л У К А 

За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Детален  урбанистички  план  
за  дел од У.Е.1  ул.”Јане  Сандански “,крак од  ул.”Крсте  Мисирков”, 
ул.”101”,ул.”Карпошева” и ул. “Пиринска”,  Општина  Свети  Николе 

 
 

                                                                         Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Детален  урбанистички  план  за  дел 

од У.Е.1  ул.”Јане  Сандански “,крак од  ул.”Крсте  Мисирков”, ул.”101”,ул.”Карпошева” и 
ул.”Пиринска”,  Општина  Свети  Николе. 

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

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
   Бр. 0701-94                                                                Совет на Општина Свети Николе                                         
   29.01.2010  година                                                             Претседател, 
   Свети Николе                                                                      Васко  Пашовски с.р. 

 
  
 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален 
урбанистички план за дел од ДУП за локалитет “Рудине” плански опфат меѓу 
ул.”25 Мај”, крак на у;.”Сутјеска”, новопроектирана улица и крак на ул.”Крсте 

Мисирков”, Општина Свети Николе 
 

Се објавува  Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален 
урбанистички план за дел од ДУП за локалитет “Рудине” плански опфат меѓу ул.”25 
Мај”, крак на у;.”Сутјеска”, новопроектирана улица и крак на ул.”Крсте Мисирков”, 
Општина Свети Николе0701 – 95, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                                     
Бр. 0801-79/12                       Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз  основа  на  член  7  став 1 точка 2 алинеја 2 и член 11   од  Законот  за  
просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  29.01.2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Детален  урбанистички  план  
за дел  од  ДУП за  локалитет “Рудине”   плански  опфат  меѓу   ул.”25  Мај”,крак на 

ул.  “Сутјеска”,  новопроектирана   улица  и крак на ул. “Крсте  
Мисирков”,Општина  Свети  Николе 

 
                                                                         Член 1 

Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на   Детален  урбанистички  план  за  
дел од од  ДУП за  локалитет “Рудине”   плански  опфат  меѓу   ул.”25  Мај”,крак на ул.  
“Сутјеска”,  новопроектирана   улица  и крак на ул. “Крсте  Мисирков”,Општина  Свети  
Николе. 
 

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

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
   Бр. 0701-95                                                               Совет на Општина Свети Николе                                         
   29.01.2010  година                                                                Претседател , 
   Свети Николе                                                                           Васко  Пашовски 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 отпочнување постапка за изработка на Детален 
урбанистички план за дел од У.Е. 1 плански опфат меѓу ул.”Карпошева”, 

ул.”Македонска” и ул.”Орце Николов”,  
Општина Свети Николе 

 
Се објавува Одлуката  за отпочнување постапка за изработка на Детален 

урбанистички план за дел од У.Е. 1 плански опфат меѓу ул.”Карпошева”, 
ул.”Македонска” и ул.”Орце Николов”, Општина Свети Николе; 0701 – 96, што Советот 
на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                          

           
Бр. 0801-79/13                  Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                               на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  7  став 1 точка 2 алинеја 2 и член 11   од  Законот  за  
просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  29.01.2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Детален  урбанистички  план  
за од У.Е.1  плански  опфат  меѓу   ул.”Карпошева “,ул “Македонска”  и ул.”Орце  

Николов” Општина  Свети  Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на   Генерален  урбанистички  план  за  
дел од У.Е.1  плански  опфат  меѓу  ул.”Карпошева “,ул “Македонска”  и ул.”Орце  
Николов” ,Општина  Свети  Николе. 
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                                                             Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а  ќе  се  објави  

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 

 
   Бр. 0701-96                                                                  Совет на  Општина Свети Николе                                         
   29.01.2010  година                                                                      Претседател,   
 Свети Николе                                                                       Васко  Пашовски с.р. 
 
  
       

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален 
урбанистички план за дел од У.Е. 1 плански опфат меѓу ул.”Карпошева”, 

ул.”Македонска” и ул.”Пирнска”, 
 Општина Свети Николе 

 
 
  

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален 
урбанистички план за дел од У.Е. 1 плански опфат меѓу ул.”Карпошева”, 
ул.”Македонска” и ул.”Пирнска”, Општина Свети Николе 0701 – 97, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-79/14                         Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  7  став 1 точка 2 алинеја 2 и член 11   од  Законот  за  
просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  29.01.2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Детален  урбанистички  план  
за од У.Е.1  плански  опфат  меѓу   ул.”Карпошева “,ул “Македонска”  и 

ул.”Пиринска” Општина  Свети  Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на   Генерален  урбанистички  план  за  
дел од У.Е.1  плански  опфат  меѓу  ул.”Карпошева “,ул “Македонска”  и ул.”Пиринска” 
Општина  Свети  Николе. 
 

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

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
  

   Бр. 0701-97                                                                Совет на Општина Свети Николе                                         
   29.01.2010  година                                                                  Претседател,   
   Свети Николе                                                                   Васко  Пашовски с.р. 

 
  
       



 13 

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

 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален 
урбанистички план за дел од У.Е. 2 плански опфат меѓу ул.”11 Македонска 
бригада”, ул.”Скопска” и ул.”29 Ноември” и ул.”Карпошева”, Општина Свети 

Николе 
 
 

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален 
урбанистички план за дел од У.Е. 2 плански опфат меѓу ул.”11 Македонска бригада”, 
ул.”Скопска” и ул.”29 Ноември” и ул.”Карпошева”, Општина Свети Николе 0701 – 98, 
што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.01. 
2010 година. 
                                     

 
Бр. 0801-79/15                Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                        
 

Врз  основа  на  член  7  став 1 точка 2 алинеја 2 и член 11   од  Законот  за  
просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  29.01.2010  година   донесе  
 
 
 О Д Л У К А 

За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Детален  урбанистички  план  
за од У.Е.2  плански  опфат  меѓу   ул.”11 Македонска  бригада “,ул “Скопска” ,  

ул.”29  Ноември” и  ул.” Карпошева”,Општина  Свети  Николе 
 
                                                                               Член 1 

Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на   Детален  урбанистички  план  за  
дел од У.Е.2  плански  опфат  меѓу  ул.”11 Македонска  бригада “,ул “Скопска”, ул.”29 
Ноември” и  ул.” Карпошева”,Општина  Свети  Николе,Општина  Свети  Николе. 
 

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

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
 

   Бр. 0701-98                                                             Совет на   Општина Свети Николе                                         
   29.01.2010  година                                                              Претседател   
   Свети Николе                                                                   Васко  Пашовски 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 отпочнување постапка за изработка на Генерален 
урбанистички план за дел од У.Е. 1 плански опфат меѓу ул.”Кочо Рацин”, влез во 

“Градски парк” река Горобинска и крак на улица пред спортска сала “Цар 
Самуил”  
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Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Генерален 
урбанистички план за дел од У.Е. 1 плански опфат меѓу ул.”Кочо Рацин”, влез во 
“Градски парк” река Горобинска и крак на улица пред спортска сала “Цар Самуил” 0701 
– 99, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
29.01. 2010 година. 
                                 

 
Бр. 0801-79/16                Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
Врз  основа  на  член  7  став 1 точка 2 алинеја 1 и член 10   од  Законот  за  

просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  29.01.2010  година   донесе  
 
 
 О Д Л У К А 

За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Генерален  урбанистички  
план  за  дел од У.Е.1  плански  опфат  меѓу   ул.”Кочо  Рацин “,влез во “Градски  
Парк”, река  Горобинска   и  крак на  улица пред  спортска  сала “Цар  Самуил”, 

Општина  Свети  Николе 
 

Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на   Генерален  урбанистички  план  за  

дел од У.Е.1  плански  опфат  меѓу   ул.”Кочо  Рацин “,влез во “Градски  Парк”, река  
Горобинска   и  крак  на  улица   пред  спортска  сала “Цар  Самуил”,  Општина  Свети  
Николе 
 

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

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 

   Бр. 0701-99                                                            Совет на Општина Свети Николе                                         
   29.01.2010  година                                                                Претседател,   
   Свети Николе                                                                      Васко  Пашовски 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  отпочнување  постапка  за  изработка  на  
Урбанистички  план  вон  населено  место  за  КП  бр. 6294  м.в.  Горни  Ливади КО  

Свети  Николе – вон  Општина  Свети  Николе 
 
 

Се објавува Одлуката  за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  
Урбанистички  план  вон  населено  место  за  КП  бр. 6294  м.в.  Горни  Ливади КО  
Свети  Николе – вон  Општина  Свети  Николе 0701 – 100, што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-79/17                Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз  основа  на  член  7  став 1 точка 2 алинеја 4 и член 13   од  Законот  за  
просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  29.01. 2010  година   донесе  
 
 
 О Д Л У К А 

за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Урбанистички  план  вон  
населено  место  за  КП  бр. 6294  м.в.  Горни  Ливади , КО  Свети  Николе – вон,  

Општина  Свети  Николе 
 

Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Урбанистички  план  вон  населено  

место  за  КП  бр. 6294  м.в.  Горни  Ливади ,КО  Свети  Николе – вон,Општина  Свети  
Николе. 
 

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

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
 

   Бр. 0701-100                                                              Совет на Општина Свети Николе                                         
   29.01.2010  година                                                                      Претседател,   
   Свети Николе                                                                       Васко  Пашовски 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 Решението за разрешување и определување претставници од 
членовите на Советот  на Општина Свети Николе во постапката  

 за склучување на бракови 
 

Се објавува Решението за разрешување и определување претставници од 
членовите на Советот  на Општина Свети Николе во постапката  за склучување на 
бракови 0701 – 101, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                          

           
Бр. 0801-79/18                     Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за семејство  (“Службен весник на РМ” 
бр. 80/92, 9/96 и 38/04),Советот на ОпШтина Свети Николе на седницата одржана на 
ден 29.01. 2010 година донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и определување претставници од членовите на Советот  на 

Општина Свети Николе во постапката  
за склучување на бракови 

 
1. За претставници од членовите на Советот на Општина Свети Николе во 

постапката за склучување на бракови се разрешуваат: 
 
- Валерија Ивановска 
- Марија Николовска 
- Даниела Арсенова 
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- Славица Панева 
- Маја Серафимова Јосева 

 
1. За претставници од членовите на Советот на Општина Свети Николе во 

постапката за склучување на бракови се определуваат: 
 
- Данче Наков 
- Александар Стојковски 
- Мите Митев 
- Стевчо Максимов 
- Стојче Анастасов 

 
 3.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето  во  
“Службен гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр. 0701 -101                              Претседател,  
29.01. 2010 година                                            на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе             Васко ПаШовски 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 ослободување на надоместок за комуналии 
 
  

 
Се објавува Одлуката за ослободување на надоместок за комуналии 0701 – 

102, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
29.01. 2010 година. 
                                
Бр. 0801-79/19                        Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член  57 став 1 точка 3 од Законот за градење (“Службен весник 
на РМ” бр. 130/2009 година), Советот на Општина – Свети Николе на седницата 
одржана на 29.01.2010 година, донесе 
 

О Д Л  У  К  А        
за ослободување од надоместок за комуналии     

 
 

Член 1  
 Се ослободува од плаќање надоместок  за уредување на градежно земјиште, 
објектот  - Центар за лица жртви на семејно насилство, кој треба да се гради во Свети 
Николе.  
 

Член 2     
 Изградбата на објектот ќе се реализира на КП 10925/6, според Деталниот 
урбанистички план на град – Свети Николе – за изградба на јавен објект со 
општествена функција, со површина од 240 м2., од донација Швајцарка Агенција за 
меѓународен развој и Општина – Свети Николе.   
 

Член 3  
 Земјиштето под објектот е доделено на Општина – Свети Николе со  долготраен 
закуп од 99 години од  Министерството за транспорт и врски на РМ  со договор склучен 
со Општина – Свети Николе.    
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Член 4    
 Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објеви во 
“Службен гласник на Општина - Свети Николе”    
 
 
Бр. 0701 -102                          Претседател  
29.01. 2010 година          на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе          Васко Пашовски 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 Решението за разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на   ЈКП “Комуналец” Свети Николе 

 
 

Се објавува Решение за разрешување и именување на членови во Управниот 
одбор на   ЈКП “Комуналец” Свети Николе бр. 0701 – 85, што Советот на Општина 
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.01. 2010 година. 
                                    

             
Бр. 0801-79/20                        Градоначалник, 
29.01. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), член 36 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на 29.01. 2010 година донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на   

 ЈКП “Комуналец” Свети Николе 
 
 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” Свети 
Николе се разрешуваат: 

 
- Сашко Спиров 
- Наташа Ордева 

 
2.За членови во Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” Свети Николе се 

именуваат: 
 

- Сашо Наќев 
- Горан Арсов 

 
 2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр. 0701 - 85     Совет на Општина Свети Николе 
29.01. 2010 година                     Претседател, 
Свети Николе               Васко Пашовски с.р. 
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