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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

17.02. 2010 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 2 

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 Заклучокот 
за усвојување на Информацијата за безбедноста на водата за пиење 

 
Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за безбедноста на 

водата за пиење бр. 0701 – 165, што Советот на Општина Свети Николе ја усвои на 
седницата одржана на ден 17.02. 2010 година. 
                          

           
Бр. 0801-179                  Градоначалник, 
17.02. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
    
 
                      
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 17.02. 2010 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Информацијата за безбедноста на водата за пиење 

 
 

1. Се усвојува Информацијата за безбедноста на водата за пиење поднесена од 
Градоначалникот на Општина Свети Николе. 

 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 165        Претседател, 
17.02. 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 Квартален извештај за 

извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за квартал 4 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Свети Николе за квартал 4 бр. 0701 – 166, што Советот на 
Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-179/2                       Градоначалник, 
17.02. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 17.02. 2010 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Свети Николе за квартал 4 
 
 

1. Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Свети Николе за квартал 4. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 166         Претседател, 
17.02. 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 Одлуката за префрлање средства на  

ЈКП “Комуналец”Свети Николе 
 

Се објавува Одлуката  за  измени и дополнување на Одлуката за префрлање 
средства на  ЈКП “Комуналец”Свети Николе  бр. 0701 – 167, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година. 

                              
Бр. 0801-179/3                              Градоначалник, 
17.02. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа(Службен 

весник на РМ бр.5/02) и член 38 во врска со член 39 став 1 точка 1 од Законот за јавни 
претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 40?03, 49/06 и 22/07), Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе 

 
О Д Л У К А 

за  измени и дополнување на Одлуката за префрлање средства на  
ЈКП “Комуналец”Свети Николе  

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши измени и дополнување на Одлуката за   префрлување 

средства на ЈКП “Комуналец” број 0701-503 од 14.07.2009. 
 

Член 2 
 Во Одлуката за префрлање на средства  на ЈКП “Комуналец” Свети Николе број 
0701-503 од 14.07.2009,членот 3 се менува и гласи: “ префрлените средства ке се 
сметаат како зголемување на оснивачкиот влог во ЈКП Комуналец”. Постоечкиот 
член 3 станува член 4. 

 
Член 3 

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

 
Бр.0701- 167                                                                    Претседател 
17.02.2010 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  Одлуката  
за префрлање средства на  ЈП “Погребални услуги “Свети Николе  

 
Се објавува Одлуката  за  префрлање средства на  ЈП “Погребални услуги 

“Свети Николе  бр. 0701 – 168, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 17.02. 2010 година. 

                          
 

Бр. 0801-179/4                           Градоначалник, 
17.02. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа(службен 
весник на РМ бр.5/02) и член 38 во врска со член 39 став 1 точка 1 од Законот за јавни 
претпријатија (“Службен весник на РМ бр.38/96, 40?03, 49/06 и 22/07”), Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе 
 

О Д Л У К А 
за префрлање средства на  ЈП “Погребални услуги “Свети Николе  

 
   

Член 1 
Се дава согласност за префрлање на средства на ЈП “Погребални услуги” во 

износ од 1.000.000 денари, добиени од продажба на недвижен имот, деловен 
простор сопственост на Општина Свети Николе. 
 

Член 2 
 Се задолжува ЈП “Погребални услуги” добиените средства, да ги користи за 
исплата на останатите плати на вработените, кои што се превземени со делбен 
биланс од ЈКП “Единство”. 
 

Член 3 
 Префрлените средства ќе се сметаат како зголемување на оснивачкиот влог на 
Општина Свети Николе во ЈП “Погребални услуги”. 
 

Член 4 
 Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 

 
Бр.0701- 168                                                                          Претседател 
17.02.2010 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   Заклучокот за усвојување на Стратегија за локален развој на 
Општина Свети Николе за период од 2010 – 2015 година 

 
Се објавува Заклучокот за усвојување на Стратегија за локален развој на 

Општина Свети Николе за период од 2010 – 2015 година бр. 0701 – 169, што Советот на 
Општина Свети Николе ја усвои на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година. 
                                    

 
Бр. 0801-179/5               Градоначалник, 
17.02. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 17.02. 2010 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Стратегија за локален развој на Општина Свети Николе за 

период од 2010 – 2015 година 
 

1. Се усвојува Стратегија за локален развој на Општина Свети Николе за 
период од 2010 – 2015 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 169       Претседател, 
17.02. 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  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10388   КО  Свети  Николе  -  

град,  Општина  Свети  Николе 
 

 
          Се објавува Одлуката  за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10388   КО  Свети  Николе  -  град,  
Општина  Свети  Николе бр. 0701 – 170, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година. 
                                   

 
Бр. 0801-179/6                        Градоначалник, 
17.02. 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 
17.02. 2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  КП  бр. 10388   КО  Свети  Николе  -  град,  Општина 

  Свети  Николе 
 
 

                                                                         Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Локална урбанистичка  планска  

документација  за  КП  бр.10 388   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 -170                      Претседател  
17.02. 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  Одлуката  за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Детален  
урбанистички  план  за дел  од  ДУП  на  дел  од  МЗ Бр. 1  плански  опфат  меѓу   
ул.”Плоштад  Илинден”, ул.  “Ленинова” , ул. “Васка  Циклева”  и  крак  на ул. 

.”Плоштад  Илинден”, Општина  Свети Николе 
 

 
          Се објавува Одлуката  за отпочнување  постапка  за  изработка  на  Детален  
урбанистички  план  за дел  од  ДУП  на  дел  од  МЗ Бр. 1  плански  опфат  меѓу   
ул.”Плоштад  Илинден”, ул.  “Ленинова” , ул. “Васка  Циклева”  и  крак  на ул. .”Плоштад  
Илинден”, Општина  Свети  бр. 0701 – 171, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година. 
                           

 
Бр. 0801-179/7               Градоначалник, 
17.02. 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  17.02. 2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Детален  урбанистички  план  
за дел  од  ДУП  на  дел  од  МЗ Бр. 1  плански  опфат  меѓу   ул.”Плоштад  
Илинден”, ул.  “Ленинова” , ул. “Васка  Циклева”  и  крак  на ул. .”Плоштад  

Илинден”, Општина  Свети  Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Детален  урбанистички  план  за дел  
од  ДУП  на  дел  од  МЗ Бр. 1  плански  опфат  меѓу   ул.”Плоштад  Илинден”, ул.  

“Ленинова” , ул. “Васка  Циклева”  и  крак  на ул. .”Плоштад  Илинден”, Општина  Свети  
Николе. 

 
 

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

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
 
Бр. 0701 -171                        Претседател  
17.02. 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  отпочнување  постапка  за изменување  и   
дополнување   на  Детален  урбанистички  план  за  дел  од   ДУП  на  дел  од  

месните  заедници  бр.  1  и  бр. 2  Плански  опфат  ул.  Велко  Влаховик,  ул. Ул. 
Ванчо  Ангелов, Кеј на река  Мавровица и  крак  на  ул.  Вељко  Влаховиќ  Свети  

Николе 
 
 

   Се објавува Одлуката  за  отпочнување  постапка  за изменување  и   
дополнување   на  Детален  урбанистички  план  за  дел  од   ДУП  на  дел  од  месните  
заедници  бр.  1  и  бр. 2  Плански  опфат  ул.  Велко  Влаховик,  ул. Ул. Ванчо  Ангелов, 
Кеј на река  Мавровица и  крак  на  ул.  Вељко  Влаховиќ  Свети  Николе бр. 0701 – 172, 
што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 17.02. 
2010 година. 
                          

         
Бр. 0801-179/8                        Градоначалник, 
17.02. 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  17.02.2010  година   донесе  
 
 
 О Д Л У К А 

за  отпочнување  постапка  за изменување  и   дополнување   на  Детален  
урбанистички  план  за  дел  од   ДУП  на  дел  од  месните  заедници  бр.  1  и  бр. 

2  Плански  опфат  ул.  Велко  Влаховик,  ул. Ул. Ванчо  Ангелов, Кеј на река  
Мавровица и  крак  на  ул.  Вељко  Влаховиќ  Свети  Николе 

                                                                         Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изменување  и   дополнување   на  Детален  

урбанистички  план  за  дел  од   ДУП  на  дел  од  месните  заедници  бр.  1  и  бр. 2  
Плански  опфат  ул.  Велко  Влаховик,  ул. Ул. Ванчо  Ангелов, Кеј на река  Мавровица и  
крак  на  ул.  Вељко  Влаховиќ  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 -172                                Претседател  
17.02. 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  Одлуката  за  утврдување на зони при примена на 
методологијата за  утврдување на пазарната вредност  

на недвижен имот  
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    Се објавува Одлуката за утврдување на зони при примена на методологијата 
за  утврдување на пазарната вредност на недвижен имот   бр. 0701 – 173, што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 17.02. 
2010 година. 

                                   
Бр. 0801-179/9                      Градоначалник, 
17.02. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на 
недвижен имот на Владата на Република Македонија (“Службен весник на РМ” 
бр.50.05), Советот на Општина – Свети Николе на седницата одржана на 17.02. 2010 
година донесе       
 

О Д  Л  У  К  А 
за утврдување на зони при примена на методологијата за  
утврдување на пазарната вредност на недвижен имот   

 
Член 1  

 При утврдувањето на пазарната вредност на недвижен имот на територијата на 
Општина Свети Николе, зонирањето ќе се вршин а следните зони:  
 
 

A. На територијата на град Свети  Николе:    
 

1.- Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:          
 

1.Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:  
 
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”   

 
2.- Подрачјето на 2-ра зона го опфаќа просторот:   

 
Целиот друг простор на градот, освен површината опфатена во прва зона.   

 
3.- Подрачјето на 3-та зона го опфаќа просторот на индустриската зона на 
градот.  
 Оваа зона го опфаќа просторот од Земјоделското училште кон Овче 
Поле се до границите на ГУП.    
 
 
Б.- Зонирање на останатото подрачје на Општина Свети Николе  
 

- За ова подрачје важи Одлуката за утврдување на пазарната 
вредност на земјоделското земјиште во Општината Свети Николе 
бр. 0202-719 од 03.08.2005 година.   
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Член 2     
 а) За утврдување на вредноста на дворното место ќе важат следните цени:  
 

- За прва зона од член 1………………………….   350,00 ден/м2  
- За втора зона од член 1 ………………………… 290,00 ден/м2   

 
б) За зоните од Одлуката бр. 0202-719 од 03.08.2005 година ќе важи:   
 

- За прва зона…………………………………………120,00 ден/м2  
 

- За втора зона…………………………………………80,00 ден/м2  
 

- За трета зона………………………………………… 50 ден/м2    
 

Член 3  
 Во делот на методологијата  за утврдување на пазарната вредност кој се 
однесува за микролокацијата на објектите се одредуваат следните зони:  
 

- за прва зона од град Свети Николе одговара зона 14 од генералното 
зонирање во РМ;  

- за втора зона од град Свети Николе одговара зона 15 од 
генералното зонирање на РМ;  

- за индустриска зона од град Свети Николе одговара зона 16 од 
генералното зонирање на РМ;  

- за руралните подрачја одговара зона 17 од генералното зонирање 
на РМ;  

 
Член 4  

 Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”.  
 
 
Бр.0701-173                                                     Совет на Општина Свети Николе  
17.02. 2010 год.                                                                  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  Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршениот 

редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојбата на 31.12.2009 
година од Централната пописна комисија 

 
    Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршениот редовен 
годишен попис во Општина Свети Николе со состојбата на 31.12.2009 година од 
Централната пописна комисија   бр. 0701 – 174, што Советот на Општина Свети Николе 
го усвои на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година. 
                          

          
 

Бр. 0801-179/10               Градоначалник, 
17.02. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 17.02. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина 

Свети Николе со состојбата на 31.12.2009 година од Централната пописна 
комисија 

 
1. Се усвојува Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина 

Свети Николе со состојбата на 31.12.2009 година од Централната пописна комисија 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 174               Претседател, 
17.02. 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  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 8602   КО  Свети  Николе  -  град, 

Општина  Свети  Николе 
 
 
               Се објавува Одлуката за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 8602   КО  Свети  Николе  -  град, 
Општина  Свети  Николе бр. 0701 – 175, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-179/11                      Градоначалник, 
17.02. 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 
17.02. 2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  КП  бр. 8602   КО  Свети  Николе  -  град,   

Општина  Свети  Николе 
 
 

                                                                         Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Локална урбанистичка  планска  

документација  за  КП  бр.8602   КО  Свети  Николе – град  Општина  Свети  Николе. 
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Член 2 
Ова  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 

 
Бр. 0701 -175                                      Претседател  
17.02. 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  Одлуката за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  
Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10358/2   КО  Свети  Николе  

-  град,  Општина  Свети  Николе 
 
               Се објавува Одлуката за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10358/2   КО  Свети  Николе  -  град, 
Општина  Свети  Николе бр. 0701 – 176, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година. 
                          

             
 

Бр. 0801-179/12               Градоначалник, 
17.02. 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 
17.02.2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  КП  бр. 10358/2   КО  Свети  Николе  -  град,   

Општина  Свети  Николе 
 

                                                                         Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Локална урбанистичка  планска  

документација  за  КП  бр.10 358/2   КО  Свети  Николе – град  Општина  Свети  Николе. 
                                                             Член 2 
Ова  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
Бр. 0701 -176                                   Претседател  
17.02. 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 Заклучокот  по повод Меѓународниот фолклорен фестивал 
“Тодорица 2010”, 

 
 
               Се објавува Заклучокот  по повод Меѓународниот фолклорен фестивал 
“Тодорица 2010”,бр. 0701 – 177, што Советот на Општина Свети Николе го усвои  на 
седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.                         

     
Бр. 0801-179/13                Градоначалник, 
17.02. 2010 год.                              на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                         
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 17.02. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
по повод Меѓународниот фолклорен фестивал “Тодорица 2010”, 

 
1.По повод Меѓународниот фолклорен фестивал “Тодорица 2010”, 

Градоначалникот да преземе активности со кои ќе се овозможи поставување на 
продажни штандови на отворено на заинтересирани субјекти. 
 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 - 177       Претседател, 
17.02. 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 Заклучокот за Информација во писмена форма од надлежните 
државни органи за бројот и видот на ТВ антени  и предаватели за мобилна 

телефонија на подрачјето на  Општина Свети Николе 
 
 
               Се објавува Заклучокот за Информација во писмена форма од надлежните 
државни органи за бројот и видот на ТВ антени  и предаватели за мобилна телефонија 
на подрачјето на  Општина Свети Николе бр. 0701 – 178, што Советот на Општина 
Свети Николе го усвои  на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година. 
                          

             
Бр. 0801-179/14                     Градоначалник, 
17.02. 2010 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 17.02. 2010 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за Информација во писмена форма од надлежните 

државни органи за бројот и видот на ТВ антени  и предаватели за мобилна 
телефонија на подрачјето на Општина Свети Николе 

 
 

1.Се задолжува Општинската администрација за наредната седница на Советот 
на Општина Свети Николе да обезбеди информација во писмена форма од надлежните 
државни органи за бројот и видот на ТВ антени  и предаватели за мобилна телефонија 
на подрачјето на Општина Свети Николе, како и за статусот на истите во смисла на тоа 
дали истите се поставени врз основа на издадено одобрение за градба или се 
дивоградби. 
 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 
 
Бр.0701 - 178       Претседател, 
17.02. 2010година                       на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Васко Пашовски с.р. 
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