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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

13.05. 2010 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  Одлуката  за измена и дополнување на Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 

 2010 година 
 
      Се објавува  Одлуката  за измена и дополнување на Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2010 година бр. 0701 – 436, што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.05. 2010 
година. 
                                
Бр. 0801-456               Градоначалник, 
13.05. 2010 год.                               на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                       
    

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на Р.М.”бр.5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.”бр. 61/2004 и 96/2004 и 
22/2007) и Законот за буџети(“Службен весник на Р.М.” бр. 61/2002,98/2002,81/2005 и 
04/2008 , Советот на Општината Свети Николе на седницата одржана на 13.05. 2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2010 година 

 
           Член 1 

Согласно Законот за исплата на плати и други надоместоци на избрани и 
именувани лица во Република Македонија „Службен весник “ бр.42/2010, Одлуката за 
извршување на Буџетот за 2010 година во член 28  каде се регулира надоместокот за 
исплата на избрани и именувани лица се менува  и  износот за исплата на надоместок  
место „64” се заменува со „50” 

Износот на надоместок за месец април се исплатува согласно оваа одлука. 

 
                                                         Член 2 
 Во останатите членови Одлуката за извршување на Буџетот за 2010 година 

останува непроменета.                                        
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                                                        Член 3 
Одлуката стапува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на 

општина Свети Николе” 
 
Бр. 0701 -436           Претседател на Совет на Општина  
Свети Николе                               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 измена и дополнување на Одлуката за утврдување 
на зони при примена на методологијата за  утврдување на пазарната вредност на 

недвижен имот                            
 

 Се објавува  Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување 
на зони при примена на методологијата за  утврдување на пазарната вредност  на 
недвижен имот за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2010 година бр. 0701 – 437, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.05. 2010 година. 
                               

 
Бр. 0801-456/2                 Градоначалник, 
13.05. 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 13.05.2010 
година донесе  
 

ОДЛУКА  
 за измена и дополнување на Одлуката 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”   
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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.   

 
Член 2     

 а) За утврдување на вредноста на дворното место ќе важат следните цени:  
 

- За прва зона од член 1………………………….  600,00 ден/м2  
- За втора зона од член 1 …………………………450,00 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 макролокацијата 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 17и18 од генералното 
зонирање на РМ;  

 
                                                                     Член 4 
             Во проценките за утврдување на пазарна вредност на градежно неизградено 
земјиште во макролокацијата како основа ке се зема зона 18 од генералното зџонирање 
на РМ. 
 
 

Член 5  
 Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”.  
 
Бр. 0701-437                                                                  Совет на Општина Свети Николе  
13.05.2010година                                                                           Претседел,  
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 изградба на колективна станбена зграда  за 
млади брачни парови и социјални случаи     

 
 Се објавува Одлуката за изградба на колективна станбена зграда  за млади 

брачни парови и социјални случаи      бр. 0701 – 438, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.05. 2010 година.                     

       
Бр. 0801-456/3                   Градоначалник, 
13.05. 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 13.05. 2010 година донесе     
 

О  Д  Л  У  К  А 
за изградба на колективна станбена зграда  
за млади брачни парови и социјални случаи     

 
Член 1    

 Во програмата на Владата на РМ за 2010 година е предвидено во 2010 година 
да започнат подготвителни работи за изградба на колективна станбена зграда со 52 
станови во град  Свети Николе.    
 

Член 2    
 Изградбата на колективната станбена зграда ќе се реализира со средства од 
Владата на РМ, а Општина  Свети Николе има обврска да обезбеди локација и 
потребна инфраструктура.    
 

Член 3  
 За изградба на наведената колективна станбена зграда е предвидена локација 
на КП 9284 во КО Свети Николе на локалитетот “Лозов Расадник”, на кој се 
обезбедени потребните инфраструктурни објекти: водовод, канализација (фекална 
и атмосферска), електрика, асфалтирана улица, локацијата е слободна и нема 
никакви сопствено-правни проблеми.   
 

Член 4  
 Општината Свети Николе, стои на располагање, да даде свој придонес за 
позабрзано завршување на објектот, според своите можности.  
 

Член 5  
 Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”   
 
Бр.0701-438                                                Совет на Општина Свети Николе  
13.05. 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 отстапување на машини за комунална хигиена  
на трајно користење и управување    
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  Се објавува Одлуката за отстапување на машини за комунална хигиена  на 
трајно користење и управување бр. 0701 – 439, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.05. 2010 година. 

                         
 

Бр. 0801-456/4                Градоначалник, 
13.05. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

           
 Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), Советот на Општина  Свети Николе на седницата 
одржана на 13.05. 2010 година донесе    
 

О Д  Л  У  К  А 
за отстапување на машини за комунална хигиена  

на трајно користење и управување    
 

Член 1    
 

 Општина  Свети Николе, отстапува на трајно користење и управување на ЈКП 
“Комуналец” – Свети Николе машини за одржување на комунална хигиена и тоа:  
 

- Мало товарно возило ДФМ (КО 1)  
- Комбиниран ровокопач - натоварувач со приклучни елементи за зимско 

чистење (даска за чистење на снег) НЕЊ ХОЛАНД  
- Мотокултиватор “Викинг” БХ 660  
- Моторна метлачка БРАВА Р 700 Х  
- Моторна коса ФС 350  

 
Член 2  

 Опишаните машини од член 1, Општина  Свети Николе ги отстапува на трајно 
користење и управување на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе, без надоместок и без 
натамошна обврска поврзана со нивно одржување и управување.  
 

Член 3  
 ЈКП “Комуналец” – Свети Николе е должен примените машини  да ги одржува и 
користи, како добар домакин и ги презема сите потребни финансиски и други обврски 
во врска со користењето на машините.  
 

Член 4   
 ЈКП “Комуналец” – Свети Николе е одговорен за сите обврски кои 
произлегуваат по основ на користењето на машините, вклучително и нивна 
регистрација и заведување како основни среедства во својата книговодствена 
евиденција. 

Член 5 
Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина  Свети Николе” . 
 
Бр.0701- 439                                               Совет на Општина Свети Николе  
13.05. 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 реконструкција   

на спомен -  обележје   
 
  Се објавува Одлуката за  реконструкција  на спомен -  обележје    бр. 0701 – 
440, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
13.05. 2010 година. 
                                 
Бр. 0801-456/5                Градоначалник, 
13.05. 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) и член 18 од Законот за меморијалните споменици 
и спомен – обележја (“Службен весник на РМ” бр. 66/2004), Советот на Општина  Свети 
Николе на седницата одржана на 13.05. 2010 година донесе    
 

О  Д  Л  У  К  А 
за реконструкција  на спомен -  обележје    

 
Член 1    

 
 Општината Свети Николе да  изврши реконструкција на  спомен – обележје на 
Александар Серефимов, бранител на Македонија 2001, на постоечката локација на 
влезот во Градскит парк во Свети Николе.   
 

Член 2  
Со реконструкцијата  на спомен – обележјето на Александар Серафимов, бранител на 
Македонија 2001, ќе се замени постоечката спомен – плоча, со ново спомен – обележје, 
со што не се нарушува интегритетот на Александар Серафимв, бранител на 
Македонија 2001, напротив, се подига ново, естетски поприфатливо и посовршено 
решение.    

Член 3  
 

 Со реконструкцијата на  спомен – обележје, ќе се подигне  лиена биста на 
Александар Серафимов, со димензии до рамениците од телото.  
 
 Бистата ќе биде поставена на постамент со димензии кои одговараат на 
амбиентот на спомен – обележјето.  
 
 На постаментот ќе бидат испишани букви со светла жолта боја: Александар 
Серафимов, бранител на Македонија 2001.   
 

Член 4  
 Сите дејствија за реализирањето на оваа одлука и Законот за меморијалните 
споменици и спомен – обележја ќе ги спроведе посебно именуван Одбор од Советот на 
Општина  Свети Николе (5 члена)   
 

Член 5  
 Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во 
‘Службен гласник на Општина  Свети Николе”     
 
 
Бр.0701- 440                                                 Совет на Општина  Свети Николе  
13.05. 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  формирање Одбор за утврдување на Предлог 
идејно-решение за  изработка на биста на бранителот Александар Серафимов    

 
          Се објавува Одлуката за формирање Одбор заутврдување на Предлог 
идејно-решение за  изработка на биста на бранителот Александар Серафимов    бр. 
0701 – 441, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана 
на ден 13.05. 2010 година. 

                               
Бр. 0801-456/6                   Градоначалник, 
13.05. 2010 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз оснва 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 13.05. 2010 година донесе     
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање Одбор заутврдување на Предлог идејно-решение за  

изработка на биста на бранителот Александар Серафимов    
 
 

Член 1  
 Се формира Одбор за утврдување на Предлог – идејно решение за изработка 
на биста на бранителот – 2001, Александар Серафимов.  
 
 

Член 2   
 Одборот од член 1 од оваа Одлука е во состав од 5 (пет) члена и тоа:    

 
1. Васко Пашовски  - Претседател   
2. Гане Серафимов - член   
3. Миле Кралев - член  
4. Маја Ефтимова - член  
5. Александар Данев - член      

 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен глалсник на 
Општина  Свети Николе”   
 
Бр.0701-441                                                   Совет на Општина  Свети Николе  
13.05. 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  Заклучокот  за усвојување на Извештајот за реализација на 
Буџетот на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2010 година 

 
          Се објавува  Заклучокот  за усвојување на Извештајот за реализација на 
Буџетот на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2010 година  бр. 0701 – 442, 
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што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.05. 
2010 година. 
                             
Бр. 0801-456/7                Градоначалник, 
13.05. 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 13.05.  2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Буџетот на Општина Свети Николе 

за првиот квартал за 2010 година 
 

1. Советот на Општина Свети Николе го  усвои Извештајот за реализација на 
Буџетот на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2010 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник 
на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 442                          Претседател, 
13.05. 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 Општински оперативен план за 
заштита и спасување  од пожари за 2010 година  

 
 Се објавува  Заклучокот  за усвојување на Општински оперативен план за 

заштита и спасување  од пожари за 2010 година  бр. 0701 – 443, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.05. 2010 година. 
                              
Бр. 0801-456/8                Градоначалник, 
13.05. 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 13.05. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Општински оперативен план за заштита и спасување 

 од пожари за 2010 година  
 

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Општинскиот оперативен план за 
заштита и спасување од пожари за 2010 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 443             Претседател, 
13.05.2010 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   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 42, КП  бр. 42/1, КП  бр. 

42/2 и за  КП  бр. 41 м.в. Герман  КО  Богословец, Општина  Свети  Николе 
 
              Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 42, КП  бр. 42/1, КП  бр. 42/2 
и за  КП  бр. 41 м.в. Герман  КО  Богословец, Општина  Свети  Николе  бр. 0701 – 445, 
што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.05. 
2010 година. 
                       
   Бр. 0801-456/9                       Градоначалник, 
13.05. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17  од   
Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  
Македонија “ бр.24/08 – пречистен  текст ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  
седницата  одржана   на  ден 13.05. 2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 42, КП  бр. 42/1, КП  бр. 42/2 и за  

КП  бр. 41 м.в. Герман  КО  Богословец ,  Општина  Свети  Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за  КП  бр. 42,   КП  бр. 42/1, КП  бр. 42/2  и  за  КП  бр. 41 м.в.” 
Герман”  КО  Богословец , Општина  Свети  Николе  за  изградба  на   фарма  со  
производствен  погон   и   пропратни  содржини. 

                                                             Член 2 
Изработката  на  планот  ќе  започне  по  добивање  на  услови  за  планирање  

на  просторот  од  Органот  на  државна  управа  надлежен  за  вршење на  работите  од  
областа  на  просторно  планирање. 

 
 
                                                             Член 3 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 

 
   Бр.0701-445                                                                 Совет на Општина Свети Николе 
  13.05.2010  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  пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 5/1 м.в.” Градиште”  КО  

Трстеник ,  Општина  Свети  Николе 
 
              Се објавува Одлуката за пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 5/1 м.в.” Градиште”  КО  
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Трстеник ,  Општина  Свети  Николе бр. 0701 – 453, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.05. 2010 година. 
                               
Бр. 0801-456/10                  Градоначалник, 
13.05. 2010 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17  од   
Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  
Македонија “ бр.24/08 – пречистен  текст ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  
седницата  одржана   на  ден 13.05. 2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 5/1 м.в.” Градиште”  КО  

Трстеник ,  Општина  Свети  Николе 
 
 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за  КП  бр. 5/1 м.в.” Градиште”  КО  Трстеник , Општина  Свети  
Николе  за  изградба  на  базна  станица  за  мобилна  телефонија . 

                                                             Член 2 
Изработката  на  планот  ќе  започне  по  добивање  на  услови  за  планирање  

на  просторот  од  Органот  на  државна  управа  надлежен  за  вршење на  работите  од  
областа  на  просторно  планирање. 

                                                             Член 3 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
   Бр. 0701- 453                                                              Совет на   Општина Свети Николе 
  13.05. 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  пристапување  кон  изработка  и  

донесување   на  Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 
4011/1  м.в.” Кучемелци “  КО  Свети  Николе ,  Општина  Свети  Николе 

 
   Се објавува Одлуката за пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  

Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 4011/1  м.в.” Кучемелци “  
КО  Свети  Николе, Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 454, што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.05. 2010 година. 
                                
Бр. 0801-456/11                   Градоначалник, 
13.05. 2010 год.                                    на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
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   Врз  основа  на  член  7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17  од   
Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  
Македонија “ бр.24/08 – пречистен  текст ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  
седницата  одржана   на  ден 13.05. 2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 4011/1  м.в.” Кучемелци “  КО  

Свети  Николе ,  Општина  Свети  Николе 
 
 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за  КП  бр. 4011/1 м.в.” Кучемелци “  КО  Свети  Николе  , 
Општина  Свети  Николе  за  изградба  на   објект  од  комунална  дејност  - складирање  
на  неопасен  отпад  со  пропратни  содржини. 

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

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
   Бр. 0701-454                                                                Совет на  Општина Свети Николе 
   13.05. 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  за   пристапување  кон  изработка  и  

донесување   на  Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 9266  
КО  Свети  Николе   ул. “Питу  Гули” бр. 22    Општина  Свети  Николе 

 
   Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  

Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 9266  КО  Свети  Николе   
ул. “Питу  Гули” бр. 22    Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 455, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.05. 2010 година. 
                               
Бр. 0801-456/12               Градоначалник, 
13.05. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                         
                                      

Врз  основа  на  член  7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17  од   
Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  
Македонија “ бр.24/08 – пречистен  текст ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  
седницата  одржана   на  ден 13.05.2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 9266  КО  Свети  Николе   ул. 

“Питу  Гули” бр. 22    Општина  Свети  Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  КП  бр. 9266  КО  Свети  Николе   ул. “Питу  Гули” бр. 22   , 
Општина  Свети  Николе  за  планирање  на  доградба  од  северна  страна  на  
постоечки  објект  со  мах. 70 % . 

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

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
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   Бр.0701- 455                Совет на Општина Свети Николе 
  13.05. 2010  година                                                                       Претседател, 
    Свети Николе                                                                  Васко  Пашовски с.р.                       
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