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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

18.06. 2010 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 7 

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  Олдуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2010 година 
 
    Се објавува Одлуката измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 532, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година.                     

      
Бр. 0801-542                        Градоначалник, 
18.06. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев 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 оттуѓување на недвижен имот 
 

   Се објавува Одлуката за оттуѓување на недвижен имот бр. 0701 - 533, што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 
година. 
                               
Бр. 0801-542/2               Градоначалник, 
18.06. 2010 год.                           на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10,член 64 став 3 и член 66 од Законот за 
локална самоуправа(“Службен весник на РМ” бр.05/02), како и член 3 од Правилникот 
за условите на стопанисување и начинот за продажба и давање на користење 
недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе(“Службен гласник на 
Општина Свети Николе” бр.1/2008), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 18.06. 2010 година донесе 
 
 
 
 



 2

О  Д  Л  У  К  А 
за оттуѓување на недвижен имот 

 
Член 1 

Со оваа одлука поблиску се определува недвижниот имот кој што ќе биде 
предмет на продажба согласно со критериумите утврдени во Правилникот за условите на 
стопанисување и начинот за продажба и давање на користење недвижни ствари во 
сопственост на Општина Свети Николе. 
 

Член 2 
Предмет на продажба ќе биде следниот недвижен имот: 
 

1.КП бр.1129, пл 006, ск 011, м.в. Село, катастарска култура 16 000, класа 4, пов. 904 
м2, право на недвижност 831, град парц. 1. КО Трстеник, имотен лист бр.2 
 
2.КП бр.1336, пл 004, ск 016, м.в.Село, катастарска култура 7 000, пов.4613 м2, право на 
недвижност 831, град парц. 1, КО Крушица, имотен лист бр.18 
   КП бр.1336, згр. 1, пл 004,ск 016, м.в. Село, катастарска култура 5 000, пов. 218 м2, 
право на недвижност 831, град парц. 1, КО Крушица, имотен лист бр.18 
 
3.КП бр.593, пл 006, ск 009, м.в. Горни ливади, кат. Култура 16 000, класа 4, пов.909 м2, 
право на недвижност 831, грд парц. 1, КО Кнежје, имотен лист бр.1 
 

Член 3 
Продажбата на недвижниот имот ќе се врши со јавно наддавање и почетна цена 

на наддавање ќе биде пазарната вредност на имотот утврдена од Комисија за утврдување 
на пазарна вредност на недвижен имот при Општина Свети Николе 

 
Член 4 

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

 
Член 5 

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното  објавување во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 

 
Бр.0701-533           Совет на Општина Свети Николе 
18.06. 2010година                     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  отварање на нова паралелка за хемиско-

технолошка струка 
 
 

    Се објавува Одлуката за  отварање на нова паралелка за хемиско-технолошка 
струка бр. 0701 - 534, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 18.06. 2010 година. 
                      
              
Бр. 0801-542/3                  Градоначалник, 
18.06. 2010 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за 

локална самоуправа , како и член 10 став 2 и член 11 став 1 алинеа 4 од Законот за 
средно образование (“Слѕужбен весник на РМ” бр.44/95), Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден 18.06.2010 година, донесе 
 

О Д Л У КА 
за отварање на нова паралелка за хемиско-технолошка струка 

 
Член 1 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за отварање на нова 
паралелка за хемиско-технолошка струка, образовен профил-прехранбен техничар при 
СОУ “ Кочо Рацин”  Свети Николе. 
 

Член 2 
Се задолжува СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе воспитно-образовниот процес во 

новата паралелка да го организира во согласност со пропишаните педагошки 
стандарди и нормативи. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на 

Општина” Свети Николе. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Бр. 0701 -534                                                                     Претседател, 
18.06. 2010 година                на Советот 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   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Урбанистички  план  вон   населено   место  на  КП  бр. 1788/1,1791/1,1791/2 и КП бр. 

1792/1   м.в.” Струга “  КО  Ерџелија, КП бр. 
48,49,50,51,52,53,54,55,56,112,113,114,115,116,117,118 и КП бр.119  м.в.” Алчак “ КО  

Амзабегово, Општина  Свети  Никол 
 
 
    Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Урбанистички  план  вон   населено   место  на  КП  бр. 1788/1,1791/1,1791/2 и КП бр. 
1792/1м.в.СтругаКОЕрџелија,КПбр.48,49,50,51,52,53,54,55,56,112,113,114,115,116,117,118 и 
КП бр.119  м.в.” Алчак “ КО  Амзабегово, Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 535, што Советот 
на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година. 
                                

 
Бр. 0801-542/4                        Градоначалник, 
18.06. 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 18.06. 2010  година   донесе  

О Д Л У К А 
за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Урбанистички  план  

вон   населено   место  на  КП  бр. 1788/1,1791/1,1791/2 и КП бр. 1792/1   м.в.” Струга 
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“  КО  Ерџелија ,КП бр. 48,49,50,51,52,53,54,55,56,112,113,114,115,116,117,118 и КП 
бр.119  м.в.” Алчак “ КО  Амзабегово , Општина  Свети  Николе 
 
 

Член 1 
Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на Урбанистички план вон  

населено  место  за  изградба  на  фабрика  за  биогас  на  КП  бр.1788/1,1791/1,1791/2 
и КП бр. 1792/1  м.в.” Струга “  КО  Ерџелија , КП 
бр.48,49,50,51,52,53,54,55,56,112,113,114,115, 116,117,118 и КП бр.119  м.в.” Алчак “ КО  
Амзабегово , 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- 535                                                                 Општина Свети Николе  
   18.06.2010  година                                                                     Претседател  на  Совет, 
   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. 10 903 м.в. М.Тито КО Свети Николе 

 
    Се објавува Одлуката за пристапуње кон изработка и донесување на Локална 
урбанистичка планска документација за КП бр. 10 903 м.в. М.Тито КО Свети Николе  бр. 0701 
- 536, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 
2010 година.                               
Бр. 0801-542/5                        Градоначалник, 
18.06. 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 18.06. 2010  година   донесе  
 

О Д Л У К А 
за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  

урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10903  КО  Свети  Николе   ул. 
“Маршал  Тито” бр. 20   Општина  Свети  Николе 

 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  КП  бр. 10903  КО  Свети  Николе   ул. “Маршал  Тито” бр. 
20  ,  Општина  Свети  Николе  за   мах изграденост 70% и мах висина 10,20 м. 

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

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 

      
   Бр. 0701- 536                                                                  Општина Свети Николе                                          
   18.06. 2010  година                                                                      Претседател  на  Совет, 
   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.640   
м.в. Аргачиште   и  КП  бр. 2   м.в.Бузанци,   КО  Патетино, Општина  Свети  Николе 

  
   Се објавува Одлуката за за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  

Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр.640   м.в. Аргачиште   и  КП  
бр. 2   м.в.Бузанци,   КО  Патетино   , Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 537, што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 
година. 
                                  

 
Бр. 0801-542/6                Градоначалник, 
18.06. 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 18.06. 2010  година   донесе  
 

О Д Л У К А 
за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  

урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр.640   м.в. Аргачиште   и  КП  бр. 2   
м.в.Бузанци,   КО  Патетино, Општина  Свети  Николе 

 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за   мерна  станица  за  ветер  со  П= 70 х 70 м  или  П = 4.900 
м2   на   КП  бр.640   м.в. Аргачиште    КО  Патетино  ,   Општина  Свети  Николе   и  за  
изградба  на  мерно  станица  за  ветер  со п= 70х70 или П=4900 м2 и  за  мерна  
станица  за  ветер  со  П= 70 х 70 м  или  П = 4.900 м2   на   КП  бр.2   м.в. Бузанци   КО  
Патетино  ,   Општина  Свети  Николе   и  за  изградба  на  мерно  станица  за  ветер  со 
п= 70х70 или П=4900 м2. 

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

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Бр. 0701 -537                                                                               Претседател, 
18.06. 2010 година                       на Советот 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   пристапување  кон  измена  и  дополна  на  

дел  од  ДУП    Плански  опфат  помеѓу  ул. “ Н. Карев “, Ј. Сандански  и  крак  на  
ул.  Ј. Сандански КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе 
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   Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  измена  и  дополна  на  дел  од  
ДУП    Плански  опфат  помеѓу  ул. “ Н. Карев “, Ј. Сандански  и  крак  на  ул.  Ј. 
Сандански КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 538, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година. 
                      

          
Бр. 0801-542/7                         Градоначалник, 
18.06. 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 18.06. 2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

за   пристапување  кон  измена  и  дополна  на  дел  од  ДУП    Плански  
опфат  помеѓу  ул. “ Н. Карев “, Ј. Сандански  и  крак  на  ул.  Ј. Сандански КО  

Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  измена  и  дополна  на  дел  од  ДУП   за  дооформување  
на  парцели  од  КП бр. 9962   Плански  опфат  помеѓу  ул. “ Н. Карев “, Ј. Сандански  и  
крак  на  ул. “ Ј. Сандански “  КО  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 -538                                                                             Претседател, 
18.06. 2010 година                            на Советот 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   пристапување  кон  изработка  и  

донесување   на  Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 8924   
 м.в.” Крсте  Мисирков “  КО  Свети  Николе ,  Општина  Свети  Николе 

 
 

   Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 8924   м.в.” Крсте  Мисирков 
“  КО  Свети  Николе ,  Општина  Свети  Николе  бр. 0701 - 539, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година. 
                                 

 
Бр. 0801-542/8                         Градоначалник, 
18.06. 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 18.06. 2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

За   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 8924   м.в.” Крсте  Мисирков “  

КО  Свети  Николе ,  Општина  Свети  Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за  КП  бр.8924  м.в.” Крсте  Мисирков “  КО  Свети  Николе  , 
Општина  Свети  Николе  за  зголемување  на  површина  за  градба  и мах  висина  на  
кука. 

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

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
       
Бр. 0701- 539                                                                              Општина Свети Николе                                          
18.06. 2010  година                                                                       Претседател  на  Совет, 
 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  Програмата 

 
за реконструкција и изградба на локална патна мрежа во 

Општина Свети Николе 

 
    Се објавува Програмата  за реконструкција и изградба на локална патна мрежа 
во Општина Свети Николе  бр. 0701 - 540, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година. 
                                
Бр. 0801-542/9                Градоначалник, 
18.06. 2010 год.                              на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
                      

Врз основа на Законот за јавните патишта (“Службен весник на РМ” бр. 26/96, 
40/99, 96/2000, 29/02, 68/04 и член 36 од  29/02), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 18.06. 2010година ја донесе следната 
                                                                   

П Р О Г Р А М А 
 

за реконструкција и изградба на локална патна мрежа во 

Општина Свети Николе 

 
Општи одредби:   
 Оваа Програма претставува синтеза помеѓу потребите за одржување на 
постојната локална патна мрежа, нејзината неопходна реконструкција како и 
планирањата за изградба на нови локални патишта на ниво на Општина Свети Николе 
од една страна, како и изградба, одржување и реконстрикција на улиците во град Свети 
Николе и пошироко во Општината.  
 Потребите од пробивање, модернизација и одржување (тековно и 
инвестиционо) на локалните патни правци отсекогаш биле и се од перманентно 
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значење за комуникација помеѓу населените места во Општината. Исто така, патот 
заедно со водоснабдувањето и неки други основни предуслови за живот на човекот се 
основните потерби за развојот на стопанските капацитети од сите сфери на животот. Во 
таа насока Општината Свети Николе како земјоделско сточарски регион во 
распространето ридско планинско подрачје, со доизградбата на потребната локална 
патна мрежа до сите населени места може да претендира на подинамичен развој, 
особено на сточарството, полјоделството, ловот, и планинскиот туризам во 
северозападниот дел на Општината во така нарачениот “Ѓуришки регион”. Без 
постоењето на соодветна патна мрежа комуникацијата помеѓу луѓето, размената на 
добра, дотурот на стока, а со тоа и секаква појава и иницијатива би се соочила со 
плоблеми уште во стартот. Токму од тие причини  Општина Свети Николе, посветува 
исклучително внимание на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на постоечката 
патна мрежа, но ќе се залага за пробивање и изградба на локална патна мрежа до 
населените места каде тоа досега се уште не е сторено. Потребите за развојот на 
локалната патна мрежа се уште се големи иако досега постигнатите резултати посебно 
во последните десетина годинни се видливи и дадоа друг белег на Општината. Ако кон 
сето ова се додаде и нејзината географска местоположба и потербата од регионално и 
магистрално поврзување на целиот источен регион кон главниот град на РМ, кој според 
сите природни правци логички би било да поминуваат низ Општината Свети Николе, 
тогаш се добива слика за потребите од развојот на патната мрежа во Општината на 
сите правци.   
 

Врз основа на Програмата за реконструкција и изградба на локална патна 
мрежа во Општина Свети Николе се предвидуваат да се реализираат следните патни 
правци: 

 
1. Локален пат М5-с.Ерџелија 
2. М5(Сарамзалино)-Црнилиште 
3. с.Кнежје-с.Милино(делница с.Кнежје-с.Ѓузумелци 
4. Свети Николе-месност Дивјак 
5. с.Д.Ѓуѓанци-с.Г.Ѓуѓанци-с.Строиманци 
6. М5-с.Делисинци 
7. М5-с.Богословец 
8. с.Преод-с.Крушица 
9. Свети Николе-с.Горобинци и селски улици 
10. с.Горобинци Ѓуриште 
11. с.Мечкуевци с.Куково 
12. с.Мустафино-с.Буриловци 
13. с.Мездра с.Орел 
14. с.Крушица-Р123 
 
Целокупната проектна документација која што е потребна да се изработи за 

Програмата за реконстукција и  изградба на локална патна мрежа во Општина Свети 
Николе ќе биде финансирана од Програмата за уредување на градежно земјиште на 
Општина Свети Николе. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:  

 Оваа Програма стапува на сила   со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 

                                                   
          Совет на Општина Свети Николе  

Бр. 0701- 540                                   Претседател, 
18.06. 2010година                                                                   Васко Пашовски с.р. 
Свети Николе                                                                    
     

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    донесување    на   ДУП    за   дел   од   УЕ 
“1” ,  плански   опфат   меѓу   ул.” Карпошева “, ул.”Октомвриска “  и  ул.” Кочо  
Рацин” во  Свети  Николе, (1,32 ха) , (2009-2014) - Општина  Свети  Николе 
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    Се објавува Одлуката за    донесување    на   ДУП    за   дел   од   УЕ “1” ,  
плански   опфат   меѓу   ул.” Карпошева “, ул.”Октомвриска “  и  ул.” Кочо  Рацин” во  
Свети  Николе, (1,32 ха) , (2009-2014) - Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 541, што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 
година. 
                             

 
Бр. 0801-542/10               Градоначалник, 
18.06. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

Врз  основа  на  член  22 став 1 точка 1   од  Законот  за локална  самоуправа    
(“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.05/02), и член 26 став 5 точка 2 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен  весник  на  Република  
Македонија “ бр.51/05 , 137/07 и 91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  
седницата  одржана   на  ден  18.06.2010  година   донесе  

 
О Д Л У К А 

за    донесување    на   ДУП    за   дел   од   УЕ “1” ,  плански   опфат   меѓу   
ул.” Карпошева “, ул.”Октомвриска “  и  ул.” Кочо  Рацин” во  Свети  Николе, 

(1,32 ха) , (2009-2014) - општина  Свети  Николе 
 
                                                      Член 1 
Со  оваа  Одлука  се донесува   ДУП    за   дел   од   УЕ “1” ,  плански   опфат   

меѓу   ул.” Карпошева “, ул.”Октомвриска “  и  ул.” Кочо  Рацин” во  Свети  Николе,(1,32 
ха) , 2009-2014 година. 

                                                      Член 2 
Оваа   Одлука  се донесува  по претходно добиена  Согласност  на  Предлог 

планот бр.16-4355/3   од 19.05.2010  год.  од  Министерството за  транспорт и врски, 
сектор за уредување на просторот – Скопје. 

                                                      Член 3 
Со  оваа  Одлука  се прифаќа простор од 1,32 ха. 
                                                      Член 4 
Урбанистичкиот  план  е  со  технички  број  152/09  од април 2010 год. и е 

изработен  од “ ПЛАНЕРИС “ – дооел  Куманово. 
                                                       Член 5 
Составен дел на планот се графичките прилози , текстуалниот дел и 

параметрите за планирање на просторот кои се направени согласно Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.51/05 , 137/07 и 91/09), 

 
                                                       Член 6 
Урбанистичкиот план  во 7 ( седум) примероци се заверува со печат на Советот 

на Општина  Свети  Николе. 
                                                       Член 7 
Планот со сите негови делови се чува , следи  и  за  негова  реализација ќе се 

грижи Секторот за урбанизам, комунални дејности , сообраќај и заштита  на  животната  
средина на Општина  Свети  Николе. 

                                                       Член 8 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Бр. 0701 - 541                                                              Претседател, 
18.06. 2010 година                            на Советот на Општина Свети Николе 
 Свети Николе                        Васко Пашовски с.р. 
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