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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

07.07. 2010 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 8 

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 прифаќање на Програмата  на ЈКП “Комуналец” 
Свети Николе за одржување на хигиената на јавно прометните површини речно 

корито на река  “Поток” во Свети Николе 
 
    Се објавува Заклучокот за прифаќање на Програмата  на ЈКП “Комуналец” 
Свети Николе за одржување на хигиената на јавно прометните површини речно корито 
на река  “Поток” во Свети Николе бр. 0701 - 592, што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година.                            
    
Бр. 0801-610                                    Градоначалник, 
07.07. 2010 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                Роберт Ѓоргиев с.р. 
                

ПРОГРАМА 
за одржување хигиената на јавно прометни површини и речно корито на река 

“Поток”за 2010 година во Свети Николе 
 

 Програмата за одржување на хигиената на јавно прометните површини  и речно 
корито на река “Поток”  содржи: 
 

1. Вид и обем на работите 
2. Спроведување на програмата 
3. Динамика и начин на вршење на работите 
4. Завршни одредби 

 
 
 
 
1. ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
 
1.1. Со програмата ќе се обезбеди редовно чистење (метење и собирање на отпад) 

на јавните површини и затворени простори на јавни објекти, како и одржување и 
расчистување на јавни површини од снег  и мраз во зимски услови.  

 
1.2. Јавните површини во зависност од нивната оптовареност и нивната 

местоположба се поделени во три категории поради поефикасно чистење: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

I. Категорија на простори кои што се во строго градско подрачје - за еден 
ден 

 
Ред. 
бр. 

Улица Должина 
(метри) 

Ширина 
(метри) 

Вкупно 
м2 

Ед. Цена 
во ден. 

Вкупно 
денари 

1 Плоштад Илинден со 
сите паркинг простори 
во централното 
градско подрачје 

  6840 0,18 1231,20 

2 Ул.Ленинова (од 
Основен суд до 
фонтана во Центар) 

300 6 1800 0,18 324,00 

3 Тротоар на 
ул.Ленинова 

300 2 600 0,18 108,00 

4 Дел од ул.Кочо Рацин 
(од Центар до Градски 
стадион) 

500 6 3000 0,18 540,00 

5 Паркиг простор кај кеј 
на река Поток  

  500 0,18 90,00 

6 Дел пред градска 
библиотека и Домот 
на културата 

  700 0,18 126,00 

               
               ВКУПНО: 

   
13440 

 
0,18 

 
2419,20 

 
2419,20 џ 26 дена = 62.899,20 денари 
 
 Овие површини се метат и чистат секојдневно бидејќи се максимално 
оптоварени со сообраќај во текот на 24 часа. За чистење на просторот е обезбедена 
дневна служба во две смени, и просторот се чисти седум пати во неделата. 
 
 

II. Површини што се чистат еднаш во две недели (по потреба и повеќе 
пати) – за еден ден 

 
Ред. 
бр. 

Улица Должина 
(метри) 

Ширина 
(метри) 

Вкупно 
м2 

Ед. Цена 
во ден. 

Вкупно 
денари 

1 Ул. Маршал Тито (од 
ЕВН до Центар) 

965 6 5790 0,18 1042,20 

2 Ул.Септемвриска 1100 6 6600 0,18 1188,00 
3 Ул.Велко Влаховиќ со 

тротоарите 
1500 10 15000 0,18 2700,00 

4 Ул.Каропшева 1200 6 7200 0,18 1296,00 
5 Ул.Кочо Рацин 800 6 4800 0,18 864,00 
6 Ул.Орце Николов 500 4 2000 0,18 ж360,00 
7 Ул.Крсте Мисирков 1052 6 6312 0,18 1136,16 
8 Ул.Пиринска 300 6 1800 0,18 324,00 
9 Ул.Пионерска (од 

Црква до Центар) 
  500 0,18 90,00 

                 
              ВКУПНО: 

   
49012 

 
0,18 

 
8.822,16 

 
8822,16 џ 4 (еднаш неделно) = 35.288,64 денари 
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III. Површини што се чистат еднаш месечно (или по потреба) 
 
Ред. 
бр. 

Улица Должина 
(метри) 

Ширина 
(метри) 

Вкупно 
м2 

Ед. Цена 
во ден. 

Вкупно 
денари 

1 Ул.Јане Сандански   2682 0,18 482,76 
2 Ул.Младинска 600 6 3600 0,18 648,00 
3 Ул.Македонска 1 186 6 1116 0,18 200,88 
4 Ул.Македонска 2 241 4 964 0,18 173,52 
5 Ул.Македонска 3 253 4 1012 0,18 182,16 
6 Ул.Сутјеска 400 6 2400 0,18 432,00 
7 Ул.25 Мај  400 6 2400 0,18 432,00 
                 

               ВКУПНО: 
   

16021 
 

0,18 
 

2883,78 
 
 Вкупен износ од И, ИИ и ИИИ изнесува 101.070,84 денари.  
 
1.3. Активностите кои што се предвидуваат за чистење на јавно прометните 

површини се предвидува да се извршуваат во текот на целата година, как ошто 
се: 

- отстранување на корови од ивичните површини на улиците 
- отстранување на земја покрај самите ивичњаци 
- расчистување на зелените површини кои што се наоѓаат непосредно до 

самите улични површини 
- други дополнителни активности кои што ќе се појават 

1.4. Одржувањето на речното корито на река “Поток” го врши ЈКП Комуналец – 
Свети Николе преку редовно собирање на сите отпадоци од неа. Предвидено е 
отстранување на растителниот дел во два дела, со физичко отстранување и 
уништување со прскање со хемиски средства. Покрај редовното одржување на 
речното корито предвидено е темелно чистење еднаш во годината. За таа цел 
се ангажира потребна градежна механизација и тоа: 

- Скип 
- Трактори 
- Камиони  
 

Целокупното чистење на реката се предвидува да се реализира во 
времетраење од 3 дена. 
 
3 дена џ 17.080,00 денари = 51.240,00 денари (за едно комплетно чистење) 

 
- користење на СКИП  

1 час џ 1200,00 денари џ 7 часа = 8400,00 денари/ден 
- користење на трактор со приколица од 2 м3  

1 час џ 350,00 денари џ 7 часа џ 2 броја = 4900,00 денари/ден 
- работна рака 

1 час џ135,00 џ 7 часа џ 4 работника = 3780 денари/ ден 
 
 Вкупно чинење на еден ден за чистење на речно корито би изнесувало 
17.080,00 денари. 
 
 Речното корито во делот каде што е бетонирано дното ќе се чисти во целост, 
додека на останатиот дел каде што дното не е бетонирано се предвидува да се изврши 
планирање со култивирано однесување спрема самата површина (уредување на дното 
со земјени наноси и нивно посејување со трева која подоцна ќе се одржува и коси). 
 

 
Вкупен износ од точки 1.2 и 1.4 изнесува 152.310,84 денари 

 
 
 
1.5. Рачно чистење на снег и мраз во зимски услови 
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Во зимскиот период доколку паѓа снег наместо точка 1.2 од оваа Програма 
изведувачот е должен рачно да го чисти снегот и мразот од улиците и 
тротоарите во градот по претходна утврдена програма за одржување во зимски 
услови. 

 
1.6. Вонредно одржување 

 
ЈКП Комуналец – Свети Николе ќе врши чистење на просторот веднаш по 
одржување на јавни манифестации кои ги организира Општина Свети Николе. 
 
При користење на јавни површини и отворени простори на јавни објекти 
корисникот е должен да склучи договор со ЈКП Комуналец за чистење на 
површината.  
 
Одговорните лица на јавните објекти кои располагаат со дворна површина 
треба да склучат договор со ЈКП Комуналец за нивно одржување.  

 
 

2. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
 Програмата за одржување на хигиената на јавно прометните површини и речно 
корито на река “Поток” ја спроведува ЈКП Комуналец – Свети Николе. 
 
3. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
 
3.1. Метење на јавно прометни површини 
 Метењето на улиците ќе се врши: 

- летен период (од 01.04 до 31.10) 
од 04 до 11 часот (од понеделник до петок)  
од 05 до 10 часот (сабота и недела)  

- зимски период (од 01.11 до 31.03) 
од 06 до 13 часот (од понеделник до петок) 
од 06 до 11 часот (сабота и недела) 

 
 Спроведувачот на Програмата е должен секојдневно да ги празни корпите за 
отпадоци на јавната површина. 
 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен 
гласник на Општина Свети Николе. 
 
Бр.0701 - 592           Претседател, 
07.07.2010 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 прифаќање на Програмата  на ЈКП “Комуналец” 
Свети Николе за одржување на јавно зелените површини за 2010 година во Свети 

Николе   
  

    Се објавува Заклучокот за прифаќање на Програмата  на ЈКП “Комуналец” 
Свети Николе за одржување на јавно зелените површини за 2010 година во Свети 
Николе   бр. 0701 - 593, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                                 
Бр. 0801-610/2                       Градоначалник, 
07.07. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
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ПРОГРАМА 
за одржување на јавно зелени површини за 2010 година  

во Свети Николе 
 
 Програмата за одржување на јавно зеленило, паркови и спортски објекти 
содржи: 
 

5. Вид и обем на работите 
6. Спроведување на програмата 
7. Динамика и начин на вршење на работите 
8. Завршни одредби 

 
1. ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
 
1.7. Под одржување на јавно зеленило се подразбира чистење, косење и собирање 

на трева, обнова, одржување и нега на дрвјата, одржување и кроење на украсни 
грмушки и жбунови, одржување и нега на сезонско и трајно цвеќе, одржување 
на поплочени и посипени со песок површини во паркови, фитосанитетска 
заштита на растенијата, депонирање на собраниот отпад, како и останати 
работни задачи потребни за одржување на јавно зеленило. 

 
1.8. На подрачјето на град Свети Николе евидентирани се вкупно 160 878 м2 јавно 

зелени површини, од кои: 
 

1. Парк “Александар Серафимов” со.............................................22 908 м2  
2. Градски Парк “Колишев Дол” со.................................................72 713 м2 
3. Скверови и зелени површини во потесно градско подрачје во кои спаѓаат 

Спомен Парк “Лазар Колишевски”, скверови пред општинска зграда, скверови 
пред ПТТ, скверови пред поранешна Стоковна куќа, скверови пред Општински 
суд, Градска Фонтана, зеленила пред сите колективни згради за домување и др. 
со...................................15 918 м2  

4. Спортско – рекреативни површини со.......................................27 552 м2  
5. Јавно – општински објекти со.....................................................21 787 м2  

                          Вкупно:160 878 м2  
 
 
 
 

2.СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
 Програмата за одржување на јавно зелените површини и спортски објекти во 
Свети Николе ја спроведува ЈКП Комуналец – Свети Николе. 
 
3. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
 
 Работите за одржување на јавно зелените површини ќе се извршуваат спрема 
оперативниот план разработен по месеци за тековната година спрема слични 
стандарди за одржување: 
 

- рачно чистење на јавно зелени површини се извршуваат секојдневно на 
сите површини во централното градско подрачје; 

- двапати неделно (а по потреба и почесто) ќе се чистат останатите јавно 
зелени површини; 

- собирање на лисја се врши во периодот од септември до февруари; 
- одржување и нега на тревниците започнува со почетокот на 

вегетацијата (март) и се извршува континуирано до септември 
- одржувањето и негата на дрвјата во парковите и дрвореди се одвива 

континуирано во текот на целата година (кастрење, кроење и сл.; 
- прихранување со арско ѓубре најмалку еднаш во годината на јавните 

зелени површини се врши во почетокот на вегетацијата (март); 
- садење на дрвја се одвива во периодот на мирување на вегетацијата 

(од октомври до април); 
- одржувањето на украсните грмушки и жбунови се врши континуирано, во 

фаза на вегетација се врши плевење, окопување, кастрење и сл; 
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- садење на сезонско цвеќе се врши двапати годишно (во месец април се 
садат едногодишни врсти како што се: бегонија, салвија, петунија и сл. а 
во месец октомври се садат врсти кои р’тат од лукавици; 

- одржување и нега на сезонски и трајни жардинерии се врши 
континуирано, што подразбира плевење, окопување, полевање и сл.; 

- посипани со песок и поплочени површини во паркови и детски 
игралишта се врши континуирано во текот на целата година 

- косење на коров-плевел на неуредени површини се спроведува во текот 
на вегетацијата; 

- одржувањето на трендафили се врши тековно во текот на целата година 
(окопување, кроење, расадување и сл.). 

 
Покрај овие хортикултурни активности ќе има и одредени градежни 

зафаќања за подобро урбанизирање на овие микролокации т.е: 
- изработка на нови клупи за седење и поставување на корпи за отпад; 
- поправка на стари клупи и корпи за отпад; 
- тековно одржување на градскиот плоштад и зеленилото во него;  
- поправка на срушени делови на старите патеки за шетање; 
- набавка и садење на одгледувана повеќегодишна садница за парковски 

површини и делови кои што се запоставени околу стамбените згради и 
сл. 

Во склоп на сите активности кои секојдневно ги извршуваат вработените во 
оваа дејност за потребите за одржување на цветните леи во паркот и други цветни 
површини во градот ( околу 2500 м2 ) располагаме со сопствен расадник за цвеќе кој е 
сместен во кругот на ЈКП Комуналец – Свети Николе. 

Во сезонско одржување на градскиот парк “Колишев Дол” е влезено редовно 
косење и изнесување на искосената трева, метење и собирање на отпадоците, 
кастрење и чистење на дрвјата од суви гранки, поправка на клупи и канти за отпад, 
оформување на цветни леи и сл. 
 За одржувањето на зелените површини кои што досега беа запоставени пред 
колективните станбени згради потребно е да се изнајдат дополнителни средства за 
нивно тековно одржување. 
 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен 
гласник на Општина Свети Николе. 
 

МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА 
за потребни средства за одржување на јавно зелени површини 

 во Свети Николе 
 
 

Ред. 
Бр. 

Опис Износ 
(денари) 

1 Трошоци за гориво, семенски материјал, урбана 
опрема и сл. 

30.000,00 

2 Трошоци за електрична енергија 5.200,00 
3 ХТЗ средства за 4 работника 4.000,00 
4 БЛД за 4 работника 64.000,00 
5 Заеднички трошоци 22.900,00 
6 Плата за сезонски работници од 4м. до 10м.  

6 работника Џ 5.500 Џ 7 : 12 
19.250.00 

7 Персонален данок за сезонски работници 1.950.00 
  

ВКУПНО ПОТРЕБНИ МЕСЕЧНИ СРЕДСТВА: 
 

147.300,00 
 
 
Ред. 
Бр. 

Опис Број на работници Број на бод во 
старт 

1 Работници  4 џ 727 бода 2908 
 
2908 бода џ 22,00 денари = 63.976,00 денари               
 
Бр.0701 - 593               Претседател, 
07.07.2010 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 Одлука за измена на распоредот на средствата во 

Буџетот на Општина Свети Николе за 2010 година 
  

  Се објавува Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 594, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година.                      

   
Бр. 0801-610/3                      Градоначалник, 
07.07. 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 Решението    за именување на членови во Управниот одбор на   

ЈКП “Комуналец” Свети Николе 
 
    Се објавува Решението    за именување на членови во Управниот одбор на   
ЈКП “Комуналец”  Свети Николе бр. 0701 - 595, што Советот на Општина Свети Николе 
го донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                                 
Бр. 0801-610/4                               Градоначалник, 
07.07. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
                         
 Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните претпријатија (“Службен 
весник на РМ” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), член 36 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на 07.07. 2010 година донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за именување на членови во Управниот одбор на   ЈКП “Комуналец”  

Свети Николе 
 

1.За членови во Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” Свети Николе се 
именуваат: 
  

- Слободан Анчев 
- Јорданче Михаиловски 

 
 2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник 
на Општина Свети Николе”. 
 
Бр. 0701-595     Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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 
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    З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за ослободување од плаќање на комунална 

 такса за јавно осветлување   
 

    Се објавува Одлуката за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно 
осветлување  бр. 0701 - 596, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                                  

 
Бр. 0801-610/5                             Градоначалник, 
07.07. 2010 год.                                       на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Роберт Ѓоргиев с.р. 
                        

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), како и член 6 став 3 од 
Законот за комунални такси ( Службен весник на РМ бр. 61/04), Советот на Општина 
Свети Николе на седницата одржана на 07.07. 2010 година донесе 
 

О Д Л У К А 
за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување 

 
член 1 

 Се ослободуваат од плаќање на комунална такса имателите на броила за 
мерење на електрична енергија во населените места каде што нема јавно 
осветлување. 

член 2 
  Согласно член 1 населени места кои се ослободуваат од плаќање на 
комунална такса се : 

1. Бориловци 
2. Стануловци 
3. Арбасанци 
4. Богословец 
5. Делисенци 
6. Кнежје 
7. Алакинци 
8. Горно Ѓуѓанци 
9. Строиманци 
10. Орел 
11. Патетино 
12. Ранченци 
13. Мечкуевци 
14. Преотски ливади 
 

член 3 
 
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Свети Николе “. 
 
Бр. 0701-596     Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Детален  
урбанистички  план  за дел  од У.Е.1  плански  опфат  меѓу   ул.” Вељко  Влаховиќ 

“,ул “ Кумановска “,  ул.”Ванчо  Ангелов” и  кеј  на  река  “ Периш “,Општина  
Свети  Николе 

 
            Се објавува Одлуката за  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Детален  
урбанистички  план  за дел  од У.Е.1  плански  опфат  меѓу   ул.” Вељко  Влаховиќ “,ул “ 
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Кумановска “,  ул.”Ванчо  Ангелов” и  кеј  на  река  “ Периш “,Општина  Свети  Николе  
бр. 0701 - 597, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана 
на ден 07.07. 2010 година. 
                                  
Бр. 0801- 10/6                        Градоначалник, 
07.07. 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  07.07. 2010  година   донесе  
 
 

О Д Л У К А 
За  отпочнување  постапка  за  изработка  на  Детален  урбанистички  план  

за дел  од У.Е.1  плански  опфат  меѓу   ул.” Вељко  Влаховиќ “,ул “ Кумановска “,  
ул.”Ванчо  Ангелов” и  кеј  на  река  “ Периш “,Општина  Свети  Николе 

 
 
 

                                                          Член 1 
Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  ДУП   за   дел  од У.Е.1  плански  

опфат  меѓу   ул.” Вељко  Влаховиќ “,ул “ Кумановска “,  ул.”Ванчо  Ангелов”  и  кеј  на  
река  “Периш “,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. 0701-597                  Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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   пристапување  кон  изработка  и  

донесување   на  Урбанистички  план  вон   населено   место  на  КП  бр. 870   м.в.” 
Шамак “  КО  Амзабегово - вон  Општина  Свети  Николе 

 
  Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  

Урбанистички  план  вон   населено   место  на  КП  бр. 870   м.в.” Шамак “  КО  
Амзабегово - вон   Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 598, што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                            
Бр. 0801-610/7                                   Градоначалник, 
07.07. 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 07.70. 2010  година   донесе  

 
О Д Л У К А 

за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Урбанистички  план  
вон   населено   место  на  КП  бр. 870   м.в.” Шамак “  КО  Амзабегово - вон   

Општина  Свети  Николе 
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                                                            Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на Урбанистички план вон  
населено   место   за   формирање   на    градежна    парцела   на  КП  бр.870  м.в.” 
Шамак “  КО  Амзабегово  , Општина  Свети  Николе. 

                                              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. 0701-598          Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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   пристапување  кон  изработка  и  

донесување   на  Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 
925/1  м.в.” Нов градски парк”   КО  Свети  Николе,   

Општина  Свети  Николе 
 

  Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 925/1  м.в.” Нов градски 
парк”   КО  Свети  Николе,   Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 599, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година.             
                 
Бр. 0801-610/8                                       Градоначалник, 
07.07. 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 07.07. 2010  година   донесе  
 

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

урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 925/1  м.в.” Нов градски парк” 
  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе 

 
                                                          Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за  КП  бр. 10 925/1 м.в.” Нов градски парк”  КО  Свети  Николе 
, Општина  Свети  Николе  за  изградба  на  отворен  базен  за  рекреација  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. 0701-599                Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  2010година                       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   пристапување  кон  изработка  и  

донесување   на  Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 
925/2  м.в.” Нов градски парк”   КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе 

 
  Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  

Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 925/2  м.в.” Нов градски 
парк”   КО  Свети  Николе,   Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 600, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                             
Бр. 0801-610/9                           Градоначалник, 
07.07. 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 07.07. 2010  година   донесе  
 

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

урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 925/2  м.в.” Нов градски парк” 
  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе 

 
                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за  КП  бр. 10 925/2 м.в.” Нов градски парк”  КО  Свети  Николе 
, Општина  Свети  Николе  за  изградба  на  верски  објект  –  црква   . 

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

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
Бр. 0701-600          Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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      пристапување  кон  изработка  и  

донесување   на  Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр.4044, 
4045, 4111, 4112, 4113 и 4114  локалитет  “ градски  гробишта” КО  Свети  Николе,  

Општина  Свети  Николе 
 

  Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр.4044, 4045, 4111, 4112, 4113 
и 4114  локалитет  “ градски  гробишта” КО  Свети  Николе, Општина  Свети  Николе  бр. 
0701 - 601, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на 
ден 07.07. 2010 година.                                    
Бр. 0801-610/10                           Градоначалник, 
07.07. 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 07.07. 2010  година   донесе  
 

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

урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр.4044, 4045, 4111, 4112, 4113 и 
4114  

локалитет  “ градски  гробишта” КО  Свети  Николе, 
Општина  Свети  Николе 

 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за   КП бр.  4044,   4045,  4111,  4112,  4113 и 4114   локалитет  
“ градски  гробишта”   КО  Свети  Николе , Општина  Свети  Николе     за   изградба   на   
капела   . 

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

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
Бр. 0701-601                 Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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   пристапување  кон  изработка  и  
донесување   на  Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 
925/1  м.в.” Нов градски парк”  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе за 

изградба на комерцијално деловен објект – ресторан  
 

 
  Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  

Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 925/1  м.в.” Нов градски 
парк”  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе за изградба на комерцијално 
деловен објект – ресторан  бр. 0701 - 602, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                       
Бр. 0801-610/11                       Градоначалник, 
07.07. 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 07.07. 2010  година   донесе  
 
 

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

урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 925/1  м.в.” Нов градски парк”  
КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе за изградба на комерцијално деловен 

објект – ресторан  
 
                                                                   Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за  КП  бр. 10 925/1 м.в.” Нов градски парк”  КО  Свети  Николе 
, Општина  Свети  Николе  за  изградба  на  комерцијално  деловен   објект  –  ресторан  
. 
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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. 0701-602                    Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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   пристапување  кон  изработка  и  

донесување   на  Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр.10027  
КО  Свети   Николе  на   ул. “ Ленинова “ бр. 1   Општина  Свети  Николе 

 
  Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  

Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр.10027  КО  Свети   Николе  
на   ул. “ Ленинова “ бр. 1   Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 603, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                                

    
Бр. 0801-610/12                         Градоначалник, 
07.07. 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 07.07. 2010  година   донесе  
 

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

урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр.10027  КО  Свети   Николе  на   
ул. “ Ленинова “ бр. 1   Општина  Свети  Николе 

 
                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  КП  бр.10027  КО  Свети  Николе  на  ул.” Ленинова “ бр.1, 
Општина  Свети  Николе  за  зголемување   на   мах   висина  на  комерцијално  
деловен  објект  согласно  правилник. 

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

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
 
Бр. 0701-603           Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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   пристапување  кон  изработка  и  
донесување   на  Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 11009  

КО  Свети  Николе, ул.” Ангел  Трајчев “ бр.21 ,  Општина  Свети  Николе 



 14 

 
  Се објавува Одлуката За   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  

Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 11009  КО  Свети  Николе, 
ул.” Ангел  Трајчев “ бр.21 ,  Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 604, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                              

 
Бр. 0801-610/13                               Градоначалник, 
07.07. 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 07.07.2010  година   донесе  
 

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

урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 11009  КО  Свети  Николе, ул.” 
Ангел  Трајчев “ бр.21 ,  Општина  Свети  Николе 

 
                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за  КП  бр.11009  КО  Свети  Николе  на  ул. “ Ангел   Трајчев “ 
бр.21  , Општина  Свети  Николе   за  зголемување  на  мах  површина  за  градба  и  
висина  на     објект . 

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

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
Бр. 0701-604                  Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  2010година                         Претседател, 
Свети Николе                         Васко Пашовски с. 
       

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 
347/1   ул.” Ударничка “   КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе 

 
  Се објавува Одлуката За   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  

Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 347/1   ул.” Ударничка “  
КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 605, што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                                
Бр. 0801-610/14                Градоначалник, 
07.07. 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 07.07. 2010  година   донесе  
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О Д Л У К А 
За   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  

урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 347/1   ул.” Ударничка “ 
  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе 

 
                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за  КП  бр. 10 347/1  на  ул.” Ударничка “  КО  Свети  Николе , 
Општина  Свети  Николе  за  изградба  на  комерцијално  деловен  објект  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. 0701-605                           Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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   пристапување  кон  изработка  и  

донесување   на  Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 
013/1   м.в.” Градски  парк “  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе 

 
  Се објавува Одлуката За   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  

Локална  урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 013/1   м.в.” Градски  
парк “   КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 606, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                         
Бр. 0801-610/15                                                 Градоначалник, 
07.07. 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 07.07. 2010  година   донесе  
 

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

урбанистичка  планска  документација  за  КП  бр. 10 013/1   м.в.” Градски  парк “ 
  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе 

 
                                                     Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  КП  бр.10 013/1  на  м.в.” Градски  парк “  КО  Свети  Николе 
, Општина  Свети  Николе  за  изградба   на  спомен  обележје - биста  и  фонтана    
Александар  Серафимов . 

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

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
Бр. 0701-606                                      Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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 
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    З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката  за  измена  и  дополнување  на  Одлуката  за   
пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална   урбанистичка   
планска   документација   за КП  бр.640/2   м.в. Аргачиште ,   КО  Патетино 

Општина  Свети  Николе 
 

 
  Се објавува Одлуката За  измена  и  дополнување  на  Одлуката  за   

пристапување  кон  изработка  и   донесување   на  Локална   урбанистичка   планска   
документација   за КП  бр.640/2   м.в. Аргачиште ,   КО  Патетино Општина  Свети  
Николе  бр. 0701 - 607, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                                  

 
Бр. 0801-610/16                      Градоначалник, 
07.07. 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 07.07.  2010  година   донесе  
 

О Д Л У К А 
За  измена  и  дополнување  на  Одлуката  за   пристапување  кон  

изработка  и  
 донесување   на  Локална   урбанистичка   планска   документација   за 

КП  бр.640/2   м.в. Аргачиште ,   КО  Патетино 
Општина  Свети  Николе 

 
                                                        Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за  поставување  на  мерна  станица  за  ветер  со  димензии   
П= 70 х 70 м  и  површина   П = 4.900м2   на   КП  бр.640/2    м.в. Аргачиште    КО  
Патетино  ,   Општина  Свети  Николе. 

                                               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. 0701-607                 Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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  измена  и  дополнување  на Одлуката  за     
пристапување  кон  изработка и  донесување   на  Локална  урбанистичка  планска    

документација  за КП  бр. 2/2   м.в.Бузанаци ,  КО  Патетино Општина  Свети   
Николе 

 
 

  Се објавува Одлуката за  измена  и  дополнување  на  Одлуката  за     
пристапување  кон  изработка и  донесување   на  Локална  урбанистичка  планска    
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документација  за КП  бр. 2/2   м.в.Бузанаци ,  КО  Патетино Општина  Свети   Николе  
бр. 0701 - 608, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана 
на ден 07.07. 2010 година. 
                                

 
Бр. 0801-610/17                            Градоначалник, 
07.07. 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 07.07. 2010  година   донесе  
 

О Д Л У К А  
за  измена  и  дополнување  на  Одлуката  за     пристапување  кон  

изработка 
и  донесување   на  Локална  урбанистичка  планска    документација  за 

КП  бр. 2/2   м.в.Бузанаци ,  КО  Патетино 
Општина  Свети   Николе 

 
                                                     Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за  поставување  на   мерна  станица  за  ветер  со  димензии  
П= 70 х 70 м  и  површина    П = 4900 м2   на   КП  бр.2/2   м.в. Бузанаци   КО  Патетино , 
Општина  Свети  Николе . 

                                            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. 0701-608               Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  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   пристапување  кон  изработка  и  
донесување   на  Локална  урбанистичка  планска  документација  на  дел  од  КП  

бр. 5265   м.в.” Село “ ,  КО  Горобинци,  Општина  Свети  Николе 
  

  Се објавува Одлуката за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Локална  урбанистичка  планска  документација  на  дел  од  КП  бр. 5265   м.в.” Село “ ,  
КО  Горобинци   ,  Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 609, што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.07. 2010 година. 
                                   
Бр. 0801-610/18                           Градоначалник, 
07.07. 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 07.07. 2010  година   донесе  
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 О Д Л У К А 

За   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  на  дел  од  КП  бр. 5265   м.в.” Село “ ,  КО  

Горобинци   ,  Општина  Свети  Николе 
 
                                                             Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална   урбанистичка   
планска   документација   на   дел  од   КП  бр.5265  м.в. “ Село “  КО  Горобинци , 
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. 0701-609               Совет на Општина Свети Николе 
07.07.  2010година                 Претседател, 
Свети Николе                  Васко Пашовски с.р. 
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