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Службен гласник на Општина
Свети Николе
Излегува по потреба
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за отпочнување постапка за изработка на
Детален урбанистички план за дел од индистриска зона плански опфат помеѓу
ул.”Маршал Тито “, новопроектирана улица и кеј на река “ Периш “,
Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален
урбанистички план за дел од индистриска зона плански опфат помеѓу ул.”Маршал
Тито “, новопроектирана улица и кеј на река “ Периш “, Општина Свети Николе бр.
0701 - 686, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на
ден 31.08. 2010 година.
Бр. 0801-699
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина 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 31.08. 2010 година донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за изработка на Детален урбанистички план
за дел од индистриска зона плански опфат помеѓу ул.”Маршал Тито “,
новопроектирана улица и кеј на река “ Периш “,Општина Свети Николе
Член 1
Се отпочнува постапка за изработка на ДУП
за дел од индустриска
зона плански опфат помеѓу ул.” Маршал Тито “, новопроектирана улица и кеј
на река
“ Периш “,Општина Свети Николе.
Член 2
Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 -686
31.08.2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и
донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.
10926/3
КО Свети Николе ,Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на
Локална урбанистичка планска
документација за
КП бр. 10926/3
КО Свети
Николе,Општина Свети Николе бр. 0701 - 687, што Советот на Општина Свети Николе
ја донесе на седницата одржана на ден 31.08. 2010 година.
Бр. 0801-699/2
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина 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 31.08. 2010 година донесе
ОДЛУКА
за пристапување кон изработка и донесување на Локална
урбанистичка планска документација за КП бр. 10926/3 КО Свети Николе ,
Општина Свети Николе

Член 1
Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка
планска документација за КП бр. 10926/3 КО Свети Николе , 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 -687
31.08.2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на
Локална урбанистичка планска документација за
КП бр.910 и КП бр.911
м.в. “ Беш Карач “ КО Горобинци , Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на
Локална урбанистичка планска
документација за
КП бр.910 и КП бр.911
м.в. “ Беш Карач “ КО Горобинци , Општина Свети Николе бр. 0701 - 688, што
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Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.08. 2010
година.
Бр. 0801-699/3
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина 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 31.08. 2010 година донесе
ОДЛУКА
За пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка
планска документација за
КП бр.910 и КП бр.911
м.в. “ Беш Карач “
КО Горобинци , Општина Свети Николе
Член 1
Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка
планска документација за КП бр. 910 и
КП бр.911 м.в. “ Беш Карач “
КО
Горобинци , Општина Свети Николе
наменето за изградба на
лесна и
незагадувачка индустрија.
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 -688
31.08.2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување на ДУП за
“ Стопански комплекс “ – КП 8149, мКО Свети Николе , (1,68 ха), (20092014) во Свети Николе Општина Свети Николе

Се објавува Одлуката за донесување на ДУП за “ Стопански комплекс
“ – КП 8149,КО Свети Николе , (1,68 ха), (2009-2014) во Свети НиколеОпштина
Свети Николе бр. 0701 - 689, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на
седницата одржана на ден 31.08. 2010 година.
Бр. 0801-699/4
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.
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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 31.08. година донесе
за

ОДЛУКА
донесување на ДУП за “ Стопански комплекс “ – КП 8149,
КО Свети Николе , (1,68 ха), (2009-2014) во Свети Николе
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.16-2767/4 од 17.08.2010 год. од Министерството за транспорт и врски,
сектор за уредување на просторот – Скопје.
Член 3
Со оваа Одлука се прифаќа простор од 1,68 ха.
Член 4
Урбанистичкиот план е со технички број 2450/09 од јули 2010 год. и е
изработен од АД “ ЗУМ “ – Скопје.
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 -689
31.08.2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на нацрт Деталниот
урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Вељко
Влаховиќ “, ул.”Ленинова “ и ул.” Вера Циривири” Свети Николе 2009-2014
година

4

Се објавува Одлуката за утврдување на нацрт
Деталниот урбанистички
план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Вељко Влаховиќ “, ул.”Ленинова “
и ул.” Вера Циривири” Свети Николе 2009-2014 година бр. 0701 - 690, што Советот
на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.08. 2010 година.
Бр. 0801-699/5
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и
бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден
31.08. 2010 година донесе
ОДЛУКА
За утврдување на нацрт Деталниот урбанистички план ДУП за дел од
У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Вељко Влаховиќ “, ул.”Ленинова “ и ул.” Вера
Циривири” Свети Николе 2009-2014 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Свети Николе го утврдува нацртот
на Деталниот урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.”
Вељко Влаховиќ “, ул.”Ленинова “ и ул.” Вера Циривири” Свети Николе 2009-2014
година. По утврдувањето на Нацртот на Деталниот урбанистички план ќе се
спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.
Член 2
Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на
планот во просториите на Општината.Времето на изложување на планот и
спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе
биде објавено со соопштение во јавните гласила.
Член 3
По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај
за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија
формирана од Градоначалникот.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во Службен гласник на Општина Свети Николе.
Бр.0701 -690
31.08.2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт на Деталниот
урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Маршал Тито
“, ул.”100 “ граница на К.П.10735 и пристапна улица Свети Николе 2009-2014
година
Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт на Деталниот урбанистички
план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Маршал Тито “, ул.”100 “ граница
на К.П.10735 и пристапна улица Свети Николе 2009-2014 година бр. 0701 - 691, што
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.08. 2010
година.
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Бр. 0801-699/6
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и
бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден
31.08. 2010 година донесе
ОДЛУКА
За утврдување на нацрт на Деталниот урбанистички план ДУП за дел од
У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Маршал Тито “, ул.”100 “ граница на К.П.10735 и
пристапна улица Свети Николе 2009-2014 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Свети Николе го утврдува нацртот
на Деталниот урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.”
Маршал Тито “, ул.”100 “ граница на К.П.10735 и пристапна улица Свети Николе
2009-2014 година. По утврдувањето на Нацртот на Деталниот урбанистички план
ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.
Член 2
Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на
планот во просториите на Општината.Времето на изложување на планот и
спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе
биде објавено со соопштение во јавните гласила.
Член 3
По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај
за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија
формирана од Градоначалникот.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во Службен гласник на Општина Свети Николе.
Бр.0701 -691
31.08.2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на нацрт на Урбанистички план
вон населено место Горобинци за изградба на објекти за мало стопанство на
к.п.864/1, к.п.868, к.п.869, к.п.870, к.п.871,
к.п.872,к.п.873,к.п.874/1,к.п.874/2,к.п.881,к.п.1585/1 м.в.Беш Карач, КО Горобинци,
Општина Свети Николе 2010-2020 година
Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон
населено место Горобинци за изградба на објекти за мало стопанство на к.п.864/1,
к.п.868, к.п.869, к.п.870, к.п.871, к.п.872,к.п.873,к.п.874/1,к.п.874/2,к.п.881,к.п.1585/1
м.в.Беш Карач, КО Горобинци, Општина Свети Николе 2010-2020 година бр. 0701 692, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден
31.08. 2010 година.
Бр. 0801-699/7
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.
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Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и
бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден
31.08. 2010 година донесе
ОДЛУКА
За утврдување на нацрт на Урбанистички план вон населено место
Горобинци за изградба на објекти за мало стопанство на к.п.864/1, к.п.868,
к.п.869, к.п.870, к.п.871, к.п.872,к.п.873,к.п.874/1,к.п.874/2,к.п.881,к.п.1585/1 м.в.Беш
Карач, КО Горобинци, Општина Свети Николе 2010-2020 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Свети Николе го утврдува нацртот
на Урбанистички план вон населено место Горобинци за изградба на објекти за
мало стопанство на к.п.864/1, к.п.868, к.п.869, к.п.870, к.п.871, к.п.872, к.п.873, к.п.874/1,
к.п.874/2, к.п881, к.п.1585/1 м.в.Беш Карач, КО Горобинци, Општина Свети Николе
2010-2020 година. По утврдувањето на Нацртот на Деталниот урбанистички план
ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.
Член 2
Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на
планот во просториите на Општината.Времето на изложување на планот и
спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе
биде објавено со соопштение во јавните гласила.
Член 3
По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај
за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија
формирана од Градоначалникот.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во Службен гласник на Општина Свети Николе.
Бр.0701 -692
31.08.2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката За урврдување на нацрт Детален
урбанистички план за дел од ДУП за локалитет “Рудине” плански опфат меѓу
ул.”25 Мај”,крак на ул. “Сутјеска”, новопроектирана улица и крак на ул. “Крсте
Мисирков”, Свети Николе 2010-2015 година

Се објавува Одлуката за урврдување на нацрт Детален урбанистички план
за дел од ДУП за локалитет “Рудине” плански опфат меѓу ул.”25 Мај”,крак на ул.
“Сутјеска”, новопроектирана улица и крак на ул. “Крсте Мисирков”, Свети Николе
2010-2015 година бр. 0701 - 693, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на
седницата одржана на ден 31.08. 2010 година
Бр. 0801-699/8
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.
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Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и
бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден
31.08. 2010 година донесе
ОДЛУКА
За урврдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од ДУП за
локалитет “Рудине” плански опфат меѓу ул.”25 Мај”,крак на ул. “Сутјеска”,
новопроектирана улица и крак на ул. “Крсте Мисирков”, Свети Николе 20102015 година
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Свети Николе го утврдува нацртот
на Детален урбанистички план за дел од ДУП за локалитет “Рудине” плански
опфат меѓу ул.”25 Мај”,крак на ул. “Сутјеска”, новопроектирана улица и крак на ул.
“Крсте Мисирков”, Свети Николе 2010-2015 година. По утврдувањето на Нацртот на
Деталниот урбанистички план ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.
Член 2
Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на
планот во просториите на Општината.Времето на изложување на планот и
спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе
биде објавено со соопштение во јавните гласила.
Член 3
По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај
за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија
формирана од Градоначалникот.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во Службен гласник на Општина Свети Николе.
Бр.0701 -693
31.08.2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на Јавната
општинска установа за деца Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николеза
учебната 2009/2010година
Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на Јавната
општинска установа за деца Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николеза
учебната 2009/2010година бр. 0701 - 694, што Советот на Општина Свети Николе го
донесе на седницата одржана на ден 31.08. 2010 година.
Бр. 0801-699/9
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на ден 31.08. 2010 година донесе
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З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за работата на Јавната општинска установа
за деца Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе
за учебната 2009/2010година
1. Се усвојува Извештајот за работата на Јавната општинска установа за деца
Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе за учебната 2009/2010година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0701 - 694
31.08.2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата
на ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија во учебната 2009/2010 година
Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија во учебната 2009/2010 година за бр. 0701 - 695, што
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.08. 2010
година.
Бр. 0801-699/10
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на ден 31.08.2010година донесе
З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишниот извештај за работата на
ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија во учебната 2009/2010 година
1. Се усвојува
Годишниот извештај за работата на ООУ “Даме Груев” с.
Ерџелија во учебната 2009/2010 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Свети Николе”.
Бр.0701 - 695
31.08. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување на Одлуката за организација ,
делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Свети Николе бр. 0701-672 од 29.07.2010 година
Се објавува Заклучокот за усвојување на Одлуката за организација , делокругот
и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина
Свети Николе бр. 0701-672 од 29.07.2010 година бр. 0701 - 696, што Советот на
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.08. 2010 година.
Бр. 0801-699/11
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина 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 31.08. 2010 година донесе
З А К Л У Ч О К
за усвојување на Одлуката за организација , делокругот и начинот на извршување
на задачите на општинската администрација на Општина Свети Николе бр. 0701672 од 29.07.2010 година
1. Советот на Општина Свети Николе ја усвојува во целост Одлуката за
организација , делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Свети Николе бр. 0701-672 од 29.07.2010 која што е
одобрена од Агенцијата за државни службеници со добиена Согласност бр.07-3669/2 од
08.08.2010 година
2. Напред спомената Одлука е подготвена во согласност со одредбите на
Законот за државни службеници, Законот за локална самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/02), уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на
државната управа (“Службен весник на РМ” бр.105/07 и 146/09), како и Правилникот за
содржината и начинот на подготвување на актите за внатрешна организација и
систематизација на работните места (“Службен весник на РМ” бр.142/09),
3. Се задолжуваат стручните служби на Општина Свети Николе во согласност
со усвоената Одлука, во рок од 30 дена од стапувањето на сила на овој Заклучок да
изготват Нацрт – Правилник за систематизација на работните места.
4. Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите
на општинската администрација на Општина Свети Николе бр. 0701-672 од 29.07.2010
година да се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.
5. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Свети Николе”.
Бр.0701 - 696
31.08. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за давање согласност на Статутарната одлука за
измена на Статут бр.0101-30 од 11.05. 2006 година на
ЈКП “Комуналец Свети Николе
Се објавува Решението за давање согласност на Статутарната одлука за
измена на Статут бр.0101-30 од 11.05. 2006 година на ЈКП “Комуналец Свети Николе
бр. 0701 - 697, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана
на ден 31.08. 2010 година.
Бр. 0801-699/12
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на
РМ” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), член 36 од Законот за локална
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на 31.08. 2010 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Статутарната одлука
за измена на Статут бр.0101-30 од 11.05. 2006 година на
ЈКП “Комуналец Свети Николе
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за измена на Статут бр.0101-30
од 11.05. 2006 година на ЈКП “Комуналец Свети Николе, донесена од Управниот одбор
на ЈКП “Комуналец” Свети Николе бр.0203-322/4 од 30.08. 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0701-697
31.08. 2010година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за давање согласност за отварање на нова паралелка
за ученици со посебни потреби за реализирање настава од петто до осмо
одделение во ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе
Се објавува Одлуката за давање согласност за отварање на нова паралелка
за ученици со посебни потреби за реализирање настава од петто до осмо одделение во
ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе бр. 0701 - 698, што Советот на Општина Свети
Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.08. 2010 година.
Бр. 0801-699/13
31.08. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.
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Врз основа на член 41 став 5 од Законот за основно образование (“Службен
весник на РМ” бр. 103/2008) и врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1
точка 8 од Законот за локална самоуправа , Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 31.08.2010 година, донесе
О Д Л У КА
за давање согласност за отварање на нова паралелка за ученици со посебни
потреби за реализирање настава од петто до осмо одделение во
ООУ “Кирил И Методиј” Свети Николе
Член 1
Советот на Општина Свети Николе дава согласност за отварање на нова
паралелка за ученици со посебни потреби за реализирање настава од петто до осмо
одделение во ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе
Член 2
Се задолжува ООУ “Кирил и Методиј” 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 -698
31.08. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

12

С О Д Р Ж И Н А
Точка 1
Одлука за отпочнување постапка за изработка на Детален урбанистички
план за дел од индистриска зона плански опфат помеѓу ул.”Маршал Тито “,
новопроектирана улица и кеј на река “ Периш “,Општина Свети Николе . . . . . . стр.1
Точка 2
Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Локална
урбанистичка планска документација за КП бр. 10926/3 КО Свети Николе,
Општина Свети Николе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр.2
Точка 3
Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Локална
урбанистичка планска документација за
КП бр.910 и КП бр.911
м.в. “ Беш Карач “ КО Горобинци , Општина Свети Николе. . . . . . . .. . . . . . . . . . стр.3
Точка 4
Одлука за донесување на ДУП за “ Стопански комплекс “ – КП
8149, КО Свети Николе , (1,68 ха), (2009-2014) во Свети Николе Општина
Свети Николе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. стр.4
Точка 5
Одлука за утврдување на нацрт Деталниот урбанистички план
ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Вељко Влаховиќ “, ул.”Ленинова “
и ул.” Вера Циривири” Свети Николе 2009-2014 година. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .стр.5
Точка 6
Одлука за утврдување на нацрт на Деталниот урбанистички план
ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Маршал Тито “, ул.”100 “
граница на К.П.10735 и пристапна улица Свети Николе 2009-2014 година . . . стр.6
Точка 7
Одлука за утврдување на нацрт на Урбанистички план вон населено
место Горобинци за изградба на објекти за мало стопанство на к.п.864/1, к.п.868,
к.п.869, к.п.870, к.п.871, к.п.872,к.п.873,к.п.874/1,к.п.874/2,к.п.881,к.п.1585/1
м.в.Беш Карач, КО Горобинци, Општина Свети Николе 2010-2020 година . . . . . стр.7
Точка 8
Одлука за урврдување на нацрт Детален урбанистички план за дел
од ДУП за локалитет “Рудине” плански опфат меѓу ул.”25 Мај”,крак на
ул. “Сутјеска”, новопроектирана улица и крак на ул. “Крсте Мисирков”,
Свети Николе 2010-2015 година. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр.8
Точка 9
Годишен извештај за работата на Јавната општинска установа за деца –
Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе за учебната 2009/2010 година . .стр.8
Точка 10
Годишен извештај за работата на ООУ “Даме Груев” с.
Ерџелија за учебната 2009/2010 година . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..стр.9
Точка 11
Заклучок за усвојување на Одлуката за организација ,
делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Свети Николе бр. 0701-672 од 29.07.2010 година. . .стр.10
Точка 12
Статутарна Одлука за измена на Статутот бр.0101-30 од
11.05.2006 година на ЈКП”Комуналец” Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр.11
Точка 13
Одлука за давање согласност за отварање на нова паралелка

13

за ученици со посебни потреби за реализирање настава од петто
до осмо одделение во ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе. . . . . . . . . . . . . .. . ..стр.12

Бр. 0701-682/2
31.08. 2010година
Свети Николе

14

