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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

23.05. 2012 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 5 

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 наОдлука За  дополнување  на  Програмата 

за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на 
Општина Свети Николе за 2012 година 

 
 
           Се објавува  Одлука За  дополнување  на  Програмата   за изработка, измени и 
дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 
година   бр.  0701 - 466 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 23.05. 2012 година. 
                                   
Бр. 0801-454/2-1                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
 
 Врз основа на член 17 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање  
(Службен весник на РМ бр.60/11-пречистен текст), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 23.05. 2012 година, донесе:   
 

О Д Л У К А   

За  дополнување  на  Програмата   за изработка, измени и дополнувања на 
урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година  

 
Член 1 

 Се  отпочнува  постапка  за  дополнување  на  Програмата   за изработка, измени и 
дополнувања на урбанистички планови на територијата  на  Општина  Свети  Николе  за  
2012 година  :  
 

1.Изработка   и    донесување   на  ЛУПД  за  изградба  на  откупен  центар  за   
   земјоделски   производи  со  полигон  за  конзервирање  и  складишен  простор  на  
   КП бр.7247/1, 7247/2  и  7248   м.в.„Бестрики “  ,  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.0701-466                                                          Совет на Општина Св.Николе 
23.05. 2012 год.                                                                            Претседател,  
Свети Николе                                                                          Марјанчо  Саздов 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 Одлука 

За   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  урбанистичка  
планска  документација  за  изградба  на  откупен  центар  за   земјоделски   
производи  со  полигон  за  конзервирање  и  складишен  простор  на  КП 
бр.7247/1, 7247/2  и  7248   м.в.„Бестрики “  ,  КО  Свети  Николе ,  Општина   
Свети   Николе 

 
 
           Се објавува  Одлука За   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  
урбанистичка  планска  документација  за  изградба  на  откупен  центар  за   земјоделски   
производи  со  полигон  за  конзервирање  и  складишен  простор  на  КП бр.7247/1, 7247/2  
и  7248   м.в.Бестрики   ,  КО  Свети  Николе ,  Општина   Свети   Николе бр.  0701 - 456 што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.05. 2012 
година. 
                                 
Бр. 0801-454/2-2                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 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.60/2011 – пречистен  текст ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  
седницата  одржана   на  ден 23.05. 2012  година   донесе  
 

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

планска  документација  за  изградба  на  откупен  центар  за   земјоделски   
производи  со  полигон  за  конзервирање  и  складишен  простор  на  КП бр.7247/1, 

7247/2  и  7248   м.в.„Бестрики “  ,  КО  Свети  Николе ,  Општина   Свети   Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  планска  
документација  за  изградба  на  откупен  центар  за   земјоделски   производи  со  полигон  
за  конзервирање  и  складишен  простор  на  КП бр.7247/1, 7247/2  и  7248 м.в.„Бестрики “  
,  КО  Свети  Николе ,  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.0701-456                                                               Совет на Општина Св.Николе 
23.05. 2012 год.                                                                             Претседател,  
Свети Николе                                                        Марјанчо  Саздов 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 Одлука  за измена на Предлог листата за определување на имиња 
на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на  

Општина Свети Николе 
 
           Се објавува  Одлука  за измена на Предлог листата за определување на имиња на 
улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на  Општина 
Свети Николе бр.  0701 - 457 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 23.05. 2012 година. 
 
                                   
Бр. 0801-454/2-3                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( 
“Сл.Весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 
ден 23.05.  2012 година донесе 

 
  

О Д Л У К А 
за измена на Предлог листата за определување на имиња на улици, плоштади, 

мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на 
 Општина Свети Николе 

 
член 1 

 Во Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Свети Николе под реден број  31 
наместо Партениј Зоографски, да стои Партениј Зографски и под реден број 32, наместо 
Блаже Коневски, да стои Блаже Конески. 
 

член 2 
 Останатите  имиња  од Листата остануваат во сила како што се утврдени со 
основната листа. 

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

“Службен гласник” на Општина Свети Николе. 
 
Бр.0701-457                                                          Совет на Општина Св.Николе 
23.05. 2012 год.                                                                           Претседател,  
Свети Николе                                                                      Марјанчо  Саздов 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 Одлука  

За  отпочнување  постапка  за изработка  на   Детален   урбанистички   план   
за   индустриска   зона  -  југ   плански  опфат   меѓу  ул. “ Маршал  Тито”  и   река  

Периш    КО  Свети  Николе , Општина  Свети  Николе 
 
           Се објавува Одлука  За  отпочнување  постапка  за изработка  на   Детален   
урбанистички   план   за   индустриска   зона  -  југ   плански  опфат   меѓу  ул. “ Маршал  
Тито”  и   река  Периш    КО  Свети  Николе , Општина  Свети  Николе бр.  0701 - 458 што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.05. 2012 
година. 
                                     
 
Бр. 0801-454/2-4                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 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.60/11), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  
23.05.2012  година   донесе  
 
 

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

за   индустриска   зона  -  југ   плански  опфат   меѓу  ул. “ Маршал  Тито”  и   река  
Периш    КО  Свети  Николе , Општина  Свети  Николе 

 
                                                                         Член 1 

Се   отпочнува    постапка    за   изработка  на  Детален   урбанистички   план   за   
индустриска   зона  -  југ   плански  опфат   меѓу  ул. “ Маршал  Тито”  и   река  Периш    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.0701-458                                                           Совет на Општина Св.Николе 
23.05. 2012 год.                                                                                    Претседател,  
Свети Николе                                                                         Марјанчо  Саздов 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 Одлука За  отпочнување         постапка       за     изменување    и      
дополнување     на дел  од  Детален   урбанистички   план   за       У.Е.1     плански    

опфат   Урбан  модул  ул. “ Маршал  Тито   “,   ул.″ Септемвриска ″  ул. ″ Ангел  
Трајчев ″  и  Кеј  на река  Светниколска  , Општина  Свети  Николе 



 

 
           Се објавува Одлука За  отпочнување         постапка       за     изменување    и      
дополнување     на дел  од  Детален   урбанистички   план   за       У.Е.1     плански    опфат   
Урбан  модул  ул. “ Маршал  Тито   “,   ул.″ Септемвриска ″  ул. ″ Ангел  Трајчев ″  и  Кеј  на 
река  Светниколска  , Општина  Свети  Николе  бр.  0701 - 459 што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.05. 2012 година.                             
      

 
Бр. 0801-454/2-5                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 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.60/11), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  23.05. 
.2012  година   донесе  
 

О Д Л У К А 
За      отпочнување         постапка       за     изменување    и      дополнување     

на 
дел  од  Детален   урбанистички   план   за       У.Е.1     плански    опфат   Урбан  модул  

ул. “ Маршал  Тито   “,   ул.″ Септемвриска ″  ул. ″ Ангел  Трајчев ″  и  Кеј  на река  
Светниколска  , Општина  Свети  Николе 

 
 
                                                                         Член 1 

Се   отпочнува    постапка    за   изменување  и    дополнување   на    Дел  од  
Детален   урбанистички   план   за     У.Е.1 ,  Плански   опфат   меѓу   ул. “ Маршал  Тито   “,   
ул.″ Септемвриска ″  ул. ″ Ангел  Трајчев ″  и  Кеј  на река  Светниколска  , 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.0701-459                                                           Совет на Општина Св.Николе 
23.05. 2012 год.                                                                            Претседател,  
Свети Николе                                                                      Марјанчо  Саздов 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 
Одлука за сопствено учество на Општина Свети Николе во проект за 

ИПА Програмата - Прекугранична соработка Р.Македонија – Грција 2007-2013 
 
           Се објавува Одлука за сопствено учество на Општина Свети Николе во проект за 
ИПА Програмата - Прекугранична соработка Р.Македонија – Грција 2007-2013  бр.  0701 - 
460 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.05. 
2012 година. 
                                   
Бр. 0801-454/2-6                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 



 

        
 
Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Службен 

весник на РМбр 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден  
23.05.2012 година донесе: 
 

ОДЛУКА 
за сопствено учество на Општина Свети Николе во проект за 

ИПА Програмата - Прекугранична соработка Р.Македонија – Грција 2007-2013 
 

Член 1 
          Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Свети Николе во 
јавен повик за прибирање на предлог-проекти за ИПА Програмата - Прекугранична 
соработка Р.Македонија – Грција 2007-2013. 
 
         Средствата ќе бидат наменети за стручно оспособување и усовршување на 
професионалните квалификации на ранливи групи на население во прекугранична областа 
на Грција - Македонија”- “ПРОДИТРАИН”. Проектот е под приоритетот и мерката на 
програмата - Зајакнување на прекуграничниот економски развој и Зајакнување на 
човечките ресурси, во партнерство на Филоптоцхос Аделпхотис оф Мен - Тхессалоники, 
Општина Алмопиа, Европски граѓански активности и Центар за социјален и економски 
развој. 
  

Член 2 
         Средствата се обезбедуваат во висина од 15% од вредноста на предлог-проектот или 
21.371,74 евра, согласно обврската од јавниот повик за обезбедување на кофинансирање. 
 

Член 3 
         Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе за 
економски развој. 
 

Член 4 
         Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување и истата ќе биде објавена во 
Службен гласник на Општина Свети Николе. 
 
 
  Бр.0701-460                                                          Совет на Општина Свети Николе 
  23.05.2012година                                                                  Претседател,               
 Свети Николе                                                                  Марјанчо Саздов 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 Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Свети 
Николе за извештајниот период (кумулативно) за квартал  Први од 01.01.2012година   

до 31.03.2012година 
 
           Се објавува  Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Свети 
Николе за извештајниот период (кумулативно) за квартал  Први од 01.01.2012година   до 
31.03.2012година бр.  0701 - 461 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 23.05. 2012 година. 
                                

 
Бр. 0801-454/2-7                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 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 Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот 
квартал за 2012 година 

 
 
 
 
 
 
           Се обајавува Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал 
за 2012 година бр.  0701 - 462 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 23.05. 2012 година. 
                       
 
 
    
 
 

             
 

Бр. 0801-454/2-8                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 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 Заклучокотза поднесеното барање од Зоран Трајковски од 
 Свети Николе и Бранко Стојановски од с. Горобинци 

 
 
           Се усвојува  Заклучокот за поднесеното барање од Зоран Трајковски од Свети 
Николе и Бранко Стојановски од с. Горобинци бр.  0701 – 463/2 што Советот на Општина 
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.05. 2012 година. 
                                  

 
Бр. 0801-454/2-9                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 10 став 1 алинеја 1 и 2 од Статутот на Општина 
Свети Николе, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.05.  
2012 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
во врска поднесеното барање од Зоран Трајковски од Свети Николе и  

Бранко Стојановски од с. Горобинци 
 

 
          1. Градоначалникот на Општина Свети Николе да формира комисија која ќе ја 
процени штетата на индивидуални станбени објекти сопственост на Зоран Трајковски од 
Свети Николе и Бранко Стојановски од с. Горобинци,  по повод поднесените од нив барања 
за финансиска помош за санирање на истите од опожарување. 
 

 
 2. По поднесениот извештај од страна на комисијата, Градоначалникот зависно од 
средствата со кои располага општината да ја определи висината на паричната помош. 

 
 

3. Овој Заклучок стапува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 - 463                    Претседател, 
23.05. 2012 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Марјанчо Саздов 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 поднесеното барање од група граѓани од с. Горобинци, Сопот,  
Преод,  Трстеник и Малино 



 

 
           Се усвојува  Заклучокот за поднесеното барање од група граѓани од с. Горобинци, 
Сопот, Преод,  Трстеник и Малино бр.  0701 - 463 што Советот на Општина Свети Николе 
го донесе на седницата одржана на ден 23.05. 2012 година. 
                                  

 
Бр. 0801-454/2-9                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 10 став 1 алинеја 1 и 2 од Статутот на Општина 
Свети Николе, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.05.  
2012 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за поднесеното барање од група граѓани од с. Горобинци, Сопот, 

 Преод, Трстеник и Малино 
 

          1. Во врска поднесеното барање од група граѓани од с. Горобинци, Сопот, Преод, 
Трстеник и Малино, Градоначалникот на Општина Свети Николе да направи контакт со 
субјекти кои имаат лиценци за вршење линиски превоз и да побара заинтересирани 
субјекти кои би отвориле редовна линија на релација Малино – Преод – Сопот – Трстеник – 
Горобинци – Свети Николе и обратно, два пати неделно. 
 
 

2. Овој Заклучок стапува на сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 – 463/2                       Претседател, 
23.05. 2012 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                Марјанчо Саздов 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 недвижни ствари 
 
           Се обајавува Одлуката за оттуѓување на недвижни ствари бр.  0701 - 464 што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.05. 2012 
година. 
                                   
Бр. 0801-454/2-10                                          Градоначалник, 
23.05. 2012 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа(“Сл. 
Весник на РМ” бр. 5/2002), 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 бр. 0701-77 од 30.01.2008 година (“Службен гласник на Општина Свети 
Николе” бр. 1/2008)                                                                                                                         
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.05. 2012  година 
донесе: 



 

 
 

О Д Л У К А 
за оттуѓување на недвижни ствари  

 
 

Член 1 
 Со оваа одлука поблиску се определува недвижниот имот што ќе биде предмет на 
продажба согласно 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:                                                                                

 
   
1.  Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 39 КО Преод и тоа: 
- КП 1739 м.в. „Село” , згр. 1 која е во распаѓање, П=331 м2 под објект,  
- КП 1739 м.в. „Село” , двор , П=5268 м2 .   
2. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 318 КО Сопот и тоа: 
- КП 1103 м.в. „Село” згр. 1 , П=301 м2 под објект; 
- КП 1739 м.в. „Село” , двор , П=3357 м2. 
3. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 52 КО Малино и тоа: 
- КП 1142/1 м.в. „Село” , згр. 1 , П=300 м2 под објект; 
- КП 1142/1 м.в. „Село” , двор , П=3719 м2. 
4. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 1 КО Кнежје и тоа: 
- КП 781 м.в. „Село” , згр. 1 , ПО со П=29 м2 , ПР со П=146 м2; 
- КП 781 м.в. „Село” , двор , П=1046 м2. 
5. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 68 КО Ранченци и тоа: 
- КП 1011 м.в. „Село” , згр. 1 , ПР со П=48 м2; 
- КП 1101 м.в. „Село” , двор , П=2240 м2. 
6. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 18 КО Крушица и тоа: 
- КП 1336 м.в. „Село” , згр. 1 , ПР со П=163 м2; 
- КП 1336 м.в. „Село” , двор , П=4613 м2. 
7. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 351 КО Орел и тоа: 
- КП 745 м.в. „Село” , згр. 1 , П=308 м2 под објект; 
- КП 745 м.в. „Село” , двор , П=1261 м2. 
8. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 437 КО Стањевци и тоа: 
- КП 1166 м.в. „Село” , згр. 1 , П=94 м2 под објект; 
- КП 1166 м.в. „Село” , двор , П=704 м2. 
9. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 818 КО Немањици и тоа: 
- КП 2449/1 м.в. „Село” , згр. 1 , П=614 м2 под објект; 
- КП 2449/1 м.в. „Село” , двор , П=3273 м2. 
10. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 571 КО Д.Ѓуѓанци и тоа: 
-    КП 1365 м.в. „Село” , згр. 1 , П=488 м2 под објект , згр. 2 П=16 м2 под објект; 

              -    КП 1365 м.в. „Село” , двор , П=1803 м2. 
              11. Недвижен имои заведен во Имотен лист бр. 45 КО Павлешенци и тоа: 
              -    КП 1637/1 м.в. „Село” , згр. 1 , П=587 м2 под објект; 
              -    КП 1637/1 м.в. „Село” , двор , П=1095 м2. 
              12. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 256 КО Мечкуевци и тоа: 
              -    КП 622/1 м.в. „Село” , згр. 1 , П=154 м2 под објект , згр. 2 , П=230 м2 под  
                   објект кои се руинирани; 

- КП 622/1 м.в. „Село” , двор , П=3150 м2. 
13. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 39 КО Горобинци и тоа: 
-    КП 5392 м.в. „Село” , згр. 1 , П=639 м2 под објект; 
-    КП 5392 м.в. „Село” , двор , П=860 м2. 
14. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 137 КО Мустафино и тоа: 
-    КП 1886 м.в. „Село” , згр. 1 , П=7 м2 под објект , згр. 2 П=623 м2 под објект;  
-    КП 1886 м.в. „Село” , двор , П=1796 м2. 
15. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 34 КО Амзибегово и тоа: 



 

-    КП 2757 м.в. „Село” , згр. 1 , П=17 м2 под објект , згр. 2 П=620 м2 под објект; 
-    КП 2757 м.в. „Село” , двор , П=327 м2. 
16. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 173 КО Кадрифаково и тоа: 
-    КП 448/2 м.в. „Село” , згр. 1 , ПР со П=71 м2.  

 
 

Член 3 
 Продажбата на недвижниот имот ќе се врши со јавно наддавање и почетната цена 
на наддавање ќе биде пазарната вредност на имотот утврдена од Комисијата за 
утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот. 
 
 

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 на сила од денот на донесувањето. 
 
 

Член 6 
 Одлуката ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701-464                                                          Совет на Општина Св.Николе 
23.5. 2012 год.                                                                         Претседател,  
Свети Николе                                                                       Марјанчо  Саздов  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 Дополнување на Програмата за работа во областа на располагање 
со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на 

Општина Свети Николе за 2012 година 
 
 
           Се обајавува Дополнување на Програмата за работа во областа на располагање со 
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина 
Свети Николе за 2012 година бр.  0701 - 465 што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 23.05. 2012 година. 
                      

             
 

Бр. 0801-454/2-11                                        Градоначалник, 
23.05. 2012 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 Одлука      

За  дополнување  на  Програмата   за изработка, измени и дополнувања на 
урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година  

 
 
           Се обајавува Одлука      За  дополнување  на  Програмата   за изработка, измени и 
дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 
година   бр.  0701 - 455 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 23.05. 2012 година. 
                                  
Бр. 0801-454/2-12                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 17 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање  
(Службен весник на РМ бр.60/11-пречистен текст), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 23.05. 2012 година, донесе:   

 
 

О Д Л У К А     

За  дополнување  на  Програмата   за изработка, измени и дополнувања на 
урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година  

 
 
Член 1 

 Се  отпочнува  постапка  за  дополнување  на  Програмата   за изработка, измени и 
дополнувања на урбанистички планови на територијата  на  Општина  Свети  Николе  за  
2012 година  :  
 

1.Изработка  на   Урбанистички  план  вон  населено  место  на  м.в. “  Кукул “   ,  КО  
Амзабегово – вон гр.   ,  општина   Свети  Николе   ,  за   изградба  на  објекти  од   лесна  и   
незагадувачка   индустрија. 

2. Изработка  на   Урбанистички  план  вон  населено  место  на  м.в. “  Гладна “   ,  
КО  Амзабегово – вон гр.   ,  општина   Свети  Николе   ,  за   изградба  на  објекти  од   
лесна  и   незагадувачка   индустрија.  

 
Член 2 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а  ќе  се  објави  во  
“Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
 
Бр.0701-455                                                           Совет на Општина Св.Николе 
23.5. 2012 год.                                                                               Претседател,  
Свети Николе                                                                       Марјанчо  Саздов 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 Одлука  

за    пристапување   кон    изработка   и   донесување   на  Урбанистички  план  
вон      населено   место   м.в. “  Гладна “   ,  КО  Амзабегово – вон гр.   ,  општина   
Свети  Николе   ,  за   изградба  на  објекти  од   лесна  и   незагадувачка   индустрија 
 
 
           Се обајавува Одлука  за    пристапување   кон    изработка   и   донесување   на  
Урбанистички  план  вон      населено   место   м.в. “  Гладна “   ,  КО  Амзабегово – вон гр.   
,  општина   Свети  Николе   ,  за   изградба  на  објекти  од   лесна  и   незагадувачка   
индустрија бр.  0701 - 467 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 23.05. 2012 година. 
                                    

 
Бр. 0801-454/2-13                                         Градоначалник, 
23.05. 2012 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.60/11 ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  
ден 23.05. 2012  година   донесе  
 
 

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

вон      населено   место   м.в. “  Гладна “   ,  КО  Амзабегово – вон гр.   ,  општина   
Свети  Николе   ,  за   изградба  на  објекти  од   лесна  и   незагадувачка   индустрија 

 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон изработка   и   донесување   на  Урбанистички  план  вон      
населено   место   м.в. “ Гладна “   ,  КО  Амзабегово – вон гр.  ,  општина   Свети  Николе   ,  
за   изградба  на  објекти  од   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.0701-467                                                                     Совет на Општина Св.Николе 
23.5. 2012 год.                                                                                        Претседател,  
Свети Николе                                                                                 Марјанчо  Саздов 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 Одлука  
за    пристапување   кон    изработка   и   донесување   на  Урбанистички  план  

вон      населено   место   м.в. “ Кукул”   ,  КО  Амзабегово – вон гр.   ,  општина   Свети  
Николе   ,  за   изградба  на  објекти  од   лесна  и   незагадувачка   индустрија 



 

 
 
           Се обајавува Одлука  за    пристапување   кон    изработка   и   донесување   на  
Урбанистички  план  вон      населено   место   м.в. “ Кукул”   ,  КО  Амзабегово – вон гр.   ,  
општина   Свети  Николе   ,  за   изградба  на  објекти  од   лесна  и   незагадувачка   
индустрија бр.  0701 - 468 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 23.05. 2012 година. 
                                     

 
Бр. 0801-454/2-14                                        Градоначалник, 
23.05. 2012 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.60/11 ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  
ден 23.05. 2012  година   донесе  
 
 

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

вон      населено   место   м.в. “ Кукул”   ,  КО  Амзабегово – вон гр.   ,  општина   Свети  
Николе   ,  за   изградба  на  објекти  од   лесна  и   незагадувачка   индустрија 

 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон изработка   и   донесување   на  Урбанистички  план  вон      
населено   место   м.в. “ Кукул”   ,  КО  Амзабегово – вон гр.   ,  општина   Свети  Николе   ,  
за   изградба  на  објекти  од   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.0701-468                                                         Совет на Општина Св.Николе 
23.5. 2012 год.                                                                               Претседател,  
Свети Николе                                                                         Марјанчо  Саздов с.р. 
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