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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

20.07. 2012 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 9 

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 
Трезорска сметка 100000000063010 
Буџетски корисник 7630140762- 630-10 

 

 
 
    

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен 
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К  

за објавување на Одлуката за  дополнување  на  Програмата 
за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на 

Општина Свети Николе за 2012 година 
 
           Се објавува  Одлуката за  дополнување  на  Програмата за изработка, измени и 
дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 
година бр.  0701 – 649 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 20.07. 2012 година. 
                                  
Бр. 0801- 656                                                   Градоначалник, 
20.00. 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 20.07. 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  : 
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1.Изработка  на   Детален урбанистички   план  за  дел  од У.Е. “2” Плански  опфат  
меѓу  ул. “ Крсте  Мисирков”, ул. “Карпошева” и  ул.”Карл  Маркс” , Општина  Свети  Николе  
2012-2017  год. 

 2 .Изработка  на   Детален урбанистички   план  за  дел  од У.Е. “1” локалитет   “Нов  
градски  парк”,  Плански  опфат  меѓу  ул. “ Крсте  Мисирков”  и  ул. “Септемвриска “  , 
Општина  Свети  Николе  2012-2017  год. 
 

Член 2 
 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а  ќе  се  објави  во  
“Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
Бр.0701-649                                                               Совет на Општина СветиНиколе 
20.07. 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 Одлуката за  отпочнување   постапка   за  измена  и  дополна    

на  Детален  урбанистички  план  за  дел од У.Е. ″1 и ″2″ Плански  опфат  меѓу   

ул.”Вељко  Влаховиќ”, “Јанко  Глигоров”, ″29-Ноември″ и “Првомајска”, Свети  

Николе 

 2012-2017 година. 

 
     Се објавува  Одлуката За  отпочнување   постапка   за  измена  и  дополна    на  

Детален  урбанистички  план  за  дел од У.Е. ″1 и ″2″ Плански  опфат  меѓу   ул.”Вељко  

Влаховиќ”, “Јанко  Глигоров”, ″29-Ноември″ и “Првомајска”, Свети  Николе 2012-2017 

година. бр.  0701 – 650 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 

одржана на ден 20.07. 2012 година.                                   

 
Бр. 0801- 656/2                                         Градоначалник, 
20.07. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

 

 

Врз  основа  на  член  7  точка 2  алинеја 2  и  член 11   од  Законот  за  просторно  и  

урбанистичко  планирање – пречистен текст (“Службен  весник  на  Република  Македонија 

“ бр.60/11), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  20.07. 

2012  година   донесе  
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 О Д Л У К А 

За  отпочнување   постапка   за  измена  и  дополна    на  Детален  

урбанистички  план  за  дел од У.Е. ″1 и ″2″ Плански  опфат  меѓу   ул.”Вељко  

Влаховиќ”, “Јанко  Глигоров”, ″29-Ноември″ и “Првомајска”, Свети  Николе 2012-2017 

година. 

                                                                         Член 1 

Се  отпочнува  постапка  за   измена  и  дополна    на  Детален  урбанистички  план  

за  дел од У.Е. ″1 и ″2″ Плански  опфат  меѓу   ул.”Вељко  Влаховиќ”, “Јанко  Глигоров”, ″29-

Ноември″ и “Првомајска”, Свети  Николе 2012-2017 година. 

                                                             Член 2 

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

Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 

Бр.0701-650                                                        Совет на Општина Свети Николе 
20.07. 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 Одлуката За  отпочнување   постапка   за  измена  и  

дополна    на  Детален урбанистички   план  за  дел  од У.Е. “3” Плански  опфат  меѓу  

ул. “ Крсте  Мисирков”, ул. “Карпошева” и  ул.”Карл  Маркс” Општина  Свети  Николе  

2012-2017  год. 

 
     Се објавува  Одлуката За  отпочнување   постапка   за  измена  и  дополна    на  

Детален урбанистички   план  за  дел  од У.Е. “3” Плански  опфат  меѓу  ул. “ Крсте  

Мисирков”, ул. “Карпошева” и  ул.”Карл  Маркс” Општина  Свети  Николе  2012-2017  год. 

бр.  0701 – 651 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на 

ден 20.07. 2012 година.                                   

 
Бр. 0801- 656/3                                         Градоначалник, 
20.07. 2012 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
                       
 
    
 

Врз  основа  на  член  7  точка 2  алинеја 2  и  член 11   од  Законот  за  просторно  и  

урбанистичко  планирање – пречистен текст (“Службен  весник  на  Република  Македонија 

“ бр.60/11), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  20.07. 

2012  година   донесе  
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 О Д Л У К А 

За  отпочнување   постапка   за  измена  и  дополна    на  Детален 

урбанистички   план  за  дел  од У.Е. “3” Плански  опфат  меѓу  ул. “ Крсте  Мисирков”, 

ул. “Карпошева” и  ул.”Карл  Маркс” Општина  Свети  Николе  2012-2017  год. 

                                                                                   Член 1 

Се  отпочнува  постапка  за   измена  и  дополна    на  Детален урбанистички   план  

за  дел  од У.Е. “3” Плански  опфат  меѓу  ул. “ Крсте  Мисирков”, ул. “Карпошева” и  

ул.”Карл  Маркс” , Општина  Свети  Николе  2012-2017  год. 

                                                                     Член 2 

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

Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 

 
Бр.0701-651                                                         Совет на Општина Свети Николе 
20.07. 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 Одлуката За  отпочнување   постапка   за  измена  и  

дополна    на    Детален урбанистички   план   за    дел    од   У.Е. “1” ,  локалитет   

“Нов  градски  парк”,    Плански  опфат    меѓу   ул. “ Крсте  Мисирков”  и  ул. 

“Септемвриска “ 

 Општина  Свети  Николе  2012-2017  год. 

 
     Се објавува  Одлуката За  отпочнување   постапка   за  измена  и  дополна    на    

Детален урбанистички   план   за    дел    од   У.Е. “1” ,  локалитет   “Нов  градски  парк”,    

Плански  опфат    меѓу   ул. “ Крсте  Мисирков”  и  ул. “Септемвриска “ Општина  Свети  

Николе  2012-2017  год. бр.  0701 – 652 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе 

на седницата одржана на ден 20.07. 2012 година.                      

 
Бр. 0801- 656/4                                         Градоначалник, 
20.07. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  7  точка 2  алинеја 2  и  член 11   од  Законот  за  просторно  и  

урбанистичко  планирање – пречистен текст (“Службен  весник  на  Република  Македонија 
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“ бр.60/11), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  20.07. 

2012  година   донесе  

О Д Л У К А 

За  отпочнување   постапка   за  измена  и  дополна    на    Детален 

урбанистички   план   за    дел    од   У.Е. “1” ,  локалитет   “Нов  градски  парк”,    

Плански  опфат    меѓу   ул. “ Крсте  Мисирков”  и  ул. “Септемвриска “ Општина  

Свети  Николе  2012-2017  год. 

                                                                         Член 1 

Се  отпочнува  постапка  за   измена  и  дополна   на   Детален урбанистички   план  

за  дел  од У.Е. “1” локалитет   “Нов  градски  парк”,  Плански  опфат  меѓу  ул. “ Крсте  

Мисирков”  и  ул. “Септемвриска “  , Општина  Свети  Николе  2012-2017  год. 

                                                             Член 2 

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

Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 

Бр.0701-652                                                       Совет на Општина Свети Николе 
20.07. 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 Одлуката за  определување  на   ширина  на  крајбрежен  
појас  на  водотеците  во  населени  места  опфатени  со  ГУП  за  град  Свети  Николе 
 
 
 

     Се објавува  Одлуката за  определување  на   ширина  на  крајбрежен  појас  на  
водотеците  во  населени  места  опфатени  со  ГУП  за  град  Свети  Николе  бр.  0701 – 
653 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.07. 
2012 година. 
                                

 
Бр. 0801- 656/5                                         Градоначалник, 
20.07. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 

Врз  основа  на  член  29  став 2    од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање – пречистен текст (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.60/11),член 131 став 2 точка 3  од  Законот  за  води  (“Службен  весник  на  Република  
Македонија “ бр.87/08,06/09,161/09,83/10 и 51/11),член 84 од  Статутот на  општина  Свети  
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Николе (“Службен  гласник  на  општина  Свети  Николе” бр.1/06), Советот  на  Општина  
Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  20.07. 2012  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

за  определување  на   ширина  на  крајбрежен  појас  на  водотеците  во  
населени  места  опфатени  со  ГУП  за  град  Свети  Николе 

 
                                                                         Член 1 

Со  оваа  Одлука  се  определува  ширината  на  крајбрежниот  појас  на  
водотеците  во  населени  места   опфатени  со  ГУП  за  град  Свети  Николе, а  заради  
заштита  и  одржување  на  природните  и  уредените  речни  корита  и   бреговите на  
водотеците. 

 
                                                                         Член 2 

Ширината  на  крајбрежниот  појас  појас  на  водотеците  во  населени  места   
опфатени  со  ГУП  за  град  Свети  Николе  изнесува  10  метри  од  крајната  линија  на  
регулацијата  на  речното  корито. 

              Член 3 
Одлуката  ќе  се  применува  при  донесување, изменување  и  дополнување  на  

одлуки  за  донесување  урбанистички планови. 
 
                                                             Член 4 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а  ќе  се  објави  во  

Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
Бр.0701-653                                                       Совет на Општина Свети Николе 
20.07. 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 Одлуката За  урврдување  на  нацрт  Детален урбанистички 

план  за  дел  од У.Е. “2” Урбано  подрачје  на  локалитет  “Мавровица”, Општина  

Свети  Николе,2012-2017  год. 

 
     Се објавува  Одлуката  За  урврдување  на  нацрт  Детален урбанистички план  

за  дел  од У.Е. “2” Урбано  подрачје  на  локалитет  “Мавровица”, Општина  Свети  

Николе,2012-2017  год. бр.  0701 – 654 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 

седницата одржана на ден 20.07. 2012 година.                                 

 
Бр. 0801- 656/6                                           Градоначалник, 
20.07. 2012 год.                                     на Општина Свети Николе 
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.60/11), Советот  на  Општина  Свети  

Николе   на  седницата  одржана   на  ден  20.07.2012  година   донесе  

 

О Д Л У К А 

За  урврдување  на  нацрт  Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е. “2” 

Урбано  подрачје  на  локалитет  “Мавровица”, Општина  Свети  Николе,2012-2017  

год. 

                                                                   Член 1 

Со  оваа  Одлука  Советот  на  Општина  Свети  Николе  го  утврдува  нацртот  на  

Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е. “2” Урбано  подрачје  на  локалитет  

“Мавровица”, Општина  Свети  Николе,  2012-2017  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.0701-654                                                        Совет на Општина Свети  Николе 
20.07. 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 Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот 

на Општина Свети Николе за 2012 година 
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     Се објавува  Одлуката  за објавување на Одлуката за измена на распоредот на 

средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2012 година бр.  0701 – 655 што 

Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.07. 2012 

година. 

                       
            

Бр. 0801- 656/7                                            Градоначалник, 
20.07. 2012 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
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