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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

07.12. 2012 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 15 

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 Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2012 година 

                                                   
 

   Се објавува Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2012 година бр.  0701 – 1038 што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година. 
                                  

 
Бр. 0801- 1034                                                                   Градоначалник, 
07.12. 2012 год.                                           на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална та самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр. 5/2002 година) и член 51 став 1 точка 7 од Статутот на 
ОпШтина Свети Николе (,,Службен гласник на ОпШтина Свети Николе,, бр13/03 и 13/07 
година), Советот на ОпШтина Свети Николе на седницата одржана на 07.12.2012 година , 
донесе 

 

О Д Л У К А 
За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина  

Свети Николе за 2012 година 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врШи измена на распоредот на средства во Буџетот на ОпШтина 

Свети Николе за 2012 година и тоа на следниот начин : 
 

Потпрограма 
Потставка 



 2 

Буџет Самофин. Донации Дотации Кредити 
 

К20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 

401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 -11,884 0 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 -12,830 0 
421110 Електрична енергија 0 0 0 24,714 0 
 
К30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ 

401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 -17,828 0 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 -16,632 0 
421110 Електрична енергија 0 0 0 34,460 0 
 
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

421240 Течни горива 0 0 0 -623,223 0 
425760 Превозни услуги во образованието 0 0 0 -501,582 0 
401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 922,624 0 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 202,181 0 
 
Н20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 -213,170 0 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 -100,826 0 
421240 Течни горива 0 0 0 100,826 0 
425760 Превозни услуги во образованието 0 0 0 213,170 0 
 
В10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ 

401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 -153,615 0 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 -27,068 0 
421240 Течни горива 0 0 0 180,683 0 0 0 0 0 0 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на 

ОпШтина Свети Николе и станува составен дел на Буџетот на опШтината за 2012 година. 
 

0701-1038      Совет на општина Свети Николе 
07.12.2012           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  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 – 1039 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 07.12. 2012 година. 
                                

 
Бр. 0801- 1034/2                                                                    Градоначалник, 
07.12. 2012 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 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 12.12. 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. Измена  и  дополна    на  Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е.”1” и  “2” 
Плански  опфат меѓу ул.”Трајан  Циклев”, “Браќа  Миладинови”   и  “Македонска”   Општина  
Свети  Николе  . 

 
2. Измена  и  дополна    на  Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е.”1” и  “2” 

Плански  опфат меѓу  река  Периш  и   ул.”Ванчо   Ангелов”,   Општина  Свети  Николе.   
  
3. Измена  и  дополна    на  Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е.”1” Плански  

опфат меѓу ул.” Пиринска “, крак од ул. “Крсте  Мисирков”,  “101”  и  “Јане  Сандански” , 
Општина  Свети  Николе . 
 
            4. Изработка   на  Детален  урбанистички  план  Градски  парк – дел , Свети  Николе, 
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.0701-1039                                                         Совет  на  општина  Св.Николе 
07.12.  2012 год.                                                                                 Претседател,  
Св.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  и  дополнување  на  Одлуката  отпочнување  
постапка  за  измена  и  дополна   на   Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е.”1” 
Плански  опфат меѓу ул.”Карпошева”,” Пиринска “, “Крсте  Мисирков”, крак од ул. 
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“Крсте  Мисирков”  и  “Јане  Сандански” општина  Свети  Николе   бр. 0701-761  од  
09.11.2011  год.  со   пристапување  кон  изработка  на  измена  и  дополна  на  

Детален урбанистички план   за дел  од  У.Е.” 1” Плански  опфат меѓу ул.” Пиринска “, 
крак од ул. “Крсте  Мисирков”,  “101”  и  “Јане  Сандански” општина  Свети  Николе  

2012-2017  год. 
 
 
           Се објавува Одлуката за   измена  и  дополнување  на  Одлуката  отпочнување  
постапка  за  измена  и  дополна   на   Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е.”1” 
Плански  опфат меѓу ул.”Карпошева”,” Пиринска “, “Крсте  Мисирков”, крак од ул. “Крсте  
Мисирков”  и  “Јане  Сандански” општина  Свети  Николе   бр. 0701-761  од  09.11.2011  год.  
со   пристапување  кон  изработка  на  измена  и  дополна  на  Детален урбанистички план   
за дел  од  У.Е.” 1” Плански  опфат меѓу ул.” Пиринска “, крак од ул. “Крсте  Мисирков”,  
“101”  и  “Јане  Сандански” општина  Свети  Николе  2012-2017  год. бр.  0701 – 1040 што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 
година. 
                                 
Бр. 0801- 1034/3                                                         Градоначалник, 
07.12. 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  07.12. 
2012  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 
 

За   измена  и  дополнување  на  Одлуката  отпочнување  постапка  за  измена  
и  дополна   на   Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е.”1” Плански  опфат меѓу 
ул.”Карпошева”,” Пиринска “, “Крсте  Мисирков”, крак од ул. “Крсте  Мисирков”  и  
“Јане  Сандански” општина  Свети  Николе   бр. 0701-761  од  09.11.2011  год.  со   

пристапување  кон  изработка  на  измена  и  дополна  на  Детален урбанистички план   
за дел  од  У.Е.” 1” Плански  опфат меѓу ул.” Пиринска “, крак од ул. “Крсте  

Мисирков”,  “101”  и  “Јане  Сандански” 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” Плански  опфат меѓу ул.” Пиринска “, крак од ул. “Крсте  Мисирков”,  “101”  
и  “Јане  Сандански” ,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.0701-1040                                                         Совет  на  општина  Св.Николе 
07.12.  2012 год.                                                                                Претседател,  
Св.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 
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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  измена  и  дополна    на  

Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е.”1” и  “2” Плански  опфат меѓу  ул.”Трајан  
Циклев”, “Браќа  Миладинови”   и  “Македонска”Општина  Свети  Николе 

 
 
           Се објавува  Одлука  За  отпочнување   постапка   за  измена  и  дополна    на  
Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е.”1” и  “2” Плански  опфат меѓу  ул.”Трајан  
Циклев”, “Браќа  Миладинови”   и  “Македонска”Општина  Свети  Николе  бр.  0701 – 1041 
што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 
година. 
                       
Бр. 0801- 1034/4                                                        Градоначалник, 
07.12. 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  07.12. 
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” и  “2” Плански  опфат меѓу 

 ул.”Трајан  Циклев”, “Браќа  Миладинови”   и  “Македонска” 
Општина  Свети  Николе   

 
 
                                                                         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.”Трајан  Циклев”, “Браќа  Миладинови”   и  
“Македонска”   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.0701-1041                                                        Совет  на  општина  Св.Николе 
07.12.  2012 год.                                                                                Претседател,  
Св.Николе                                                                              Марјанчо  Саздов  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  отпочнување   постапка   за  измена  и  дополна    
на  Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е.”1” и  “2” Плански  опфат меѓу  река  

Периш  и   ул.”Ванчо   Ангелов”,  Општина  Свети  Николе 
   Се објавува  Одлука За  отпочнување   постапка   за  измена  и  дополна    на  

Детален урбанистички план  за  дел  од У.Е.”1” и  “2” Плански  опфат меѓу  река  Периш  и   
ул.”Ванчо   Ангелов”,  Општина  Свети  Николе  бр.  0701 – 1042 што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година. 
                                

 
Бр. 0801- 1034/5                                                            Градоначалник, 
07.12. 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 07.12. 
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” и  “2” Плански  опфат меѓу  река  Периш  и   

ул.”Ванчо   Ангелов”,  Општина  Свети  Николе 
 
 
                                                                         Член 1 

Се  отпочнува  постапка  за   измена  и  дополна    на  Детален урбанистички план  
за  дел  од У.Е.”1” и  “2” Плански  опфат меѓу  река  Периш  и   ул.”Ванчо   Ангелов”,   
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.0701-1042                                                         Совет  на  општина  Св.Николе 
07.12.  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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлука  За  урврдување  на  нацрт  Урбанистички  план  вон  

населено  место   Амзабегово  за  изградба  на  лесна  и  незагадувачка  индустрија – 
индустриска  зона  “Овче  Поле” – КО Амзабегово , општина  Свети  Николе 

 2011-2021 година 
                                                       

 
 
 
 

   Се објавува  Одлука За  утврдување  на  нацрт  Урбанистички  план  вон  
населено  место   Амзабегово  за  изградба  на  лесна  и  незагадувачка  индустрија – 
индустриска  зона  “Овче  Поле” – КО Амзабегово , општина  Свети  Николе 2011-2021 
година бр.  0701 – 1043 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 07.12. 2012 година. 
                                 

 
Бр. 0801- 1034/6                                                              Градоначалник, 
07.12. 2012 год.                                        на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
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  07.12. 2012  година   донесе  

 
                                                           О Д Л У К А  
 
За  урврдување  на  нацрт  Урбанистички  план  вон  населено  место   

Амзабегово  за  изградба  на  лесна  и  незагадувачка  индустрија – индустриска  зона  
“Овче  Поле” – КО Амзабегово , општина  Свети  Николе 2011-2021 година 

 
                                                      Член 1 
Со  оваа  Одлука  Советот  на  општина  Свети  Николе  го  утврдува  Нацртот  на   

Урбанистички  план  вон  населено  место   Амзабегово  за  изградба  на  лесна  и  
незагадувачка  индустрија – индустриска  зона  “Овче  Поле” – КО Амзабегово , општина  
Свети  Николе 2011-2021 година. По  утврдувањето  на  Нацртот  на Урбанистички  план  
вон  населено  место    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.0701-1043                                                              Совет  на  општина  Св.Николе 
07.12.  2012 год.                                                                              Претседател,  
Свети Николе                                                                         Марјанчо  Саздов  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  и  дополнување  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” бр.0701-652  од  20.07.2012 год. со   пристапување  
кон  изработка   на  Детален  урбанистички  план  Градски  парк – дел , Свети  Николе, 

Општина  Свети  Николе  2012-2017  год. 
                                                      

 
   Се објавува  Одлука За   измена  и  дополнување  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” бр.0701-652  од  20.07.2012 год. со   пристапување  кон  изработка   на  
Детален  урбанистички  план  Градски  парк – дел , Свети  Николе, Општина  Свети  Николе  
2012-2017  год.бр.  0701 – 1044 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 07.12. 2012 година. 
                               

 
Бр. 0801- 1034/7                                                        Градоначалник, 
07.12. 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  07.12. 
2012  година   донесе  
 
 
 О Д Л У К А 
  За   измена  и  дополнување  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” 
бр.0701-652  од  20.07.2012 год. со   пристапување  кон  изработка   на  Детален  

урбанистички  план  Градски  парк – дел , Свети  Николе, Општина  Свети  Николе  
2012-2017  год. 

 
                                                                                    Член 1 
 
Се  отпочнува  постапка  за   изработка     на  Детален  урбанистички  план  Градски  парк – 
дел , Свети  Николе, 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.0701-1044                                                                Совет  на  општина  Св.Николе 
07.12.  2012 год.                                                                        Претседател,  
Св.Николе                                                                              Марјанчо  Саздов 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  утврдување  на  Нацрт  Детален  урбанистички 
план  за  дел  од  У.Е. “1” -Плански  опфат  меѓу  ул.”Пиринска”, “Карпошева”, “101”, 

крак  на ул.”Крсте  Мисирков”, “Јане  Сандански” Општина  Свети  Николе  
2012-2017 год. 

 
                                                 
   Се објавува  Одлука За  утврдување  на  Нацрт  Детален  урбанистички план  за  

дел  од  У.Е. “1” -Плански  опфат  меѓу  ул.”Пиринска”, “Карпошева”, “101”, крак  на 
ул.”Крсте  Мисирков”, “Јане  Сандански” Општина  Свети  Николе 2012-2017 год. бр.  0701 – 
1045 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 
2012 година. 
                                
Бр. 0801- 1034/8                                                        Градоначалник, 
07.12. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

 
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  07.12. 2012  година   донесе  

 
                                                           О Д Л У К А  
 
За  утврдување  на  Нацрт  Детален  урбанистички план  за  дел  од  У.Е. “1” -

Плански  опфат  меѓу  ул.”Пиринска”, “Карпошева”, “101”, крак  на ул.”Крсте  
Мисирков”, “Јане  Сандански” 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. “1” -Плански  опфат  меѓу  ул.”Пиринска”, 
“Карпошева”,  “101”,  крак  на ул.”Крсте  Мисирков”,  “Јане  Сандански”,Општина  Свети  
Николе 2012-2017 година. По  утврдувањето  на  Нацртот  на Детален  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. 0701-1045                                                                            Општина Свети Николе                                          
  07.12. 2012 година                                                                    Претседател  на  Совет, 
   Свети  Николе                                                                           Марјанчо  Саздов 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  урврдување  на  Нацрт  Детален  урбанистички  
план - Индустриска  зона  “Југ” – Плански  опфат  меѓу  ул.”Маршал  Тито”, “100”, 
граница на наменска  зона и пристапна  улица , општина  Свети  Николе 2012-2017 
година 
                                                    

   Се објавува Одлуката  За  урврдување  на  Нацрт  Детален  урбанистички  план - 
Индустриска  зона  “Југ” – Плански  опфат  меѓу  ул.”Маршал  Тито”, “100”, граница на 
наменска  зона и пристапна  улица , општина  Свети  Николе 2012-2017 година  бр.  0701 – 
1046 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 
2012 година.                                  

 
Бр. 0801- 1034/9                                                               Градоначалник, 
07.12. 2012 год.                                             на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
                                             

 
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 07.12. 2012  година   донесе  

 
                                                           О Д Л У К А  
 
За  урврдување  на  Нацрт  Детален  урбанистички  план - Индустриска  зона  

“Југ” – Плански  опфат  меѓу  ул.”Маршал  Тито”, “100”, граница на наменска  зона и 
пристапна  улица , општина  Свети  Николе 2012-2017 година 

 
                                                      Член 1 
Со  оваа  Одлука  Советот  на  општина  Свети  Николе  го  утврдува  Нацртот  на   

Детален урбанистички  план - Индустриска  зона  “Југ” – Плански  опфат  меѓу  ул.”Маршал  
Тито”, “100”, граница на наменска  зона и пристапна  улица , општина  Свети  Николе 2012-
2017 година. По  утврдувањето  на  Нацртот  на Детален  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. 0701-1046                                                                              Општина Свети Николе                                          
   07.12. 2012 година                                                                      Претседател  на  Совет, 
   Свети  Николе                                                                               Марјанчо  Саздов 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 
 

                                                      
   Се објавува Заклучокот во врска анализата на водата за пиење извршена од 

страна на Заводот за заштита на води – Велес  бр.  0701 – 1034-2 што Советот на Општина 
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година. 
                       

             
Бр. 0801- 1034/10                                                        Градоначалник, 
07.12. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 07. 12. 2012 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. За наредната седница на Советот на Општина Свети Николе да им се достави на 
советниците фотокопие од анализата на водата за пиење извршена од страна на Заводот 
за заштита на води – Велес. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен гласник 
на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 – 1034-2      Претседател, 
07.12. 2012година                        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Марјанчо Саздов с.р. 
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