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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

20.08. 2014 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 11 

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 избор на проект за учество во Проектот за управување со 
речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни 

проекти – Втор повик 
 

Се објавува Одлука  за избор на проект за учество во Проектот за управување со речниот 
слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни проекти – Втор 
повик бр. 0701 – 507 што Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на 
ден 20.08.2014 година                                                
          
 
Бр. 0801-510                                          Градоначалник, 
20.08. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                               Зоран Тасев с.р. 
       
        

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10, а во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден20.08.2014 година донесе  
 

О Д Л У К А 
За избор на проект за учество во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, 

Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни проекти-Втор повик 
 
 

Член 1 
Советот на Општина  Свети Николе дава согласност проектот „Изградба на колекторски 

ситем со лагуни за прочистување на фекалните отпадни води на Градот Свети Николе со 
биоензим” да се избере за проект за кој што Општина Свети Николе ќе аплицира на повикот за  
Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали 
инфраструктурни проекти-Втор повик, со кофинансирање. 
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Член 2 
Проектот е избран на основа од резултатите  на  одржаните Формуските сесии на ден 

08.07.2014 г. и 18.07.2014 г. каде од страна на граѓаните се даваа предлог решенија за проблеми 
поврзани со темата Вода  и каде како најприоритетен беше избран гореспоменатиот проект. 

 
Член 3 

Висината на средствата со кои што Општина Свети Николе ќе учествува во 
кофинансирање на проектот  ќе бидат  утврдени со посебна одлука. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден по денот на објавување во ,,Службен гласник 
на Општина Свети Николе,,. 

 
Бр.0701- 507                                                                                       Совет на Општина Свети Николе 
20.08.2014 година           Претседател,                                               
Свети Николе          Илија Стоилев 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, донес 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
За објавување на  Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во Проектот за 
управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на мали 

инфраструктурни проекти 
 – Втор повик 

 
Се објавува Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во Проектот за 

управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на мали 
инфраструктурни проекти – Втор повик бр. 0701-508 што Советот на Општина Свети Николе  ја 
донесе на седницата одржана на ден 20.08.2014 година.                                                          
 
Бр. 0801-510/2                                           Градоначалник, 
20.08. 2014 год.                                          на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                Зоран Тасев с.р. 
        
      

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10,а во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа (,,Службен весник на РМ ,,бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата оджана на ден 20.08.2014 година донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За кофинансирање на Општина Свети Николе во Проектот за управување со речниот слив 
на Брегалница, Планирање и имплементација на мали инфраструктурни проекти- Втор 

повик 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Опоштина Свети Николе во 

Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали 
инфраструктурни проекти-втор повик. 

Носител на Проектот е Општина Свети Николе 
Партнер е ЈКП ,,Комуналец,, -Свети Николе 
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Член 2 
Средствата се обезбедуваат во висина од 23 % од вредноста на проектот  или 7.268.222 

денари што е во согласност со  обврската за обезбедување на минимално кофинансирање од 
страна на носителот на проектот и овие средства ќе бидат наменети за Изградба на колекторски 
систем со лагуни за прочистување на фекални отпадни води на град Свети Николе со биоензим. 

 
Член 3 

Во случај на несакани отстапувања од вкупно утврдениот буџет на проектот кој изнесува 
31.884.222 денари сите издатоци ќе ѓи сноси носителот на проектот-Општина Свети Николе.  

Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 
година. 
 

Член 4 
Оваа Одлука стапува на сила наредниот ден по денот на  објавување во,, Службен гласник 

на Општина Свети Николе,,. 
 
 

Бр.0701- 508                                                                                          Совет на Општина Свети 
Николе 
20.08.2014 година                Претседател,                                               
Свети Николе                                                                                                      Илија Стоилев 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 објавуваање на Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 

урбанистички план за дел од ,,МЗ 1,, Светио Николе – локалитет ,,градски пазар,, плански 
период 2013 – 2018 година 

 
 
           Се објавува Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички 
план за дел од ,,МЗ 1,, Светио Николе – локалитет ,,градски пазар,, плански период 2013 – 2018 
година бр. 0701-509 што Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на 
ден 20.08.2014 година.                                                           
 
Бр. 0801-510/3                                          Градоначалник, 
20.08. 2014 год.                                         на Општина Свети Николе 
Свети Николе                               Зоран Тасев с.р. 
       
 
 

Врз основа на чл.11 став 1 и чл.24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко 

(Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13) ,Советот на 

Општина Свети Николе ,на седницата одржана на ден 20.08.2014 година  донесе:  

О   Д   Л   У   К   А 

За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од    

,, МЗ 1,, Свети Николе  – локалитет ,,градски пазар,, плански период 2013-2018г. 
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Чл.1 

             Со оваа Одлука се утврдува измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел 

од ,, МЗ „1”, локалитет ,,градски пазар’’Свети Николе. 

Чл.2 

        Самиот опфат е помеѓу ул. „Плоштад Илинден”, „Ленинова”, „Васка Циклева” и крак на ул. 

„Плоштад Илинден” со површина од 1.91 ха и намена А1, А2, Б1, Б2, Б4, В4, Д2, Е1. 

Чл.3 

                 Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршената стручна ревизија како и 

одговорот  на стручната ревизија на Нацрт деталниот урбанистичкиот план за дел од ,, МЗ „1”, 

локалитет ,,градски пазар’’Свети Николе, како и графичкиот дел од Нацрт планот изработен од 

друштво за Урбанизам ,проектирање и инжинеринг ,,Простор “ доо Куманово. 

Чл.4 

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

гласник на Општина Свети Николе,,. 

 
Бр.0701- 509                                                                                          Совет на Општина Свети 
Николе 
20.08.2014 година                Претседател,                                               
Свети Николе                                                                                                      Илија Стоилев с.р. 
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1.Одлука  за избор на проект за учество во Проектот за управување 

 со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали  
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 управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација 
 на мали инфраструктурни проекти – Втор повик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 2 
 

 

             3. Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 

 урбанистички план за дел од ,,МЗ 1,, Светио Николе – локалитет ,,градски пазар,,  

плански период 2013 – 2018 година . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ..стр. 3 

 
Бр. 0701- 511                                             
18 .08. 2014 година                                 
Свети Николе               

 

 


