СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
.

Службен гласник на Општина
Свети Николе
Излегува по потреба

09.01. 2015 година
ден месец година
Свети Николе
Број 1

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

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од нас. “Бел
Камен” “УБ 11 и УБ 12” Свети Николе, плански период од 2013 – 2018година

Се објавува Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од нас. “Бел
Камен” “УБ 11 и УБ 12” Свети Николе, плански период од 2013 – 2018година бр. 0801 – 72 што
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 09 .01. 2015година.

Бр. 0901- 75
09.01. 2015 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 став 1,член 24 став 8 и член 25 став 5 и член 26 став 5 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
18/11, 53/11, 144/12 и 70/13 “ број), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на
ден 09.01. 2015 година донесе:
О Д Л У К А
За донесување на детален урбанистички план за дел од
нас.,,Бел Камен,, УБ11 и УБ 12,, Свети Николе ,
плански период 2013-2018

Член 1

1

Со оваа Одлука се донесува деталниот урбанистички план за дел од нас.,,Бел камен ,, УБ
11 и УБ 12 ,,- плански опфат помеѓу ул.,, Септемвриска’’ ул.,,1’’ ул.,,Сутјеска’’ и ул.,,2’’ Свети
Николе, измена и дополна, за плански период 2013-2018г. ,истиот е со површина од 1.20 ха. со
намена А1,Б1,Д3и Е1..
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е извештајот од јавната презентација и јавната анкета
бр.0902-271 од 05.05.2014 година и Согласноста бр.14-16941/2 од 29.12.2014г. издадена од
Министерство за транспорт и врски на детален урбанистичкиот план за дел од нас.,,Бел камен ,,
УБ 11 и УБ 12 ,,- плански опфат помеѓу ул.,, Септемвриска’’ ул.,,1’’ ул.,,Сутјеска’’ и ул.,,2’’ Свети
Николе како и графичкиот дел од планот со тех.бр.2942 изработен од ,,Дизајн Центар
Инжинеринг’’ Кавадарци.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Свети Николе,,.
Бр. 0801- 72
09.01. 2014година
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за спроведување постапка за јавна набавка за одржување на
уличното осветлување на територијата на Општина Свети Николе
Се објавува Одлука за спроведување постапка за јавна набавка за одржување на
уличното осветлување на територијата на Општина Свети Николе бр. 0801 – 73 што Советот на
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 09 .01. 2015година.

Бр. 0901- 75/2
09.01. 2015 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,, бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден
09.01.2015 година ја донесе следната
О Д Л У К А
За спроведување постапка за јавна набавка за одржување
на уличното осветлување на територијата на општина Свети Николе
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Член 1
Градоначалникот на Општина Свети Николе да спроведе постапка за јавна набавка за
одржување на уличното осветлување на територијата на општина Свети Николе за 2015 година.
Член 2
Потребата од јавната набавка Советот на општина Свети Николе ја утврди поради фактот
што Општината има законска обврска да се грижи за уличното осветлување на својата територија,
а приватниот партнер од договорот за јавно приватно партнерство за изградба и одржување на
улично осветлување не ги извршува своите обврски од истиот кои се однесуваат на одржувањето
на уличното осветлување.
Се задолжува Градоначалникот на општина Свети Николе кон приватниот партнер од
договорот за јавно приватно партнерство да ги превземе сите законски мерки кои му стојат на
располагање како што се надомест на штета и сл.
Член 3
Оваа одлука стапува на сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на општина
Свети Николе,,.
Број 0801-73
09.01.2015 година
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука
за исплата на парична помо

Се објавува Одлука за исплата на парична помош бр. 0801 – 74 што Советот на Општина
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 09 .01. 2015година.

Бр. 0901- 75/3
09.01. 2015 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/02), а по поднесено барање од ЈЗУ Здравствен дом Примариус д-р.,,Горги Гаврилски,,
Свети Николе од 08.01.2015 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на
ден 09.01.2015 година донесе:
ОДЛУКА
за исплата на парична помош
член 1
.Од Буџетот на Општина Свети Николе, Програма А0 413110 (тековна резерва)
исплати парична помош во износ од 60.000,оо денари.

да се

член 2
Паричната помош да се исплати на ЈЗУ Здравствен дом Примариус д-р.,,Горги Гаврилски,,
Свети Николе која што парична помош ке биде наменета за купување на еден породилен стол
(бокс за породување) во родилиштето на наведениот дом.
член 3
Барањето е прилог на оваа одлука.
Се задолжува одделението за финансиски прашања за реализација на оваа одлука.
член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина
Свети Николе”.

Бр.0801-74
09.01.2015 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.
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Број 0801-76
09.01.2015 година
Свети Николе
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