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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

 

 

 

Службен гласник на 

Општина Свети Николе 

 

Излегува по потреба 

28.11. 2016 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 изменување на Одлуката за давање субвенции на ЈКП ,,Комуналец,, – 

Свети Николе за 2016 година бр.0801-189 од 15.03.2016 година бр.  0801 -  505  што Советот на Општина 

Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.11. 2016 година.  

 

 

Бр.0901-510                                                          Општина Свети Николе 

28.11. 2016 година         Градоначалник, 

Свети Николе                        Зоран Тасев с.р.   

         

         

 

 
 

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 10 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр.05/02), Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 28.11.2016 гпдина дпнесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за изменуваое на Одлуката за даваое субвенции на ЈКП ,,Кпмуналец,, – Свети Никпле за 2016 гпдина 

бр.0801-189 пд 15.03.2016 гпдина 

Член 1 

Вп Одлуката за даваое на субвенции на ЈКП ,,Кпмуналец,, – Свети Никпле за 2016 гпдина бр.0801-

189 пд 15.03.2016 гпдина ,,(Службен гласник на Општина Свети Никпле,, бр.3) член 2  се менува и гласи: 

“Субвенциите вп изнпс пд 2.000.000,00 (два милипни денари) ќе се кпристат за финансиска 

ппдршка на ЈКП ,,Кпмуналец,,– Свети Никпле за учествп вп рекпнструкција на впдпвпдна мрежа вп град 

Свети Никпле.” 
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Член 2 

Вп член 3 брпјпт “20126” се менува сп брпјпт “2016”. 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп” Службен гласник на Оптина 

Свети Никпле”. 

 Бр.0801- 505                                                                     Спвет на Општина Свети Никпле 

               28.11.  2016 гпдина                   Претседател, 

 Свети Никпле                    Илија Стпилев 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 Годишна програма  за изработка на урбанистички планови за 2017 година на 

територијата  на Општина Свети Николе бр.  0801 -  506  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе 

на седницата одржана на ден 28.11. 2016 година.  

 

 

Бр.0901-510/2                                                            Општина Свети Николе 

28.11. 2016 година             Градоначалник, 

Свети Николе                                                        Зоран Тасев с.р. 

              

 

   

 Врз основа член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/16), Советот на Општина 
Свети Николе на седницата одржана на ден 28.11. 2016 година донесе: 
 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
за изработка на урбанистички планови за 2017 година на територијата 

 на Општина Свети Николе 
 

Со оваа програма се  утврдува изработката на урбанистички планови на територијата на 
Општина Свети Николе за 2017 година. 

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Општината е надлежна да 
води постапка и донесува Генерлани урбанистички планови, детални урбанистички планови, 
урабнистички планови за села, урбанистички планови вон населено место, локални урбанистички 
плански документации, а претходно истите задолжително да ги вгради во годишната програма. 

Исто така локалната самоуправа е надлежна да предлага измени и дополнувања на 
постојните урбанистички планови во делови за кои таа смета дека се надживеани и за истите се 
потребни нови намени. 
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Од горенаведените причини и по извршените консултации со партиципативноти тело, 
истото на Советот на Општина Свети Николе предложи изработка на: 

1. Генерален урбанистички план за град со површина од околу 727 ха.; 

2. Детални урбанистички планови на одредени урбани единици и блокови за град Свети 

Николе согласно интересот на Општина Свети Николе и доставени иницијативи од страна 

на правни и физички лица; 

3. Урбанистички план за село Ерџелија; 

4. Урбанистички план за село Мустафино 

5. Урбанистички план за село Кадрифаково 

6. Урбанистички план за село Амзабегово 

7. Урбанистички план за село Пеширово 

8. Урбанистички план за село Црнилиште 

9. Урбанистички план за село Немањици 

10. Урбанистички план за село Ранченци 

11. Урбанистички план за село Стањевци 

12. Урбанистички план за село Павлешенци 

13. Урбанистички план за село Кнежје 

14. Урбанистички план за село Горобинци 

15. Урбанистички план за село Сопот 

16. Урбанистички план за село Преод 

17. Урбанистички план за село Трстеник 

18. Урбанистички план за село Крушица 

19. Урбанистички план за село Малино 

20. УПВНМ за КП бр. 1188 и КП бр. 1191 МВ Густи бресја КО Горобинци со намена Е2 – 

комунална супраструктура, полигон за обука на возачи на моторни возила со повшина од 

0.26 ха 

21. Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „3“ со намена А1 – семејно домување, дефиниран 

со опфат помеѓу ул.„Питу Гули“, крак на ул.„Питу Гули“, ул.„3“ и ул.„Карпошева“, со 

површина од 0.79 ха 

22. ДУП за Индустриска зона „ЈУГ“ КО Свети Николе – град со намена Г2 – лесна и 

незагадувачка индустрија и површина од 64.7 ха 

23. УПВНМ за КП бр. 1215 МВ Периш КО Свети Николе со намена Г2- лесна и незагадувачка 

индустрија и површина од 0.24 ха.  

24. УПВНМ за објекти од мало стопанство на КП 875/2 МВ Беш Карач КО Горобинци со намена 

Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, со површина од 3.26ха 

25. ЛУПД за КП 870, КП 878 и КП 879 КО Сопот, со намена А1 домување во станбени куќи, 

површина од 1 ха.  

 

Сите други барања и и иницијативи кои ќе се достават во текот на 2017 година по 

електронски или писмен пат согласно закон, ќе бидат земени на разгледување и истите ќе се 

вметнат во програмата со посебни одлуки за измена и дополна на програмата на Советот на 

Општина Свети Николе. 

Изработката и донесувањето на оваа програма претставува основа за изработка на 

урбанистички планови во текот на 2017 година со што се овозможува вклопување на досега 

легализираните и се разбира понатамошен урбан и економски развој на Општина Свети Николе.  

 

Бр.0801- 506                           Совет на Општина Свети Николе 
28.11. 2016 година       Претседател, 

Свети Николе                  Илија Стоилев 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 Решение за разрешување и именување  на член во Управниот Одбор на  ЈКП 

“Комуналец” – Свети Николе бр.  0801 -  507  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 

одржана на ден 28.11. 2016 година.  

 

 

Бр.0901-510/3                                                         Општина Свети Николе 

28.11. 2016 година         Градоначалник, 

Свети Николе                                        Зоран Тасев с.р.   

         

         

 

 

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 5 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.5/02) 

какп и член 26  пд Закпнпт за Јавните Претпријатија (,,Сл.Весник на РМ,, бр. 38/96,6/02,40/03, 49/06,22/07 

83/09,6/12), Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 28.11. 2016 гпдина  дпнесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешуваое и именуваое  на член вп Управнипт Одбпр на  

ЈКП “Кпмуналец” – Свети Никпле 

 

 

Член 1 

 

 Од член вп Управнипт  Одбпр на ЈКП “Кпмуналец” се разрешува: 

 - Зпран Арсевски 

                                                                            

 

                                                                                      Член 2 

 

    За  член вп Управен  Одбпр на ЈКП “Кпмуналец” се именува:  

 

                     - Стефан Младенпв 

 

                                                                                       Член 2 

 

   Мандатпт на членпт на  Управнипт Одбпр  е сп траеое пд 4 (четири) гпдини. 
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                                                                                       Член 3 

 

    Ова Решение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп “Службен Гласник на Општина Свети 

Никпле”.   

 

                                                                                                     

          Бр.0801-507                                                                                                  Спвет на Општина Свети Никпле 

         28.11.  2016 гпдина                                                                                                        Претседател, 

          Свети Никпле                        Илија Стпилев 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 формирање на Комисија за спорт при Совет на Општина Свети Николе 

бр.  0801 -  508  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.11. 2016 

година 

 

Бр.0901-510/4                                                         Општина Свети Николе 

28.11. 2016 година         Градоначалник, 

Свети Николе                                                    Зоран Тасев с.р.   

           

              

 

 

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 1 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр.05/02), какп и член 40 став 3 пд Статутпт на Општина Свети Никпле (,,Службен гласник на Општина Свети 

Никпле бр. 1/2006) и член 103 пд Делпвникпт на Спветпт на Општина Свети Никпле (,,Службен гласник на 

Општина Свети Никпле бр.2/2006)Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 

28.11.2016 гпдина дпнесе 

О  Д  Л  У  К  А 

За фпрмираое на Кпмисија за сппрт при Спвет на Општина Свети Никпле 

Член 1 

Сп пваа Одлука се фпрмира Кпмисија за сппрт какп ппстпјанп рабптнп телп на Спветпт на Општина 

Свети Никпле. 

Член 2 

Кпмисијата пд член 1 на пваа Одлука ќе разгледува прашаоа пд пбласта на сппртпт ќе изгптвува 

прпграма за развпј на сппртпт и ќе пдпбрува Прпграми пд сппртпт. 
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Член 3 

Кпмисијата е спставена пд претседател и четири члена, а мандатпт ќе им трае дпдека им трае 

мандатпт какп член на Спвет на Општина Свети Никпле.  

Член 4 

Кпмисијата рабпти на седници. 

Кпмисијата мпже да рабпти акп на седницата присуствуваат мнпзинствп пд членпвите на 

Кпмисијата и се пдлучува сп мнпзинствп на гласпви пд присутните членпви. 

 

Член 5 

Избпрпт на членпвите на Кпмисијата ќе се изврши сп ппсебнп решение 

Член 6 

Оваа Одлука влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп ,,Службен гласник на 

Општина Свети Никпле,, 

Бр.0801-508       Спвет на Општина Свети Никпле 

28.11.2016гпдина       Претседател, 

Свети Никпле                       Илија Стпилев 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 Решение za imenuvawe pretsedatel  i ~lenovi na Komisijata za  sport pri 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole бр.  0801 -  508  што Советот на Општина Свети Николе го донесе на 

седницата одржана на ден 28.11. 2016 година.  
 

 

Бр.0901-510/5                                                             Општина Свети Николе 

28.11. 2016 година            Градоначалник, 

Свети Николе                              Зоран Тасев с.р.   

        

             

 

 Vrz osnova na ~len 40 od Statutot na Op{tina Sveti Nikole (,,Slu`ben  glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole,, br. 01/06), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 

28.11.2016 godina donese: 
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R  E  [  E  N  I  E   
za imenuvawe pretsedatel  i ~lenovi na Komisijata za 

 sport pri Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
 
 
 

1.So ova Re{enie se imenuva pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za sport pri Sovetot na  
Op{tina Sveti Nikole i toa:  
 

Za pretsedatel na Komisijata se imenuva: 
 

- Bojan Mitev 
 

Za ~lenovi na Komisijata se imenuvaat: 
 
- Ilija Stoilev 
- Marija Petkova 
- Zoran Jordanov 
- Stojan~e Petru{ev 
 

 
 

 3. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo ,,Slu`ben 

glasnik na Op{tina Sveti Nikole,,. 
 

 
 
 
 Br.0801 - 509                                                Pretsedatel, 
 28.11.2016 godina                                                  na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
 Sveti Nikole                                                        Ilija Stoilev с.р.  
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 Br.0801 - 511            

 28.11.2016 godina                   
 Sveti Nikole                     
        
 


