
1 
 

 

 

СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 
НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

31.07. 2017 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 8 

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 давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети 

Николе во Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, во Свети Николе бр. 0801- 300 што Советот на Општина Свети 
Николе ја дпнесе  на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година. 
 

 

Бр.0901-307                                                          Општина Свети Николе 

31.07. 2017 година          Градоначалник, 

Свети Николе            Зоран Тасев с.р.   

        

         

 

 

 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на 
РМ” бр.5/2002) како и член 36, а во врска со член 67 од Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Сл. Весник на РМ” 
бр.78/2015), 106/15, 153/15 и190/16, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 
ден 31.07. 2017 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

За давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе 
во Дом на Култура „Крсте Мисирков“ во Св.Николе 

 
 

Член 1 
 

Со оваа одлука поблиску се определува недвижниот имот што ќе биде предмет на закуп 
согласно критериумите утврдени со Законот за користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопственост во сопственост на Општина Свети Николе. 
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Член 2 
 

Предмет на закуп ќе биде недвижен имот во Дом на култура “Крсте Мисирков” во Свети 
Николе: 

1. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр.5151 КО Свети Николе и тоа: 

- КП 10018, просторија бр.2, површина 45 m2;  

- КП 10018, просторија бр.4, површина 24 m2;  

- КП 10018, просторија бр 6, бр.7, бр.10, бр.11, бр.12, бр.13 со вкупна површина 108 м2  

- КП 10018, просторија бр.5, површина  34 m2;  

- КП 10018, просторија бр.1 -сутерен, површина 44 m2;   

Недвижниот имот се дава под закуп за време од 4 (четири) години. 

 
Член 3 

 
Закупот на недвижниот имот ќе се врши со јавно наддавање и почетната цена на 

наддавањето ќе биде пазарната вредност на имотот утврдена од овластен проценител согласно 
со Законот за процена.        

 
       Член 4 

 
Финансиските средства добиени од закупот на стварите во сопственост на општината може 

да се инвестираат само за стекнување на нови или реконструкција на постојните ствари во 
сопственост на општината. 

        Член 5 
 

Одлуката стапува на сила од денот на донесувањето. 
 

        Член 6 
 

 Одлуката ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0801- 300           Совет  на Општина Свети Николе 
31.07.2017 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 објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлука за комунален ред и мерки за нејзино 

спроведување бр.0701 – 1095 од 21.12.2012 година, бр. 0801- 301 што Советот на Општина Свети Николе ја 
дпнесе  на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.  
 
Бр.0901-307/2                                                                Општина Свети Николе 

31.07. 2017 година                  Градоначалник, 

Свети Николе        Зоран Тасев с.р.  
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Врз пснпва на член 12 став 2 пд Закпнпт за кпмуналните  дејнпсти („Службен весник на РМ“ 

бр.95/2012, 163/2013, 42/2014, 44/2015, 147/2015 и 31/2016), Спветпт на Општина Свети Никпле на 

седницата пдржана на ден 31.07.2017 гпдина, дпнесе 

О    Д    Л    У    К    А 
за измена и дппплнуваое на Одлуката за кпмунален ред                                                                                                                                            

и мерки за нејзинп спрпведуваое бр.0701 – 1095 пд 21.12.2012 гпдина 
 
 

Член 1 
 Сп пваа Одлука се врши измена и дппплнуваое на Одлуката за кпмунален ред и мерки за нејзинп 
спрпведуваое бр.0701 – 1095 пд 21.12.2012 гпдина. 

 
 

Член 2 
 Вп членпт 99 ставпвите 8, 9 и 10 се бришат. 

 
 

Член 3 
 Вп членпт 99 ставпт 2 се менува и гласи: 
„Ппчинатптп лице пд местптп каде штп ппчиналп се превезува дп градската капела, каде штп ппкпјникпт се 
излпжува и чува дп закпппт.  
 

Член 4 
 Вп членпт 99 пп ставпт 2 се дпдава нпв став 3, кпј гласи: 

,,Чуваоетп на ппчинатите дпма, какп и ппвпрките за испраќаое на умрените лица низ градпт се 
забрануваат,,. 

Ставпвите 3, 4, 5, 6, и 7 стануваат ставпви 4,5,6,7 и 8. 
 

Член 5 
 Оваа Одлука стапува на сила псмипт ден пд денпт на нејзинптп пбјавуваое вп ,,Службен гласник на 
Општина Свети Никпле,,. 
 
Бр.0801- 301                                                                                                   Спвет на Општина Свети Никпле 
31.07. 2017 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  непристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  за 

КП  бр. 10553  ,   КП  бр. 10554/1  и КП  бр. 10549  КО  Св. Николе-гр. , Општина  Свети  Николе бр. 0801- 
302 што Советот на Општина Свети Николе ја дпнесе  на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.  
 

Бр.0901-307/3                                                                     Општина Свети Николе 

31.07. 2017 година                     Градоначалник, 

Свети Николе        Зоран Тасев с.р.  
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 Врз  основа  на  член  11 став 1  и  чл.26  став 5   од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко   

планирање ( „Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 51/05, 70/13) , а  во  врска   со  чл.10  став 4  

од  од  Законот  за  постапување  на  бесправно  изградени  објекти ( „Службен  весник  на  Република  

Македонија“  број 23/11, 31/16) ,   и   Советот  на  Општина  Свети  Николе  на  седницата  одржана  на  ден  

31.07. 2017  година , донесе 

 

О Д Л У К А 

за  непристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  за КП  бр. 10553  ,   

КП  бр. 10554/1  и КП  бр. 10549  КО  Св. Николе-гр. , 

Општина  Свети  Николе 

 

 

Член  1 

 Не се  пристапува  кон  изработка  на  урбанистичка  планска  документација  за КП  бр. 10553  КП  

бр. 10554/1  и КП  бр. 10549  КО  Св. Николе-гр.  за  вклопување  на  бесправно  изграден  објект со  намена  

А1-1  доградба  на  помошен  објект  за  кој  е  поднесено  барање  за  утврдување  на  правен  статус  на  

бесправно  изграден  објект  под  бр.1002-624  од 30.03.2016  год. 

 

Член 2 

 

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

на  Општина  Свети  Николе“. 

 

 
Бр.0801 – 302        Општина  Свети  Николе 

31.07. 2017 година                                                                                        Претседател  на  Совет,           

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 објавување на Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за  

КП 11684  И.Л. бр.2 КО Свети Николе   бр. 0801- 303 што Советот на Општина Свети Николе ја дпнесе  на 
седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.  
 
 

 

Бр.0901-307/4                                                           Општина Свети Николе 

31.07. 2017 година          Градоначалник, 

Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.   

         

                 

 

Врз  основа  на член 11 став 1 и чл.26 став 5    од  Законот  за  просторно и урбанистичко планирање 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,), а во врска со чл.10 став 4 од Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на 

Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година донесе  
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О Д Л У К А 

за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за 

 КП 11684  И.Л. бр.2 КО Свети Николе 

 

Член 1 

 

Се пристапува кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 11684 КО Свети  

Николе заради вклопување на бесправно изграден објект со намена    А1-1 – семејно домување за кој е 

поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под број 09-2688  од 

01.09.2011 година. 

 

 

Член 2 

 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето  , во  Службен  гласник  на  Општина  

Свети   Николе. 

 

 

   Бр. 0801-303                                                                                        Општина Свети Николе                                          

  31.07. 2017  година                                                                              Претседател  на  Совет, 

  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 објавување на Одлука за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока на 

подрачјето на Општина Свети Николе бр. 0801- 304 што Советот на Општина Свети Николе ја дпнесе  на 
седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.  
 
 

Бр.0901-307/5                                                              Општина Свети Николе 

31.07. 2017 година            Градоначалник, 

Свети Николе                                           Зоран Тасев с.р.   

        

         

 
 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ( “Службен весник на 
Република Македонија” брoj 05/02) и член 7 став 2 алинеја 8 од Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата (“Службен весник на Република Македонија“ бр.169/15, 226/15 и 
55/2016), Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31 07. 2017 година 
донесе 

 

ОДЛУКА  
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ДЕФИНИРАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА СТОКА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА  ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
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Член 1 
 

Со оваа одлука се дефинираат условите за доставување (истоварање/ товарање) на стока 
од моторните возила на јавните површини, начинот и времето на вршење на истоварање и 
товарање на стоката како и органите кои го одобруваат времето на движење, запирање и 
паркирање на возилата за истоварање и товарање на стока и надзор над спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука. 

 

Член 2 

 
1.) Под јавни површини во смисла на членот 1 на оваа одлука се подразбираат: улици, 
тротоари, пешачки зони, пешачки и велосипедски патеки, плоштади, кејови и останати 
сообраќајни површини. 
 

2.) Јавните површини од ставот 1 на овој член се поделени во три зони и тоа: 
- јавни површини во прва зона,  
- јавни површини во втора зона,  
- пешачки површини. 

 

 

Член 3 
 

1.) Одредбите од оваа одлука не се применуваат за правните и физичките лица кои имаат 
обезбеден пристап до објектите каде што вршат дејност или други објекти, а кои не го попречуваат 
сообраќајот на пешаците и возилата, како и за возилата кои вршат истоварање и товарање на 
стока и кои можат да користат паркинг место доколку габаритот на возилото одговара на 
површината на паркинг местото.  
2) Одредбите од оваа одлука не  се применуваат  на комуналните возила на јавните претпријатија 
основани од оштина Свети Николе,  заради вршење на дејноста за која се основани. 

 

Член 4 
 

1) Јавните површини во прва зона се опфатени со следниве улици:  
ул.Младинска до  спој со ул.Филип II, десно од ул.Филип II до спој со ул.Маршал Тито, 

ул.Септемвриска, ул.Крсте Мисирков, ул.Овчеполска, ул.Питу Гули. 

 

2) Пошироко градско подрачје ги опфаќа сите улици надвор од потесното градско подрачје, 
на кое е забрането запирање и паркирање освен за запирање и паркирање на моторни 
возила со одобрение за доставување на стока. 
 

3) Пешачки површини претставуваат површини на кои е забранет сообраќај на моторни 
возила освен возила кои се движат, запираат и паркираат заради доставување 
(истоварање и товарање) на стока (тротоари, велосипедски патеки и сл.). 
 

Член 5 
 

      1.)  Возилата за доставување на стока на подрачјето на општина Свети Николе може да 
запираат и паркираат додека трае процесот на истоварање и товарање, но не подолго од 20 
минути. 

 

2.) Во потесното градско подрачје утврдено со член 4 став 1, возилата за доставување на стока 
можат да вршат запирање и паркирање заради доставување на стока секој ден во временскиот 
период од 09:00-15:00 часот и 18:00-07:00 часот. 
 

3.) Во поширокото градско подрачје утврдено со член 4 став 2, возилата за доставување на 
стока можат да вршат запирање и паркирање заради доставување на стока секој ден во 
временскиот период од 09:00-16:00 часот и 18:00-07:00 часот. 
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4.) На пешачките површини возилата за доставување на стока можат да вршат запирање и 
паркирање заради доставување на стока секој ден во временскиот период од 07:00-09:00 
часот.. 

 

 

Член 6 

Максималната дозволена маса на возилата кои вршат доставување на стока на подрачјето 
на општина Свети Николе во сите зони изнесува 5,5 тони. 

По исклучок, врз основа на посебно одобрение издадено од општина Свети Николе може 
да се дозволи доставување на стока и со возила чија максимална дозволена маса надминува 5,5 
тони, но не надминува 12 тони. 

 

Член 7 
 

1.)Доставувањето на стока може да се реализира доколку со тоа не се загрози безбедноста 
на сообраќајот на пешаците и возилата, а одговорноста е на товар на лицето кое поднело барање 
за одобрување на доставувањето на стока. 

 
2.) Стоката не смее да биде оставена на тротоар или на друга сообраќајна површина 

додека трае истоварање и товарање на истата. По завршувањето на истоварање и товарање 
возилото треба веднаш да се отстрани од јавната површина.  

 
Член 8 

 

1.)Истоварање и товарање на стока од моторно возило се врши по правило на коловоз со 
вклучување на сите покажувачи на правци за движење 

 
2.) По исклучок од ставот 1 на овој член возачот на возилото за истоварање и товарање на 

стока може да застане и паркира на тротоар или друга јавна површина доколку се обезбеди 
простор за безбедно одвивање на пешачкиот и велосипедскиот сообраќај од најмалку 2.5 м. 

 

 

II ОДОБРЕНИЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА СТОКА 
 

Член 9 
 

1.)Општина Свети Николе издава одобрение за движење, запирање и паркирање на возила 
поради истоварање и товарање на стока на подрачјето на општината на барање на правни 
односно физички лица. 

  
     2.)Одобрението од ставот 1 на овој член се издава со максимален рок од 1 (една) година. 

 

3.)Одобрението од ставот 1 на овој член содржи: назив на правното односно физичкото 
лице на кое се однесува одобрението, зоните за кои се однесува одобрението, временски период 
во кој е дозволено доставувањето на стока, времето на задржување поради доставување на стока, 
рок на важност на одобрението, регистарски број на возилото за доставување на стока за кое се 
однесува одобрението.  
 

 

Член 10 
 

1.) За добивање на одобрение правните и физичките лица поднесуваат барање до Oпштина 
Свети Николе. 
 

2.) Барањето од став 1 на овој член содржи: назив на барателот, зоната за која се 
однесува бараното одобрение, регистарски број, марка, тип, тежина на возилото и 
носивост на возилото за доставување на стока, рок на важност на одобрението и видот на 
стоката која се доставува. 
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3.) Во прилог на барањето се доставуваат: доказ за платена административна 
такса, фотокопија од сообраќајна дозвола за возилото за доставување на стока и копијa од 
фактура, договор за соработка, договор за закуп или имотен лист. 
 

 

III НАДЗОР 

 

Член 11 
 

Инспекциски надзор над спроведување на одредбите на оваа одлука врши Одделението за 
инспекциски надзор на општина Свети Николе и овластени униформирани службени лица на МВР 
– ПС Свети Николе. 
 

 

IV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 12 
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на општина 
Свети Николе”. 

 
 

Бр.0801 - 304                                        Совет на Општина Свети Николе 
31.07.2017 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 објавување на Одлуказа пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за 

КП 9379  И.Л. бр.2 КО Свети Николе бр. 0801- 305 што Советот на Општина Свети Николе ја дпнесе  на 
седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.  
 

 

Бр.0901-307/6                                                       Општина Свети Николе 

31.07. 2017 година          Градоначалник, 

Свети Николе                           Зоран Тасев с.р.   

        

         

 
 
 

Врз  основа  на член 11 став 1 и чл.26 став 5    од  Законот  за  просторно и урбанистичко планирање 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,), а во врска со чл.10 став 4 од Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на 

Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.07. 201 година донесе  
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О Д Л У К А 

за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 9379  И.Л. бр.2 КО 

Свети Николе 

 

 

 

Член 1 

 

Се пристапува кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 9379 КО Свети  Николе 

заради вклопување на бесправно изграден објект со намена                  А1-1 – семејно домување за кој е 

поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под број 09-2350  од 

31.08.2011 година. 

 

 

Член 2 

 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето , во  Службен  гласник  на  Општина  

Свети   Николе. 

 

 

   Бр. 0801 - 305                                                                            Општина Свети Николе 

   31.07. 2017  година                                                                   Претседател  на  Совет, 

  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 објавување на Заклучпкпт за пдбиваое на Бараое за пслпбпдуваое на плаќаое на кпмунална 

такса за уличнп псветлуваое,  бр. 0801- 306  што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе  на седницата 
одржана на ден 31.07. 2017 година.  
 

 

Бр.0901-307/7                                                           Општина Свети Николе 

31.07. 2017 година          Градоначалник, 

Свети Николе                                                                    Зоран Тасев с.р. 

 

              
 

Врз пснпва на член 36 став1 тпчка 15 и член 62 став 1 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Службен 

весник на РМ,, бр.05/02), в.в. сп член 6 став 2 и 3 пд Закпнпт за кпмуналните такси (,,Службен весник на РМ,, 

бр.61/04), Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 31.07. 2017 гпдина дпнесе 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

Член 1 

Спветпт на Општина Свети Никпле гп пдби Бараоетп бр.0903-60/ пд 11.05.2017 гпдина за 

пслпбпдуваое пд плаќаое на кпмунална такса за уличнп псветлуваое, ппднесенп пд лицетп Јпрдан 

Ппстплпв, бидејќи не ппстпи  Одлука сп кпја се ппределени населените места каде штп нема јавнп 

псветлуваое,  на пснпва на кпја  Одлука  секпј имател на брпилп ќе мпже  ппединечнп да биде пслпбпден 

пд плаќаое.  
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Член 2 

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

Општина Свети Никпле,,. 

Бр.0801 - 306      Спвет на Општина Свети Никпле 

31.07. 2017 гпдина      Претседател, 

Свети Никпле        Илија Стпилев с.р. 

       

 

 

 

  

 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 
 

1.Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина 

 Свети Николе во Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, во Свети Николе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр.1 

 

2.ОдлуказаизменаидппплнуваоенаОдлукатазакпмуналенред                                                                                                                                        
и мерки за нејзинп спрпведуваое бр.0701 – 1095 пд 21.12.2012 гпдина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр.2 

 
3.Одлука за  непристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  за КП  

 бр. 10553  ,   КП  бр. 10554/1  и КП  бр. 10549  КО  Св. Николе-гр. , Општина  Свети  Николе . . . . . . . .стр.3 

 

4. Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за  

 КП 11684  И.Л. бр.2 КО Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр.4 

 

 5.Одлука за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока 

 на подрачјето на Општина Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр.5 

 

 

6.Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација 

 за КП 9379  И.Л. бр.2 КО Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр.8 

 

 7. Заклучок по Барање од Јордан Постолов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр.9 

 

 

 

 
 Бр.0801- 308                                         
 31.07. 2017 гпдина                                                  
 Свети Никпле                              
                    

 


