
 

 
 

СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 
НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

08.07. 2016 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 Решение за именување  на член на Управниот Одбор на  ЈП “Погребални услуги 
” – Свети Николе бр.  0801 – 351 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на 
ден 08.07. 2016 година.  
 
 
Бр.0901-350/2-1                                      Општина Свети Николе 
08.07. 2016 година                  Градоначалник, 
Свети Николе                                    Зоран Тасев с.р.  
         
             
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02)  
како и член 26  од Законот за Јавните Претпријатија (Сл.Весник на РМ бр. 38/96,6/02,40/03, 49/06,22/07 
83/09,6/12), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година  донесе: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за именување  на член на Управниот Одбор на ЈП “Погребални услуги” – Свети Николе 
 
 

Член 1 
 
    За  член на Управен  Одбор на ЈП “Погребални услуги” се именува:  
 

                     - Никола Атанасов 
 

Член 2 
 

   Мандатот на членот на  Управниот Одбор  е со траење од 4 (четири) години. 
 

Член 3 
 
    Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети 
Николе”.   
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          Бр.0801-351                                                                                               Совет на Општина Свети Николе 
          08.07. 2016 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 резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина 
Свети Николе бр.  0801 – 352 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
08.07. 2016 година.  
 
 
Бр.0901-350/2-2                               Општина Свети Николе 
08.07. 2016 година        Градоначалник, 
Свети Николе             Зоран Тасев с.р.   
        
         
 
 Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02) и 
чл. 26 став 1 точка 6 од законот за експропријација (Сл.весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14), 
Советот на Општина Свети Николе на седницата држана на ден  08.07. 2016 година донесе 
 

О    Д    Л    У    К    А 
за резервирање на средства за експропријација 

во Буџетот на општина Свети Николе 
 
 

Чл.1 
 Се резервираат средства во Буџетот на општина Свети Николе за експропријација на недвижен имот 
– градежно земјиште , сопственост на Република Македонија, и тоа: 
 -КП бр. 9954/2, ул.„Јане Сандански“ дворно место со површина од 26м2 и зпз со површина од  1м2, 
корисник  Димитријев Љупчо од Свети Николе, ЕМБГ 2708951494534 КП бр. 9955/2, ул.„Јане Сандански“, 
дворно место со површина од 70м2, ЗПЗ со површина од 4м2, корисник Ефремов Ацо од Свети Николе, 
ЕМБГ 1511960494502 
-КП бр. 9956/2, ул.„Јане Сандански“, дворно место со површина од 12м2, ЗПЗ со површина од 13м2, и 
гаража со површина од 15м2 корисник Стојанов Венцо од Свети Николе, ЕМБГ 2202968494510 
-КП бр. 9957/3, ул.„Јане Сандански“ зпз со површина од 6м2, корисник Зафировски Борче од Свети Николе, 
ЕМБГ 0702969494501 и Зафировски Тодор од Свети Николе, ЕМБГ 1903964494510. 
 

Чл.2 
 Експропријацијата на недвижниот имот наведен во чл. 1 од оваа Одлука се врши заради 
формирање на улица за пристап до парцелата со КП бр. 9962, согласно ДУП за дел од МЗ „1“ ул.„Кочо 
Рацин“ Свети Николе. 
 

Чл.3 
 Вкупниот износ на средствата потребни за експропријација се утврдени на 183,612,00 денари а врз 
основа на извештај за извршена проценка број 0303-95-30/15 од 08.05.2015 година и дополнување на 
извештај за проценка на недвижности , број 2-30-1/15 од 16.12.2015 година двaтa  изработени од ДТУ 
„ФЛОКС – КМ“ дооел од Скопје. 
 Средствата во наведениот износ се резервираат од Програмата Ф2, конто 485 420 – надомест за 
одземен имот. 
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Чл.4 

 Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката број 0801-345 од 20.05.2015 
година донесена од Советот на Општина Свети Николе 
 

Чл.5 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Сл.Гласник на општина Свети Николе“ 
 
Број 0801- 352 
                         Совет на општина Свети Николе 
08.07. 2016г.                                   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 Заклучокот za usvojuvawe na Годишен план за  вработување na Dom na 
kultura ,,Krste Misirkov,, Sveti Nikole   бр.  0801 – 353 што Советот на Општина Свети Николе го 
донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.  
 
 
Бр.0901-350/2-3                                        Општина Свети Николе 
08.07. 2016 година                    Градоначалник, 
Свети Николе      
                         Зоран Тасев с.р. 
 
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik 
na RM“ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 08. 07. 2016 
godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na Годишен план за  вработување na 

Dom na kultura ,,Krste Misirkov,, Sveti Nikole  
 

 
1.Se usvojuva Годишниот план за вработување  na  Dom na kultura “Krste Misirkov   “ 

Sveti Nikole. 
 

 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  “Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole“. 
 
 
Br.0801 - 353                                Pretsedatel, 
08.07. 2016godina                                               na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                       Ilija Stoilev 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  согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец   бр. 
0202-249/4 од 07.07.2016 година бр.  0801 – 354 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.  
 
 
Бр.0901-350/2-4                                   Општина Свети Николе 
08.07. 2016 година             Градоначалник, 
Свети Николе                             Зоран Тасев с.р.   
        
              
 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.05/02) и член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (,,Службен весник на РМ,, бр.38/1996, 
9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 
61/2015 и 39/2016 – консолидиран текст), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
08. 07. 2016 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за  согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец   

бр.0202-249/4 од 07.07.2016 година 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлуката за утврдување на цената кај 
правните лица за административни згради, хали и магацини и воведување нова ставка бр.0202-249/4 од 
07.07.2016 година донесена од Управниот одбор на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе,,. 

Br.0801  - 354                                                         Pretsedatel, 
08.07. 2016godina                                                na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                     Ilija Stoilev 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 
 

 
 

4 
 



 
З А К Л У Ч О К 

 
                  За објавување  на  Одлука за  согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП ,,Комуналец,,   
бр.0202-249/5 од 07.07.2016 година бр.  0801 – 355 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.  
 
 
Бр.0901-350/2-5                                  Општина Свети Николе 
08.07. 2016 година           Градоначалник, 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.   
         
             

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.05/02) и член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (,,Службен весник на РМ,, бр.38/1996, 
9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 
61/2015 и 39/2016 – консолидиран текст)Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
08.07. 2016 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

За  согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец 

  бр.0202-249/5 од 07.07.2016 година 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлуката за утврдување на цена за 
одржување на јавна чистота бр.0202-249/4 од 07.07.2016 година донесена од Управниот одбор на ЈКП 
,,Комуналец,, – Свети Николе. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник на општина 
Свети Николе,,. 

Br.0801  - 355                                                          Pretsedatel, 
08.07. 2016godina                                              na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                   Ilija Stoilev 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 поддршка на подготовка и реализација на проект „ 
Пошумување на голините со повеќегодишни медоносни дрва во Општина Свети Николе“ согласно 
ПОВИК за доставување на предлог проект бр.  0801 – 356 што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година.  
 
Бр.0901-350/2-6                                    Општина Свети Николе 
08.07. 2016 година              Градоначалник, 
Свети Николе                                            Зоран Тасев с.р.   
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` Врз основа на член 36 став 1 точка 15 в.в. со член 22 став 1 точка 2 од Законот за Локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 08.07.2016 година донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
за поддршка на подготовка и реализација на проект „ Пошумување на голините со 

повеќегодишни медоносни дрва во Општина Свети Николе“ согласно ПОВИК за доставување на 
предлог проект 

 
 

Член 1 
          Со оваа Одлука се дава поддршка на подготовка и реализација на проектот  „Пошумување 
на голините со повеќегодишни медоносни дрва во Општина Свети Николе“ кој ќе се аплицира во 
Програмата за зачувување на природата во Македонија по повикот со реф.бр.01/2016. 
 

Член 2 
         Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од страна на „Програмата за зачувување на 
природата во Македонија“, финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и 
соработка (SDC).  

 
Член 3 

         Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавање во Службен гласник на Општина Свети 
Николе. 
 
 
     0801 - 356                                                                     Совет на Општина Свети Николе 
     08.07.2016 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 согласност за ослободување од надомест за времена 
експропријација  бр.  0801 – 357 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на 
ден 08.07. 2016 година.  
 
 
Бр.0901-350/2-7                                      Општина Свети Николе 
08.07. 2016 година                Градоначалник, 
Свети Николе                                              Зоран Тасев с.р.   
          
         
                                                                                                               

     Врз основа на член 36 став 1 точка 10 в.в. со точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.05/02) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
08.07.2016 година донесе 
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О  Д  Л  У  К  А 

за согласност за ослободување од надомест за времена експропријација 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност  да се изврши  прекоп на земјоделско земјиште 
без   надомест за штета за оштетиниот посев со луцерка  што е  под закуп на СОУ ,,Кочо Рацин,, – Свети 
Николе заради изградба на автопатот Штип-Миладиновци.  

Член 2 

Прекопот на земјиштето ќе го изврши АД Гранит на површина на земјоделско земјиште од 200 м2 

Член 3 

Одлуката влегува на сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Свети Николе. 

Br.0801  - 357                                                   Pretsedatel, 
08.07. 2016godina                                       na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                               Ilija Stoilev 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 доделување на парична помош  бр.  0801 – 358 што Советот на 

Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година. 
  
Бр.0901-350/2-8                                        Општина Свети Николе 
08.07. 2016 година                   Градоначалник, 
Свети Николе                                   Зоран Тасев с.р.  
          
              
         
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе 
за 2016 година бр.0801-652 од 30.12.2015 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 08.07. 2016 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за доделување на  парична помош 
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Член 1 

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 30.000,00 
денари на лицето Снежана Велковска со стан на живеење на ул.„Септемвриска“ бр.45  за 
финансиска помош за лекување на дете. 

Член 2 

Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина 
Свети Николе од Програмата АО конто 413110. 

Член 3 

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

Бр.  0801- 358                                                                                                 Совет на Општина Свети Николе 

 08.07.2016 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 доделување на парична помош  бр.  0801 – 359 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 08.07. 2016 година. 
 
 
Бр.0901-350/2-9                                           Општина Свети Николе 
08.07. 2016 година                       Градоначалник, 
Свети Николе                                     Зоран Тасев с.р.  
                               

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на 
РМ бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 
2016 година бр.0801-652 од 30.12.2015 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 08.07.2016 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за доделување на  парична помош 
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Член 1 

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 20.000,00 
денари на лицето Горанче Давитков со стан на живеење на ул.„Светиниколска“ бр.19  за надомест 
на штета од елементарна непогода -поплава. 

Член 2 

Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина 
Свети Николе од Програмата АО конто 413110. 

Член 3 

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

 Бр. 0801- 359                                                                                                   Совет на Општина Свети Николе 

  08.07. 2016 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 одбивање на барање за пристапување кон изработка на 
урбанистичка планска документација бр.  0801 – 336 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 22.06. 2016 година. 
 
 
Бр.0901-350/2-10                            Општина Свети Николе 
08.07. 2016 година                     Градоначалник, 
Свети Николе                                                 Зоран Тасев с.р.  
           
        

 
Советот на Општина Свети Николе , решавајќи по барањсето поднесено од Секторот за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на животната средина и отуѓување на градежно земјиште  при Општина Свети 
Николе поднесено под број 10-2349 од 08.06.2016 година, 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 22.06. 
2016 година донесе  

 
О Д Л У К А 

  за одбивање на барање за пристапување кон 
изработка на урбанистичка планска документација 
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Член 1 

 
СЕ ОДБИВА барањето за пристапување  кон изработка на урбанистичка планска документација за 

КП 8130  КО Свети Николе-гр.   поднесено од секторот за урбанизам комунални дејности, заштита на 
животната средина и отуѓување на градежно земјиште, а заради вклопување на бесправно изграден објект со 
намена А1 – домување во стамбени куќи за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на 
бесправно изграден објект под број 09-1547  од 25.08.2011 година. 

 
 

Член 2 
 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето, во  ,,Службен  гласник  на  Општина  

Свети   Николе,,. 
 

   Бр.0801 -  336                                                                                               Општина Свети Николе 
   22.06. 2016  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 одбивање на барање за пристапување кон изработка на 
урбанистичка планска документација бр.  0801 – 337 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 22.06. 2016 година. 
 
 
Бр.0901-350/2-11                        Општина Свети Николе 
08.07. 2016 година                Градоначалник, 
Свети Николе                                 Зоран Тасев с.р. 
            
         
 

Советот на општина Свети Николе , решавајќи по барањсето поднесено од Секторот за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на животната средина и отуѓување на градежно земјиште  при Општина Свети 
Николе поднесено под број 10-2349 од 08.06.2016 година, 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 22.06. 
2016 година донесе  

 
 

О Д Л У К А 
    за одбивање на барање за пристапување кон 

изработка на урбанистичка планска документација 
 

 
                                                                                      Член 1 

 
СЕ ОДБИВА барањето за пристапување  кон изработка на урбанистичка планска документација за 

КП 1167/1 КО Пеширово   поднесено од секторот за урбанизам комунални дејности, заштита на животната 
средина и отуѓување на градежно земјиште, а заради вклопување на бесправно изграден објект со намена 
А5-4 – останати помошни објекти за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно 
изграден објект под број 09-2349  од 31.08.2011 година. 
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                                                                       Член 2 
 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето , во  ,,Службен  гласник  на  Општина  

Свети   Николе,,. 
 
 

   Бр. 0801 -  337                                                                                             Општина Свети Николе                                          
  22.06. 2016  година                                                                                       Претседател  на  Совет, 
  Свети Николе                                                                                                   Илија  Стоилев с.р.                                                                                                       
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