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Службен гласник на Општина
Свети Николе
Излегува по потреба

11.06. 2013 година
ден месец година
Свети Николе
Број 7

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 утврдување на Нацрт Детален Урбанистички план за
дел од У.Е. “1” локалитет “Нов градски парк” Општина Свети Николе,
2012 – 2017 година
Се објавува Одлука за утврдување на Нацрт Детален Урбанистички план за дел од
У.Е. “1” локалитет “Нов градски парк” Општина Свети Николе, 2012 – 2017 година бр. 0701
– 512, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден
11.06. 2013 година.
Бр. 0801- 520
11.06. 2013 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(“Службен весник на Република Македонија “ бр.60/11 и бр.55/13), Советот на Општина
Свети Николе на седницата одржана на ден 11.06. 2013 година донесе
ОДЛУКА
За урврдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1”
локалитет “ Нов градски парк”, општина Свети Николе, 2012-2017 год.
Член 1
Со оваа одлука Советот на општина Свети Николе го утврдува нацртот на
Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1” локалитет “ Нов градски парк” , општина
Свети Николе, 2012-2017 год. По утврдувањето на нацртот на Деталниот
урбанистички план ќе се спроведе јавна презентација и јавна анкета.

1

Член 2
Јавната презентација и јавната анкета ќе се спроведе со излагање на планот
во просториите на Општината. Времето на изложување на планот и спроведување на
јавната презентација и јавната анкета е 10 работни дена и ќе биде објавено со
соопштение во јавните гласила.
Член 3
По спроведената јавна презентација и јавна анкета се изготвува извештај за
прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија формирана
од Градоначалникот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Свети Николе.
Бр. 0701 – 512
11.06. 2013 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 отпочнување постапка за изменување и дополнување на
дел од Детален урбанистички план на дел од населба “ЛИСКА” плански опфат
помеѓу ул.”Овчеполска”, ул.”Питу Гули”, ул.”Глигор Прличев и ул.”Ударничка”,
Општина Свети Николе
Се објавува Одлука за отпочнување постапка за изменување и дополнување на дел
од Детален урбанистички план на дел од населба “ЛИСКА” плански опфат помеѓу
ул.”Овчеполска”, ул.”Питу Гули”, ул.”Глигор Прличев и ул.”Ударничка”, Општина Свети
Николе бр. 0701 – 513, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата
одржана на ден 11.06. 2013 година.
Бр. 0801- 520/2
11.06. 2013 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија
“ бр.70/13 и бр.55/13), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на
ден 11.06.2013 година донесе
ОДЛУКА
За
отпочнување
постапка
за изменување и
дополнување
на дел од Детален урбанистички план на дел од населба ,, ЛИСКА”
плански опфат помеѓу ул. “ Овчеполска “, ул.″ Питу Гули ″,
ул. ″ Глигор Прличев ″ и ул. ″ Ударничка ″ , општина Свети Николе
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Член 1
Се отпочнува
постапка за
изменување
и
дополнување
на
дел
од
Детален урбанистички
план
на
дел од
населба ,, ЛИСКА”
плански опфат
помеѓу
ул. “ Овчеполска “,
ул.″ Питу Гули ″,
ул. ″ Глигор
Прличев ″
и
ул. ″
Ударничка” , општина Свети Николе.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Свети Николе.
Бр. 0701- 513
11.06. 2013 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 отпочнување постапка за
изменување и
дополнување на дел од Детален урбанистички план за дел од У.Е. бр. 1 плански
опфат помеѓу ул.”Плоштад Илинден”, ул.”Кочо Рацин”, ул.”Крсте Мисирков” и кеј на
река Светинисколска, Општина Свети Николе
Се објавува Одлука за отпочнување постапка за
изменување
и
дополнување на дел од Детален урбанистички план за дел од У.Е. бр. 1 плански опфат
помеѓу ул.”Плоштад Илинден”, ул.”Кочо Рацин”, ул.”Крсте Мисирков” и кеј на река
Светинисколска, Општина Свети Николе бр. 0701 – 514, што Советот на Општина Свети
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 11.06. 2013 година.
Бр. 0801- 520/3
11.06. 2013 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија
“ бр.70/13 и бр.55/13), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на
ден 11.06. 2013 година донесе
ОДЛУКА
За
отпочнување
постапка
за изменување и
дополнување
на дел од Детален урбанистички план на дел од У.Е. бр.1 плански
опфат помеѓу ул. “ Плоштад Илинден “, ул.″ Кочо Рацин ″, ул. ″ Крсте
Мисирков ″ и кеј на река Светиниколска , општина Свети Николе
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Член 1
Се отпочнува постапка за изменување и
дополнување на дел од
Детален урбанистички план на дел од У.Е. бр.1
плански опфат помеѓу ул. “
Плоштад Илинден “,
ул.″ Кочо Рацин ″, ул. ″ Крсте Мисирков ″ и
кеј на река
Светиниколска , општина Свети Николе.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Свети Николе.
Бр. 0701-514
11.06. 2013 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 пристапување кон изработка на Урбанистички план за
село Трстеник КО Трстеник, Општина Свети Николе

Се објавува Одлука за пристапување кон изработка на Урбанистички план за село
Трстеник КО Трстеник, Општина Свети Николе бр. 0701 – 515, што Советот на Општина
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 11.06. 2013 година.
Бр. 0801- 520/4
11.06. 2013 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 3, а во врска со член 12 и член 17 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република
Македонија “ бр.70/13 – пречистен текст и 55/13), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 11.06. 2013 година донесе
ОДЛУКА
за пристапување кон изработка на Урбанистички план за село Трстеник
КО Трстеник , општина Свети Николе
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Член 1
Се пристапува кон изработка на Урбанистички план за село Трстеник ,
КО Трстеник , општина Свети Николе
Член 2
Изработката на планот ќе започне по добивање на услови за планирање на
просторот од Органот на државна управа надлежен за вршење на работите од
областа на просторно планирање.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр. 0701- 515
11.06. 2013 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 пристапување кон изразботка на Генерален
урбанистички план на Град Свети Николе
Се објавува Одлука за пристапување кон изразботка на Генерален урбанистички
план на Град Свети Николе бр. 0701 – 516, што Советот на Општина Свети Николе ја
донесе на седницата одржана на ден 11.06. 2013 година.
Бр. 0801- 520/5
11.06. 2013 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Службен весник на Република Македонија” бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
18/11, 53/11 и 144/12), член 22 став 1 т.1 и член 36 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002), Советот на Општина Свети
Николе, на седницата одржана на 11.06. 2013 година, донесе
ОДЛУКА
за пристапување кон изработка на
Генерален урбанистички план на Град Свети Николе
Член 1
Со оваа одлука се утврдува потреба за започнување на постапка за изработка на
Генерален урбанистички план на Град Свети Николе заради: усогласување на планот со
позитивната законска регулатива, дефинирање на опфатот на планот со приклучување на
населбите кои што гравитираат околу градежниот опфат на Град Свети Николе,
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редефинирање на содржините на постојниот ГУП, усогласување со постојната состојба,
дефинирање на граници на заштитни зони и др.
Член 2
Изработка на Генерален урбанистички план на Град Свети Николе ќе се изврши врз
основа на суштински и целосни анализи и проценки на постојната планска документација.
Член 3
Изработката на Генерален урбанистички план на Град Свети Николе ќе се изврши
на начин и постапка утврдени со Законот за просторно и урбанистичко планирање,
согласно одредбите од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на
урбанистичките планови .
Член 4
Изработка на анализите и проценките на постојната планска документација, друга
потребна документација согласно закон, како и изработката на ГУП ќе се довери на
овластено правно лице.
Член 5
До донесување на нов Генерален урбанистички план на Град Свети Николе, ќе се
применува постојниот Генерален урбанистички план на Град Свети Николе и сите
донесени измени и дополнувања на истиот.
Член 6
Сите измени и дополнувања на ГУП за Град Свети Николе кои се наоѓаат во
постапка на донесување ќе бидат инкорпорирани во новиот Генерален урбанистички план
на Град Свети Николе.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “
Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0701- 516
Николе
11.06.2013 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети
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 одобрување на парични средства за покривање на
трошоците на Армијата на Република Македонија кои ќе произлезат при извршување
на одредени инфраструктурни работи во Општина Свети Николе
Се објавува Одлука за одобрување на парични средства за покривање на
трошоците на Армијата на Република Македонија кои ќе произлезат при извршување на
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одредени инфраструктурни работи во Општина Свети Николембр. 0701 – 517, што
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 11.06. 2013
година.
Бр. 0801- 520/6
11.06. 2013 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на 11.06. 2013 година донесе

О Д Л У К А
за одобрување на парични средства за покривање на трошоците на Армијата на
Република Македонија кои ќе произлезат при извршување на одредени
инфраструктурни работи во
Општина Свети Николе
Член 1
Со оваа Одлука од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе се одобруват
парични средства во износ не поголем од 600.000,00(шестотиниилјадиденари)денари за
покривање на трошоците на Армијата на Република Македонија кои ќе произлезат од
извршување на одредени инфраструктурни работи во Општина Свети Николе.
Член 2
Паричните средства од член 1 од оваа Одлука ќе се употребат за покривање на
следните трошоци:
- за гориво (нафта - бензин) и за мазива за возилата на АРМ;
- за сместување - ноќевање на лица од АРМ;
- за исхрана на припадниците на АРМ
Член 3
По завршувањето на работите од страна на АРМ, стручните служби при Општина
Свети Николе до Советот на Општината ќе достават писмен извештај за извршените
работи како и пресметка за направените трошоци за потрошени горива и трошоци за
сместување - ноќевање и исхрана на лицата од АРМ.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Свети Николе”
Бр.0701 - 517
11.06. 2013година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за промена на имиња на улици во Општина Свети Николе
Се објавува Одлука за промена на имиња на улици во Општина Свети Николе бр.
0701 – 518, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на
ден 11.06. 2013 година.
Бр. 0801- 520/7
11.06. 2013 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 8 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади,
мостови и на други инфраструктурни објекти (Сл.весник на РМ бр.66/04, 55/07, 145/10 и
136/11), а во согласност со Правилникот за содржината, постапката на водење на
електронска евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни
објекти, броеви за нумерирање на објектите и за содржината, постапката и начинот на
водење на електронскиот регистар (Сл.весник на РМ бр.152/07) и утврдената Листа за
определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на
подрачјето на Општина Свети Николе, Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на 11.06. 2013 година, донесе

ОДЛУКА
за промена на имиња на улици во Општина Свети Николе

Член 1
Со оваа Одлука се врши промена на имиња на улици во Општина Свети Николе и
тоа:
1.Името на улицата “Едвард Кардељ “ се променува во “8-ми Септември”
2.Името на улицата “Сутјеска” се променува во “Солунска”
3.Името на улицата “25-ти Мај” се променува во “9-ти Мај”
4.Името на улицата “Индира Ганди” се променува во “Кузман Капидан”
5.Името на улицата “Моша Пијаде”се променува во “Даме Груев “
6.Името на улицата “Карл Маркс” се променува во “Борис Трајковски”
7.Името на улицата “Ленинова” се променува во “23-ти Октомври”
8.Името на улицата “Вељко Влаховик”се променува во “Филип ИИ”

Член 2
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Со промена на името на улицата се менува само името на улицата, а матичниот
број останува ист веќе упишан во електронскиот регистар.

Член 3
Промената на имињата на улиците од член 1 на оваа Одлука ќе биде извршена во
електронската евиденција која ја води Општината.
Член 4
По донесувањето на Одлуката од Советот на Општина Свети Николе, истата ќе
биде доставена до Централниот регистар на РМ, за да се изврши упис на податоците во
електронскиот регистар, во рок од 15 дена од денот на доставувањето.

Член 5
За извршената промена во електронската евиденција Општината ќе ги информира
граѓаните за настанатите промени преку сретствата за јавно информирање, на огласната
табла во Општината, на веб страната на Општината и други форми.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0701-518
Николе
11.06. 2013 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети
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 Листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и
други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Свети Николе
Се објавува Листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и
други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Свети Николе бр. 0701 – 519,
што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 11.06.
2013 година.
Бр. 0801- 520/8
11.06. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.
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Врз основа на член 5 став 2 од Законот за определување на улици, мостови и
други инфраструктурни објекти (“Службен весник на РМ” бр.66/04, 55/07, 145/10 и 136/11)
и
член 2 точка 12 од Статутот на Општина
Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе бр. 1/06), Советот на Општина
Свети Николе на седницата одржана на 11.06. 2013 година, утврди

ЛИСТА
за дополнување на Листата за определување на имиња на улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Свети Николе
I За имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни
подрачјето на општина Свети Николе се определуваат:

објекти на

1) Улици:
-

Македонска фаланга
Мише Развигоров
Пела
Апостол Петков
Панзо Зафиров
Тодор Александров
Александар Серафимов
Пајонска

II Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други
инфраструктурни објекти се доставува до Владата на Република Македонија, за добивање
на согласност.
III Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други
инфраструктурни објекти на подрачје на Општина Свети Николе влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на општина Свети Николе”,а ке се објави по
добивање на согласност од Владата на Република Македонија.
Бр.0701- 519
11.06.2013 год.
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател
Илија Стоилев с.р.
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