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ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ОДЛУКИ ДОНЕСЕНИ НА СЕДНИЦИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА 
СВЕТИ НИКОЛЕ ОД  2013 ГОДИНА ДО  2017 ГОДИНА  

 

Ред. 
бр. 

Одлуки 2013 
година 

1.   Odluka za otpo~nuvawe postapka za izmena dopolna i 
pro{iruvawe na Generalen  urbanisti~ki plan za grad Sveti 
Nikole  Бр.0701 - 370 od  23.04.2013god. 

 

2.   Odluka za zapo~nuvawe na postapka za dodeluvawe na 
dogovor za vospostavuvawe na javno privatno partnerstvo                          
za izgradba,  upravuvaw ei odr`uvawe na dve mali               
hidrocentrali na sistemite za vodosnabduvawe na grad Sveti 
Nikole Бр.0701- 376 od 23.04.2013god. 

 

3.  Odluka za davawe pod zakup nedvi`en imot Sopstvenost  na 
Op{tina Sveti Nikole  0701- 377 od  23.04.2013god. 

 

4. Одлука за измена и дополнување на распоредот на средствата 
во Буџетот на Општина Свети Николе   
Бр.0701 - 438 od 16.05.2013год. 

 

5. Одлука за отпочнување постапка за изменување и 
дополнување на дел од Детален урбанистички план за У.Е.3 
плански опфат Урбан модул ул. “ Карпошева”, ул.″ Питу Гули ″, 
крак на ул. ″ Јане Сандански ″ и граница на градежен реон, 
Општина Свети Николе  
Бр.0701-441 од 16.05. 2013 год. 

 

6. Одлука за пристапување кон изработка и донесување на 
Локалнаурбанистичка планска документација за изградба на 
лесна и незагадувачкаиндустрија - производство на сточна 
храна м.в.” Шамак “ ,КО Амзабегово - вон,Општина Свети 
Николе  
Бр.0701- 442 од 16.05. 2013 год. 
 

 

7. Одлука за дополнување на Програмата за изработка, измени и 
дополнувања на урбанистички планови на територијата на 
Општина Свети Николе за 2013 година 
  Бр.0701- 443 од 16.05. 2013 год. 

 

8. Одлука за купување на земјиште за проширување и уредување 
на гробиштата во Општина Свети Николе 
 Бр.0701- 444 од 16.05. 2013 год. 

 

9. Одлука за утврдување на пазарна вредност на земјоделско 
земјиште во Општина Свети Николе  
Бр.0701- 446 од 16.05. 2013 год. 

 

10. Одлука   за  утврдување  на  нацрт  Детален урбанистички план  за  
дел  од У.Е. “1”  локалитет  “ Нов  градски  парк”,  општина  Свети  
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Николе,  2012-2017  год.  
Бр. 0701- 512 од 11.06. 2013 год. 
 

11. Odluka За      отпочнување         постапка       за     izmenuvawe    i     
  dopolnuvawe     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 од 11.06. 2013 год. 

 

12. Odluka  За      отпочнување         постапка       за     izmenuvawe    i    
   dopolnuvawe     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 
 Бр. 0701- 514 од 11.06. 2013 год. 

 

13. Odluka за   пристапување   кон   изработка   на   Урбанистички   
план  за село   Трстеник   КО  Трстеник ,  општина  Свети  Николе 
Бр. 0701- 515 од 11.06. 2013 год. 

 

14. Odluka  за пристапување кон изработка на Генерален урбанистички 
план  на Град Свети Николе 
 Бр. 0701- 516 од 11.06. 2013 год. 
 

 

15. Odluka  za odobruvawe na pari~ni sredstva za pokrivawe na  
tro{ocite na Armijata na Republika Makedonija koi }e 
proizlezat pri izvr{uvawe na odredeni infrastrukturni 
raboti vo  Op{tina Sveti Nikole  
Бр. 0701- 517 од 11.06. 2013 год. 

 

16. Odluka за промена на имиња на улици во Општина Свети Николе 
Бр. 0701- 518 од 11.06. 2013 год. 
 

 

17. Одлука за формирање Совет за јавно здравје. 
Бр. 0701- 544 од 26.06. 2013 год. 
 

 

18. Одлука за утврдување на приоритет на проект  ,,Доизградба на  
канализациона мрежа во с.Горобинци, Општина Свети Николе 
 Бр. 0701- 545 од 26.06. 2013 год. 

 

19. Одлука  За давање согласност за намената на инвестицијата за  
реализација на проектот “Доизградба на канализациона мрежа во 
 с.Горобинци, Општина Свети Николе 
 Бр. 0701- 546 од 26.06. 2013 год. 
 

 

20. Одлука  За утврдување на приоритет на проект ,,Изградба на  
локален пат од с.Кнежје до археолошки локалитет Била Зора” и 
„Изградба на локален пат од с.Немањици до излетнички локалитет 
Мавровица”.  
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Бр. 0701- 547 од 26.06. 2013 год. 
21. Одлука  За утврдување на приоритет на проект “Изградба и  

уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во  
руралните средини – с.Мустафино, с.Амзабегово, с.Пеширово,  
с.Ерџелија, с.Кадрифаково и с.Немањици”. 
Бр. 0701- 548 од 26.06. 2013 год. 

 

22. Одлука  За утврдување на приоритет на проект “Реконструкција на 
локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе – Куманово 
до с.Орел”. Бр.  

0701- 549 од 26.06. 2013 год. 

 

23. Одлука  За давање согласност за намената на инвестицијата за 
реализација на проектот “Реконструкција на локален пат од клучка 
на магистрален пат Свети Николе -Куманово до с.Орел”.  

Бр. 0701- 550 од 26.06. 2013 год. 

 

24. Одлука  За давање согласност за намената на инвестицијата 
„Изградба на локален пат од с.Кнежје до археолошки локалитет 
Била Зора” и „Изградба на локален пат од с.Немањици до 
излетнички локалитет Мавровица”. 
 Бр. 0701- 551 од 26.06. 2013 год. 

 

25. .Одлука  за давање согласност за намената на инвестицијата за  
реализација на проектот  “Изградба и уредување на јавни зелени 
површини за одмор и рекреација во руралните средини - 
с.Мустафино, с.Амзабегово,  
с.Пеширово, с.Ерџелија, с.Кадрифаково и с.Немањици”. 
 Бр. 0701- 552 од 26.06. 2013 год. 
 

 

26. Odluka za otstapuvawe na alternativen sistem za  
vodosnabduvawe ,,Divjak,,  na JKP ,,Komunalec ,,  
Бр. 0701- 553 од 26.06. 2013 год. 
 

 

27. Odluka za otstapuvawe na vodovodnata mre`a vo 
 M.Z. Kne`je na JKP ,,Komunalec,,Sveti Nikole 
Бр. 0701- 554 од 26.06. 2013 год. 

 

28. Одлука за усвојување на Извештај за работа на 
ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе 

 

29. Одлука за давање согласност на одлуката на 
УО ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе. 
Бр. 0701- 614 од 31.07. 2013 год. 
 

 

30. Одлука за разрешување и именување на членови на 
Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте Петков 
Мисирков” – Свети Николе. 
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Бр. 0701- 615 од 26.06. 2013 год. 
31. Одлука За дополнување на Програмата За 

изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на 
територијата на општина Свети Николе за 2013 година. 
Бр. 0701- 617 од 26.06. 2013 год. 

 

32. Одлука за отпочнување постапка за измена и дополна 
на Детален урбанистички план за дел од У.Е. ,,2” Плански 
опфат меѓу ул.„ Вељко Влаховиќ”, ул.„Ленинова”, 
ул.„Карпошева”, ул.„Орце Николов”, ул.„ Цветан Димов” и 
ул.„Рахилка Гонева”, , општина Свети Николе. 
Бр. 0701- 618 од 26.06. 2013 год. 

 

33. Одлука за отпочнување постапка за изработка на Детален 
урбанистички план за дел од Индустриска зона - „Југ,, Свети 
Николе 
Бр. 0701- 619 од 26.06. 2013 год. 

 

34. Одлука за утврдување на приоритет на проект 
Бр. 0701- 620 од 26.06. 2013 год. 

 

35. Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата 
Бр. 0701- 621 од 26.06. 2013 год. 

 

36. Одлука за давање согласност за поведување 
постапка за времена Експропријација. 
Бр. 0701- 622 од 26.06. 2013 год. 

 

37. Одлука за отпочнување постапка за измена и дополна на 
Детален урбанистички план за дел од У.Е. 3 локалитет „Бел 
Камен” , Плански опфат меѓу ул.„ Септемвриска”, ул.„Сутјеска” 
и крак на ул.„Сутјеска”, Општина Свети Николе 
Бр. 0701- 623 од 26.06. 2013 год. 

 

38. Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот 
на Опшина Свети Николе за 2013 година. 
Бр. 0701- 624 од 26.06. 2013 год. 

 

39. Одлука за проширување и измена на распоредот на 
средствата 
во Буџетот на Општина Свети Николе за 2013 година. 
Бр. 0701- 625 од 26.06. 2013 год. 

 

40. Odluka za podnesuvawe na predlog – proekt vo „ИПА Програмата  
за прекугранична соработка Грција – Република Македонија 
2007 – 2013“,  името на проектот е Заеднички пристап за 
управување и промоција  на биодиверзитетот во 
прекугранична област Грција – Македонија 
Бр. 0701- 656 од 20.08. 2013 год. 

 

41. Одлука за поднесување на предлог – проект во „ИПА 
Програмата за прекугранична соработка Грција Македонија 
2007-2013“, името на проектот е Иновативен претприемнички 
пристап на локално ниво и прекугранично ниво 
Бр. 0701- 657 од 20.08. 2013 год. 

 

42. Одлука  за формирање Партиципативно тело од областа  на   
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урбанизмот на Општина Свети Николе 
Бр. 0701- 722 од 24.09. 2013 год. 

43. Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на 
 водотекот река ПЕРИШ во населено место Свети Николе-град 
Бр. 0701- 723 од 24.09. 2013 год. 

 

44. Одлука  За донесување  на  детален  урбанистички план за дел 

 од Свети Николе Индистриска зона ,,Југ’’   
Бр. 0701- 724 од 24.09. 2013 год. 

 

45. Odluka   За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 
урбанистички план за дел од   У.Е. „2“   локалитет „Мавровица“ , 
Свети Николе 

Бр. 0701- 725 од 24.09. 2013 год. 

 

46. Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт 
деталенурбанистички план за дел од    У.Е. „2”   локалитет „старо 
градско јадро” , Свети Николе 

Бр. 0701- 726 од 24.09. 2013 год. 

 

47. Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 
урбанистички план за дел од       Населба ,,Лиска’’   Свети Николе 

Бр. 0701- 727 од 24.09. 2013 год. 

 

48. Одлука За измена и дополна на програмата за изработка на 
урбанистички планови за 2013година  на територијата на  Општина 
Свети Николе 

Бр. 0701- 728 од 24.09. 2013 год. 

 

49. Одлука  За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички 
план за дел од град Свети НиколеМЗ „1” со плански опфат помеѓу 
речно корито на „Горобинска Река”, дел од ул. „Крсте Мисирков”, 
ул. „Кочо Рацин” и ул. „Плоштад Илинден”, 

Бр. 0701- 729 од 24.09. 2013 год. 

 

 

50. Одлука За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план 
за дел од град Свети Николе УБ „11”и УБ,,12’’ во населба „Бел 
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Камен” со плански опфат помеѓу ул. „Септемвриска”, „Solunska”, 
крак на ул. „Solunska” и колско пешачка патека 

 Бр. 0701- 730 од 24.09. 2013 год. 

51. Одлука  За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички 
план за дел од град Свети НиколеМЗ „1” со плански опфат помеѓу 
ул. „Плоштад Илинден”, „Ленинова”, „Васка Циклева” и крак на ул. 
„Плоштад Илинден” 

Бр. 0701- 731 од 24.09. 2013 год. 

 

52. Одлука  За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички 
план за дел од град Свети Николе УЕ 3  локалитет,, Мавровица’’ со 
плански опфат помеѓуречно корито ,,Мавровица ,ул.,,111’’, 
ул,,112’’и ул.,,113’’ 

Бр. 0701- 732 од 24.09. 2013 год. 

 

53. Одлука За  отпочнување  постапка  за   измена,  дополна  и  
проширување  на ГУП   за стопански  комплекс  локалитет  
Станички  пат Општина  Свети  Николе 
Бр. 0701- 733 од 24.09. 2013 год. 
 

 

54. Одлука   за согласност за Експропријација на земјиште без 
надоместок 
Бр. 0701- 747 од 24.09. 2013 год. 
 

 

 Одлука  за одобрување на јавна набавка на улично  

осветлување во Општина Свети Николе 
Бр. 0701- 748 од 24.09. 2013 год. 
 

 

55. Odluka za raspi{uvawe konkurs za izrabotka na idejno  
 re{enie za grb i zname na Op{tina Sveti Nikole     
Бр. 0701- 749 од 24.09. 2013 год. 
 

 

56. Odluka za formirawe Komisija za utvrduvawe na 
 Predlog idejno re{enie za grbot i znameto na Op{tina 
Sveti Nikole 
Бр. 0701- 750 од 24.09. 2013 год. 

 

57. Odluka za ослободување на плаќање надоместок за уредување 
 на градежно земјиште за изградба на објект од група на класа на 
намени ,,Г,, - фабрика за производство и преработка на печурки 
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Бр. 0701- 762од 04.10. 2013 год. 
58. Odluka za kofinansirawe na Op{tina Sveti Nikole vo  

proektot za upravuvawe so re~niot sliv Bregalnica,   
Komponenta 2 :Planirawe i implementacija na Mali 
infrastrukturni proekti za voda vo podra~jeto na 
re~niot sliv 
Бр. 0701- 770 од 09.10. 2013 год. 

 

59. Одлука за едностран раскин на Договорот за јавно-приватно 
пратнерство, реконструкција, модернизација и одржување на 
јавното осветлување во Општина Свети Николе бр. 08-660/12 
од 27.09.2012 година 
Бр. 0701- 811 од 30.10. 2013 год. 

 

60. Одлука За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички 
план за дел од ,,МЗ-2’’ нас.,Кумановски пат , град Свети 
Николе 
Бр. 0701- 812 од 30.10. 2013 год. 

 

61. Одлука за За донесување на детален урбанистички план за 
дел,,УЕ 1,,- плански опфат помеѓу ул.,, Карпошева’’ 
ул.,,Октомвриска’’ул.,,Кочо Рацин’’ и ул.,,Пиринска Свети 
Николе, измена и дополна,за плански период 2011-2016г. 
Бр. 0701- 813 од 30.10. 2013 год. 

 

62. Одлука за исменување на членови на Совет на млади на 
Општина Свети Николе. 
Бр. 0701- 814 од 30.10. 2013 год. 

 

63. Одлука за долгорочно задолжување на Општина Свети Николе 
ворамки на Проект за подобрување на општинските услуги 
(МСИП) 
Бр. 0701- 815 од 30.10. 2013 год. 
 

 

64. Одлука за измена и дополнување на правилникот за начинот и 
обележувањето, опремувањето и користењето на такси 
станиците во Општина Свети Николе 
Бр. 0701- 817 од 30.10. 2013 год. 
 

 

65. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 
авто-такси превоз на патници во Општина Свети Николе. 
Бр. 0701- 818 од 30.10. 2013 год. 

 

66. Одлука за пристапување кон изработка на ЛУПД, за дел од 
КП бр. 1016/1, м.в. ,,Врв,, КО Павлешенци Свети Николе. 
Бр. 0701- 819 од 30.10. 2013 год. 

 

67. Odluka za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na 
 Op{tina Sveti Nikole za 2013 godina 
Бр. 0701- 863 од 26.11. 2013 год. 

 

68. Odluka za pristapuvawe kon izrabotka na DUP za  
del od naselba “Liska”; 
Бр. 0701- 864 од 26.11. 2013 год. 
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69. Odluka za pristapuvawe kon izrabotka na nov 

 DUP vo m.v. “Mavrovica” 
Бр. 0701- 865 од 26.11. 2013 год. 

 

70. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~len na 
 Sovet za javno zdravje. 
Бр. 0701- 866 од 26.11. 2013 год. 

 

71. Odluka za imenuvawe na ~lenovi na Upravniot odbor na 
 JP “Pogrebalni uslugi” – Sveti Nikole 
Бр. 0701- 867 од 26.11. 2013 год. 

 

72. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~lenovi vo 
Nadzorniot Odbor na JP “Pogrebalni uslugi” – Sveti 
Nikole 
Бр. 0701- 868 од 26.11. 2013 год. 

 

73. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~len na 
U~ili{niot  
Odbor na SOU “Ko~o Racin” – pretstavnik na Op{tina  
Sveti Николе 
Бр. 0701- 869 од 26.11. 2013 год. 

 

74. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na ~len na Sovet na 
mladi 
Бр. 0701- 870 од 26.11. 2013 год. 

 

75. Odluka za dopolnuvawe na Odlukata za raspi{uvawe 
konkurs  za izrabotka na idejno re{enie za grb i zname na 
Op{tina Sveti Nikole br.0701-749 od 24.09.2013 godina. 
Бр. 0701- 871 од 26.11. 2013 год. 

 

76. Odluka zа пристапување кон изработка на Нацрт 
урбанистички план за дел од МЗ 1 град  Свети Николе 
Бр. 0701- 876 од 26.11. 2013 год. 
 

 

77. Odluka zа обезбедување на средства  во Буџетот на Општина  
Свети Николе за 2014 година за исплата на надоместок во 
постапките  за одземање на право на користење на градежно 
земјиште 
Бр. 0701- 879 од 26.11. 2013 год. 
 

 

78. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
Na Sto~en Pazar vo KO Nemawici” 
Бр. 0701- 909 од 16.12. 2013 год.  
 

 

79. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt ,,Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO ,,Mezdra,,. 
Бр. 0701- 909/2 од 16.12. 2013 год. 
 

 

80. Оdluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba    
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na Sto~en Pazar vo KO “Erxelija”. 
Бр. 0701- 909/3 од 16.12. 2013 год. 
 

81. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO “Pe{irovo 
Бр. 0701- 909/4 од 16.12. 2013 год. 
 

 

82. Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata  
“ Izgradba  na sto~en Pazar vo KO Nemawici” 
Бр. 0701- 910 од 16.12. 2013 год. 

 

83. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO ,,Mezdra,, 
Бр. 0701- 910/2 од 16.12. 2013 год. 
 

 

84. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO “Erxelija” 
Бр. 0701- 910/3 од 16.12. 2013 год. 
 

 

85. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “ Izgradba   
na Sto~en Pazar vo KO “Pe{irovo”. 
Бр. 0701- 910/4 од 16.12. 2013 год. 

 

86. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “Izgradba  i 
ureduvawe na javni zeleni povr{ini za odmor i rekreacija 
vo ruralnite sredini  \u|anci, Gorobinci, Crnili{te i 
Kne`je. 
Бр. 0701- 911 од 16.12. 2013 год. 

 

87. Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata  
“Izgradba  i ureduvawe na javni zeleni povr{ini za odmor 
i rekreacija  vo ruralnite sredini \u|anci, Gorobinci, 
Crnili{te i Kne`je 
Бр. 0701- 912 од 16.12. 2013 год. 

 

88. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt  “Изградба 
на  
локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата  
Св.Вознесение и селските гробишта и Изградба на локален 
пат вклучително и мост од Д.Ѓуѓанце до црквата Св.Никола ” 
Бр. 0701- 913 од 16.12. 2013 год. 
 

 

89. Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata 

 “Изградба на локален пат, вклучително и мост од 
с.Мустафино до црквата  Св.Вознесение и селските гробишта 
и Изградба на локален пат вклучително мост од Д.Ѓуѓанце до 
црквата Св.Никол Бр. 0701- 914 од 16.12. 2013 год.а ” 
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90. Odluka za пристапување кон изработка на урбанистички план  
вон населено место за КП бр.6294 КО Свети Николе 

Бр. 0701- 915 од 16.12. 2013 год. 

 

91. Odluka zа пристапување кон изработка на Нацрт детален 
урбанистички план за дел од УЕ-1 Свети Николе 

Бр. 0701- 916 од 16.12. 2013 год. 

 

92. Одлука за верифицирање на член на УО од редот на вработените на 
ОУ Дом на културата ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе 
Бр. 0701- 917 од 16.12. 2013 год. 
 

 

93. Оdluka za proglasuvawe na Domagoj Nikoli} za po~esen   
gra|anin na Op{tina Sveti Nikole 
Бр. 0701- 923/2 од 16.12. 2013 год. 
 

 
 

94.  
 Оdluka za proglasuvawe na Љубе Христовски za po~esen 
 gra|anin na Op{tina Sveti Nikole Бр. 0701- 924/2 од 16.12. 
2013 год. 
 

 

95. Odluka  za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Sveti 
Nikole za 2014 Бр. 0701- 924/2 од 16.12. 2013 год. 
 

 

96. Одлука za  davawe na pravo na  vremeno koristewe na 
objekt-  
{kolo vo s.Kru{ica sopstvenost na Op{tina Sveti 
Nikole na mesna  zaednica s.Kru{ica Sveti Nikole 
Бр. 0701- 951 од 30.12. 2013 год. 
 

 

97. Odluka za izmena i dopolna na Nacrt detalen 
urbanisti~ki plan za del od UE 3 (Gorobinski pat) Sveti 
Nikole 
 
Бр. 0701- 954 од 30.12. 2013 год. 
 

 

98. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt 
Бр. 0701- 955 од 30.12. 2013 год. 
 

 

99. Odluka za davawe soglasnost za namena na investicijata 
Бр. 0701- 956 од 30.12. 2013 год. 
 

 

   
2014 година 
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100. Odluka  za pro{iruvawe i izmena na rasporedot na 
sredstvata vo  Buxetot na Op{tina Sveti Nikole 
Бр. 0701- 114 од 31.01. 2014 год. 
 

 

101. Odluka zа утврдување на  пазарната вредност на земјоделско 
 земјиште  Во Општина Св.Николе 
Бр. 0701- 115 од 31.01. 2014 год. 

 

102. Odluka за  именување  на  претседател  и  членови  на 
Општинскиот  совет  за  безбедност  на  сообраќајот  на  
патиштата - Свети  Николе 
Бр. 0701- 116 од 31.01. 2014 год. 
 

 

103. Odluka за начинот и условите за поставување урбана опрема 
за вршење дејнсот на јавни површини на територијата на Општина 
Свети Николе 
Бр. 0701- 117 од 31.01. 2014 год. 
 

 

104. Odluka za utvrduvawe na prioriteti na izgradba na 
lokalni pati{ta od dodeleni sredstva  od Svetska banka 
za obnova  razvoj za Op{tina Sveti Nikole 
Бр. 0701- 118 од 31.01. 2014 год. 

 

105. Odluka za dodeluvawe ednokratna pari~na pomo{ na 
odredeni kategorii na lica 
Бр. 0701- 119 од 31.01. 2014 год. 

 

106. Odluka za polovni slu`beni motorni vozila 
Бр. 0701- 120 од 31.01. 2014 год. 
 

 

107. Odluka za dodeluvawe na finansiski sredstva od tekovna 
rezerva (finansiska pomo{ za {koluvawе) 
Бр. 0701- 121 од 31.01. 2014 год. 
 

 

108. За давање согласност за намената на инвестицијата за проектот 
“Изградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино  

до црквата Свети Спас 
Бр. 0701- 122 од 31.01. 2014 год. 

 

109. Одлука за утврдување на приоритет на проект “Изградба на 
локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата 
Свети Спас 
Бр. 0701- 123 од 31.01. 2014 год. 
 

 

110. Odluka  за определување имиња на улици во Општина Свети 
Николе 
Бр. 0701- 124 од 31.01. 2014 год. 
 

 

111. Odluka zа разрешување и именување  на членови на Управен  
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Одбор на  ЈОУДГ “Рахилка Гонева”    Свети Николе 
Бр. 0701- 125 од 31.01. 2014 год. 
 

112. Odluka  za утврдување на  зони при примена на 
методологијата за процена на пазарната вредност на 
недвижен имот 
Бр. 0701- 128 од 31.01. 2014 год. 
 

 

113. Odluka za otvarawe na nova struka i nadopolnuvawe na 
postoe~ka struka so novi profilи 
Бр. 0701- 129 од 31.01. 2014 год. 
 

 

114. Odluka za davawe soglasnost na Staturnata odluka za 
izmena i dopolnuvawe na Statutot na Op{tinskata 
ustanova Naroden Muzej Sveti Nikole 
Бр. 0701- 130 од 31.01. 2014 год. 
 

 

115. Odlukа za davawe soglasnost na Godi{nata programa za 
prodavawe na zemjodelsko zemji{te vo dr`avna 
sopstvenost za 2013 godina na Ministerstvoto za 
zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo 
Бр. 0701- 131 од 31.01. 2014 год. 
 

 

116. Odluka za utvrduvawe na prioriteti na izgradba na 
lokalni pati{ta od dodeleni sredstva  od Svetska banka 
za obnova  razvoj za Op{tina Sveti Nikole – 
Gradona~аlnik  
Бр. 0801- 155 од  2014 год. 
 

 

117. Odluka  za davawe na grade`no zemji{te pod kratkotraen 
zakup   
Бр. 0701- 158 од 06.02. 2014 год. 
 

 

118. Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на 
водотекот река МАВРОВИЦА во населено место Свети Николе 
- град 
Бр. 0701- 198 од 27.02. 2014 год. 

 

119. Одлука  за  утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 
урбанистички план за дел од „MЗ - 2“   нас„Кумановски пат“ 
град Свети Николе  2013-2018 
Бр. 0701- 199 од 27.02. 2014 год. 
 

 

120. Одлука  утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 
урбанистички план за дел од nас.,,Бел Камен’’ „УБ11  и УБ 12“   
Свети Николе  2013-2018 
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Бр. 0701- 200 од 27.02. 2014 год. 
 

121. Odluka zа пристапување кон изработка на Нацрт 
урбанистички план за дел  
од град Свети Никол   ,,Индустриска зона  - ЈУГ 
Бр. 0701- 201 од 27.02. 2014 год. 
 

 

122. Odluka za pristapuvawe kon izrabotka na Nacrt UPVNM 
za del od KP  бр.1126/1 KO Preot Sveti Nikole’ 

Бр. 0701- 202 од 27.02. 2014 год. 
 

 

123. Одлука  за Изменување и дополнување на одлуката за 
промена на имиња на улици во Општина Свети Николе 
бр.0701-518 од 11.06.2013 година 
Бр. 0701- 203 од 27.02. 2014 год. 
 

 

124. Одлука за укинување на Одлука бр. 0701-124 донесена на 
31.12.2014 година 
Бр. 0701- 204 од 27.02. 2014 год. 
 

 

125. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување 
на Буџетот на општина Свети Николе за 2014 година 
Бр. 0701- 205 од 27.02. 2014 год. 
 

 

126. Одлука за давање на користење на недвижни ствари во сопственост 
на Општина Свети Николе без надомест 
Бр. 0701- 248 од 19.03. 2014 год. 
 

 

127. Одлука за поништување на Одлуката на Советот на Општина Свети 
Николе бр.0701-825 од 24.09.2012 година 
Бр. 0701- 249 од 19.03. 2014 год. 
 

 

128. Odluka  za verifikacija na mandat na ~len na Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole 
Бр. 0701- 285 од 07.04. 2014 год. 
 

 

129. Odluka za sopstveno u~estvo na Op{tina Sveti Nikole vo 
proekt za izrabotka na Geodetski elaborat za vremena 
eksproprijacija za izgradba na sistem za navodnuvawe 
“Nemawici 
Бр. 0701- 286 од 07.04. 2014 год. 
 

 

130. Одлука за проширување и измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 
година 
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Бр. 0701- 304од 25.04. 2014 год. 
 

131. Odluka za sklu~uvawe za zdru`uvawe na vospostavuvawe na 
sиstem za upravuvawe so otpad na regionalni nivo 
Бр. 0701- 305 од 25.04. 2014 год. 
 

 

132. Odluka za pristapuvawe kon izrabotka na Nacrt 
urbanisti~ki plan za del od grad Sveti nikole за КП 9525 
Бр. 0701- 306 од 25.04. 2014 год. 
 

 

133. Odluka za pristapuvawe kon izrabotka na Nacrt 
urbanisti~ki plan za del od grad Sveti nikole 
КП 8648  
Бр. 0701- 307 од 25.04. 2014 год. 
 

 

134. Odluka za pristapuvawe kon izrabotka na Nacrt 
urbanisti~ki plan za del od grad Sveti nikole КП 10137 и 
10138 
Бр. 0701- 308 од 25.04. 2014 год. 
 

 

135. Odluka za utvrduvawe na prioriteti na izgradba na 
lokalni улици со водоводна и канализациона мрежа od 
dodeleni sredstva od Svetska banka za obnova razvoj za 
Op{tina Sveti Nikole 
Бр. 0701- 309 од 25.04. 2014 год. 
 

 

136. Odluka za usvojuvawe na Mentorski akciski plan 
Бр. 0701- 310 од 25.04. 2014 год. 
 

 

137. Odluka za davawe soglasnost za prifa}awe na dogovor za 
donacija  
Бр. 0701- 311 од 25.04. 2014 год. 
 

 

138. Одлука за проширување и измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 
година 
Бр. 0701- 349 од 29.05. 2014 год. 
 

 

139. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Свети Николе 
Бр. 0701- 350од 29.05. 2014 год. 
 
 

 

140. Одлука за давање на право на времено користење на објект - 
училиште во с. Кнежје сопственост на Општина Свети Николе 
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на ОУ Народен Музеј Свети Николе 
Бр. 0701- 352 од 29.05. 2014 год. 
 
 

141. Одлука за давање согласност за реализација на екскурзија  
. Бр. 0701- 353 од 29.05. 2014 год. 

 

142. Одлука за одржување на гробишта во с. Ерџелија 
Бр. 0701- 354 од 29.05. 2014 год. 

 

143. Одлука за донација од УНДП на Општина Свети Николе за 
спроведување активности во Општо корисна општина – ОКО 
Сервис 2. 
Бр. 0701- 355 од 29.05. 2014 год. 
 

 

144. 8.Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт 
детален урбанистички план за дел од ,, МЗ 1,, Свети Николе – 
локалитет ,,градски пазар,, плански период 2013-2018г 
Бр. 0701- 356 од 29.05. 2014 год. 
 

 

145. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
ЈП “Погребални услуги” Свети Николе 
 Бр. 0701- 357 од 29.05. 2014 год. 
 

 

 Одлука за неусвојување на барање за измена на ДУП 
Бр. 0701- 368 од 29.05. 2014 год. 
 

 

146. .Одлука за измена на распоредорт на средствата во Буџетот 
на Општина Свети Николе 
Бр. 0701- 411 од 25.06. 2014 год. 
 

 

147. Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел,, 
УЕ 3,, - плански опфат дефиниран со ул.” Карпошева”, ул.”Питу 
Гули” крак од ул.”Јане Сандански” и граница на плански опфат 
Свети Николе, измена и дополна, за плански период 2013 – 
2018 година 
Бр. 0701- 412 од 25.06. 2014 год. 

 

148. Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 
урбанистички план за дел од МЗ 1 “Центар” со опфат помеѓу 
ул.”Кочо Рацин”, ул. “Крсте Мисирков”,ул. “Плоштад Илинден” и 
Горобинска река за период 2014 – 2019 година 
Бр. 0701- 413 од 25.06. 2014 год. 
 

 

149. Одлука за утврдување на грб и знаме на Општина Свети 
Николе 
Бр. 0701- 464 од 25.07. 2014 год. 

 

150. Одлука за давање согласност на Одлука од 11.07. 2014 за 
измена на статутот на регионалниот одбор за управување со 
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отпад во Источен плански регион 
 
Бр. 0701- 465 од 25.07. 2014 год. 
 

151. Одлука за уредување на простор за поставување на времени 
објекти 
Бр. 0701- 469 од 25.07. 2014 год. 
 

 

152. Одлука за измена на распоредорт на средствата во 
Буџетот на Општина Свети Николе 
Бр. 0701- 470 од 25.07. 2014 год. 

 

153. Одлука за уредување на прсотор на дел од КП бр. 647 КО 
Амзабегово 
Бр. 0701- 471 од 25.07. 2014 год. 

 

154. Одлука за враќање на подвижна ствар 
Бр. 0701- 472 од 25.07. 2014 год. 

 

155. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2014 година 
Бр. 0701- 495 од 08.08. 2014 год. 

 

156. Одлука за донесување на детален урбанистички план за 
дел„‟УЕ 2‟‟ – локалитет “Мавровица” Свети Николе, измена и 
дополна плански период 2013 – 2018 година 
Бр. 0701- 496 од 08.08. 2014 год. 
 

 

157. Одлука  за избор на проект за учество во Проектот за 
управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и 
имплементација на Мали инфраструктурни проекти – Втор 
повикБр. 0701- 507 од 20.08. 2014 год. 

 

158. Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во 
Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, 
Планирање и имплементација 
на мали инфраструктурни проекти – Втор повик 
Бр. 0701- 508 од 20.08. 2014 год. 

 

159. Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 
урбанистички план за дел од ,,МЗ 1,, Светио Николе – 
локалитет ,,градски пазар,,плански период 2013 – 2018 година 

Бр. 0701- 509 од 20.08. 2014 год. 

 

160. Odluka za davawe soglasnost za formirawe paralelki so 
pomal broj na u~enici vo OOU “Гоце Делчев” Свети Николе  
Бр. 0701- 528 од 05.09. 2014 год. 
 

 

161. Odluka za davawe soglasnost za formirawe paralelki so  
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pomal broj na u~enici vo OOU “Kiril i Metodij” Свети 
Николе 
Бр. 0701- 529 од 05.09. 2014 год. 
 

162. Odluka za davawe soglasnost za formirawe paralelki so 
pomal broj na u~enici vo OOU ,,Dame Gruev,, s. Exelija  
Бр. 0701- 530 од 05.09. 2014 год. 
 

 

163. Odluka za davawe soglasnost za formirawe paralelki so 
pomal broj na u~enici vo SOU “Ko~o Racin” Свети Николе 
Бр. 0701- 531 од 05.09. 2014 год. 
 

 

164. Одлука за јавни паркиралишта од значење на Општина Свети 
Николе 
Бр. 0701- 555 од 30.09. 2014 год. 
 

 

165. Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт 
Урбанистички План за село Горобинци 
Бр. 0701- 556 од 30.09. 2014 год. 
 
 

 

166. Одлука за донесување на Детален Урбанистички план за дел 
од МЗ – 2  Кумановски пат – Свети Николе, измена и дополна, 
плански период 2013-2018година 
Бр. 0701- 557 од 30.09. 2014 год. 
 

 

167. Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Свети Николе во областа на информатичката и 
комуникациската технологија (ИКТ) во 2014 година; 
Бр. 0701- 591 од 14.10. 2014 год. 
 

 

168. Одлука за измена и дополнување на Програмата активностите на 
Општина Свети Николе во областа на образованието во 2014 
година 
Бр. 0701- 592 од 14.10. 2014 год. 

 

169. Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Свети Николе во областа на меѓународната 
соработка во 2014 година; 
Бр. 0701- 593 од 14.10. 2014 год. 

 

170. Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 
2014 година 
Бр. 0701- 594 од 14.10. 2014 год. 
 

 

171. Одлука за измена и дополнување  на Програмата за активностите  
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на Општина Свети Николе во областа на културата во 2014 
година; 
Бр. 0701- 595 од 14.10. 2014 год. 
 

172. Одлука за измена и дополнување  на Програмата за активностите 
на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски 
развој во 2014 година 
Бр. 0701- 596 од 14.10. 2014 год. 

 

173. Одлука за измена и дополнување  на Програмата за активностите 
на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 
2014 година 
Бр. 0701- 597 од 14.10. 2014 год. 

 

174. Одлука за измена и дополнување  на Програмата за активностите 
на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита 
во 2014 година 
Бр. 0701- 598 од 14.10. 2014 год. 

 

175. Одлука за измена и дополнување  на Програмата за активностите 
на Комисијата за родова рамноправност за 2014 год. 
Бр. 0701- 599 од 14.10. 2014 год. 

 

176. Одлука за измена и дополнување  на Програмата за активностите 
на Општина Св.Николе во областа на заштита и спасување и 
противпожарната заштита во 2014; 
Бр. 0701- 600 од 14.10. 2014 год. 

 

177. Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе 
во 2014 година; 
Бр. 0701- 601 од 14.10. 2014 год. 

 

178. Одлука за измена и дополнување на Програмата за 
изградба,реконструкција и одржување на Локални патишта и 
улици во ппштина Свети Николе во 2014 година; 
Бр. 0701- 602 од 14.10. 2014 год. 
 

 

179. Одлука за измена и дппплнуваое на Одлуката за извршување на 
Буџетпт на Општина Свети Никпле за 2014 гпдина; 
Бр. 0701- 603 од 14.10. 2014 год. 

 

180. Спгласност на Статутарна Одлука за измена на Статут на ЈКП 
“Кпмуналец”  
Бр. 0701- 605 од 14.10. 2014 год. 
 

 

181. Одлука за набавка на нови моторни возила 
Бр. 0701- 606 од 14.10. 2014 год. 
 
 

 

183. Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за  
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дел од УЕ1, Свети Николе ,плански опфат помеѓу ул.,М.Тито,, 
ул,,Гоце Делчев,, ул,,11-ти Октомври ,ул.,,Септемвриска ,,и 
крак на ул.,,8-ми Ноември,, 
измена и дополна плански период 2014-2019год. 
Бр. 0701- 606 од 14.10. 2014 год. 
Бр. 0701- 640од 12.11. 2014 год. 

184. Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за 
дел од 
нас.,,Лиска,, Свети Николе ,плански опфат помеѓу ул.,П.Гули,, 
ул,,100,, граница на постоен ДУП ,ул.,,200,,пешачка патека, 
интегрирана саобрааќајница,,400,,,измена и дополна плански 
период 2014-2019год. 
Бр. 0701- 641 од 14.10. 2014 год. 
 

 

185. Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел 
од нас. Лиска Б1,- за плански опфат од 5,02 ха, измена и 
дополна,за плански период 2013 – 2018 година.  
Бр. 0701- 642 од 14.10. 2014 год. 
 

 

186. Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел 
од УЕ1 и УЕ2 Свети Николе - плански опфат од 5,02ха, измена 
и дополна, за плански период 2010-2015год 
Бр. 0701- 643 од 14.10. 2014 год. 
 

 

187. 5.Одлука за давање под закуп на училишниот простор во 
Основните и Средното училиште во Општина Свети Николе. 
Бр. 0701- 644 од 14.10. 2014 год. 
 

 

188. Одлука за исплата на парична помош . 
Бр. 0701- 650 од 14.10. 2014 год. 
 

 

189. Одлука за согласност на Одлуката бр. 0202 – 4654 од 19.09. 
3014 година на Упраниот Одбор на ЈКП “Комуналец” Свети 
Николе. 
Бр. 0701- 651 од 14.10. 2014 год. 
 

 

190. Одлука за согласност на Одлуката бр. 0202 – 465/5 од 19.09. 
3014 година на Упраниот Одбор на ЈКП “Комуналец” Свети 
Николе. 
Бр. 0701- 652 од 14.10. 2014 год. 
 

 

191. Предлог – Одлука за проширување и измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Свети Николе 
Бр. 0701- 657 од 14.10. 2014 год. 
 

 

192. Одлука за неусвојување на барање за измена на ДУП  
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Бр. 0701- 658 од 14.10. 2014 год. 
 

193. Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички 
план за дел од град Свети Николе, КП бр. 10216 
Бр. 0701- 717 од 16.12. 2014 год. 
 

 

194. Одлука за прифаќање иницијатива за поведување постапка за 
експропријација 
Бр. 0701- 718 од 16.12. 2014 год. 
 

 

195. Одлука за усвојување на Проценката на загрозеност на 
подрачјето на Општина Свети Николе од сите ризици и 
опасности 
Бр. 0701- 719 од 16.12. 2014 год. 
 

 

196. Одлука за давање согласност на Статурната одлука за измена 
на Статутот на Општинската установа Дом на култура “Крсте 
П. Мисирков”Свети Николе бр. 02-223/10 од 24.11. 2014 година 
 
Бр. 0701- 737 од 16.12. 2014 год. 

 

197. Одлука за проширување и измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 
година 
Бр. 0701- 738 од 16.12. 2014 год. 
 

 

198. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот 
на Општина Свети Николе за 2014 година 
Бр. 0701- 739 од 16.12. 2014 год. 
 

 

199. Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички 
план за дел од град Свети Николе  
 
Бр. 0701- 758 од 29.12. 2014 год. 

 

200 Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт Урбанистички 
план за КП бр. 1467 КО Ранченци 
Бр. 0701- 759 од 29.12. 2014 год. 
 

 

201. Одлука за согласност на Програмата за екскурзии и други 
слободни активности на учениците за учебната 2014/2015 
година на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе  
Бр. 0701- 760 од 29.12. 2014 год. 

 

202. Одлука за извршување на Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2015 година 
Бр. 0701- 764 од 29.12. 2014 год. 
 

 

  2015 година 
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203. Odluka za donesuvawe na detalen urbanisti~ki plan za del 
od nas. “Bel Kamen”  “UB 11 i UB 12” Sveti Nikole, 
planski period od 2013 - 2018godina 
Бр.0801 - 72 од 09.01. 2015 год. 

 

204. Одлука за спроведување постапка за јавна набавка за 
одржување на уличното осветлување на територијата на 
Општина Свети Николе 
Бр.0801- 73 од 09.01.2015год. 

 

205. Одлука за исплата на парична помош 
Бр.0801- 74 од 09.01.2015год. 

 

206. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2015 година 
 

 

207. Одлука за проширување и измена на распоредот на 
средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 
година. 

 

208. Одлука за давање согласност на Статурната одлука за измена 
и дополнување на Статутот на Општинската установа Дом на 
култура ,,Крсте П. Мисирков,,Свети Николе бр. 02-26/8 од 
16.01. 2015 година. 
Бр.0801 –113 од 27.01. 2015 год. 

 

209. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука на УО 
за измена на Статут бр. 0204 -16 од 22.09.2006 год. на ЈП 
,,Погребални услуги,, Свети Николе 
Бр.0801 –114 од 27.01. 2015 год. 

 

210. Одлука за давање согласност на ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева,, 
Свети Николе за утврдување на почеток и завршеток на 
работното време во установата бр. 03-13 од 14.01. 2015 
година.  
Бр.0801 –115од 27.01. 2015 год. 
 

 

211. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука на УО 
за измена на пречистен текст на Статут бр. 0101-587/3 од 
21.11.2014 год. На ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 
Бр.0801 –116 од 27.01. 2015 год. 

 

212. Одлука за определување имиња на улици во Општина Свети 
Николе 
Бр.0801 –120 од 27.01. 2015 год. 

 

213. Одлука За донесување на детален урбанистички план за дел 
од УЕ ,,1,, локалитет ,,Нов градски парк’’ , Свети Николе, 
измена и дополна плански период 2012-2017. 
Бр.0801 –121 од 27.01. 2015 год. 

 

214. Одлука за јавна набавка за санација на мост на река Периш . 
Бр.0801 –164 од 24.02. 2015 год. 
 

 

215. Одлука за јавна набавка на речно корито на Светиниколска река  
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Бр.0801 –165 од 24.02. 2015 год. 
216. Одлука за јавна набавка за санација главен колектор кај ,,Отпад,, 

ДОО 
Бр.0801 –166 од 24.02. 2015 год. 

 

217. Одлука на Прорамата за енергетска ефикасност на Општина  
Свети Николе за период 2015 – 2017 година. 
Бр.0801 –167 од 24.02. 2015 год. 

 

218. Одлука за усвојување на годишниот план за спроведување на  
Програмата за енергетска ефикасност на Општина Свети 
Николе за период  2015 – 2017 година,, во 2015 година. 
Бр.0801 –168 од 24.02. 2015 год. 

 

219. Одлука за исплата на парична помош 
Бр.0801 –171 од 24.02. 2015 год. 

 

220. Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во  
урбанистичко планска документација изградени на КП 
бр.10611/3 и дел  од КП бр.11708 ул.„11 Октомври” во КО 
Свети Николе-гр. предмет бр.09-674 , Општина Свети Николе. 
Бр.0801 –172 од 24.02. 2015 год. 

 

221. Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во 
урбанистичко  планска документација изградени на КП 
бр.10926/31 ул.„Улоф Палме”  во КО Св. Николе-гр. предмет 
бр.09-2708, општина Свети Николе. 
Бр.0801 –173 од 24.02. 2015 год. 

 

222. Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска 
со  ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект 
„Изведба на експлоатациони  бунари за вода во село Крушица 
и село Орел во Општина Свети Николе. 
Бр.0801 –174 од 24.02. 2015 год. 

 

223. Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина 
Свети  Николе во рамки на Проектот за подобрување на 
општинските услуги (МСИП) 
Бр.0801 –175 од 24.02. 2015 год. 

 

224. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука на УО 
за  изменување и дополнување на Одлуката за цени на 
закупнина на деловен прсотор  услуги во Градски Пазар бр. 
0203-428/5 од 25.11. 2010година. 
Бр.0801 –176 од 24.02. 2015 год. 

 

225. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот на  
организација и систематизација на работни места на јавните 
службеници 28  од Ј.О.У.Д.Г ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 
Бр.0801 - 178 од 24.02. 2015 год. 

 

226. Odluka za usvojuvawe na Elaborat za procenka na {teta od 

 elementarna nepogoda – poplavi 
Бр.0801 -193 од 02.03. 2015 год. 
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227. Odluka за траен отпис на побарувања по извршен попис во 
2014 
Бр.0801 –203 од 12.03. 2015 год. 

 

228. Odluka za donesuvawe Detalen urbanisti~ki plan za del 
од Sveti Nikole,, UE2,,lokalitet ,,Staro gradsko jadro,, 
izmena i dopolna planski period 2013 - 2018g. 
Бр.0801 -204 од 12.03. 2015 год. 

 

229. Одлука за soglasnost на Programata za podgotovka i 
realizacijana ekskurzii pri OOU ‚Goce Del~ev‛ Sveti 
Nikole 
Бр.0801 -216 од 12.03. 2015 год. 

 

230. Одлука за soglasnost на Programata za podgotovka i 
realizacijana ekskurzii pri OOU ‚Dame Gruev‛ s. 
Erxelija 
Бр.0801 -217 од 12.03. 2015 год. 

 

231. Odluka za donesuvawe na Regionalen plan za upravuvawe 
so otpad vo Isto~en planski region 
Бр.0801 -218 од 12.03. 2015 год. 

 

232. Odluka za davawe soglasnost za upravuvawe so gradski 
grobi{ta 
Бр.0801 -220 од 12.03. 2015 год. 

 

233. Odluka za delumno osloboduvawe od pla}awe nadomest za  
ureduvawe na grade`no zemji{te 
Бр.0801 -254 од 02.04. 2015 год. 

 

234. Odluka za nabavka na preparati za vonredna deratizacija. 
Бр.0801 -255 од 02.04. 2015 год. 

 

235. Odluka za realizacija na proektot “Dogradba i nadgradba 
na 
 Gradski Pazar vo Sveti Nikole” 
Бр.0801 -256 од 02.04. 2015 год. 

 

236. Odluka za usvojuvawe na Elaborat za procenka na {teta od  
elementarna nepogoda-poplava, K.O. Sveti Nikole, 
Erxelija, K.O. Gorobinci - Op{tina Sveti Nikole 
Бр.0801 -258 од 02.04. 2015 год. 

 

237. Odluka za davawe soglasnost na Statutot na  
Op{tinskata ustanova Naroden Muzej - Sveti Nikole 
Бр.0801 -259од 02.04. 2015 год. 

 

238. Odluka za prenamena na sredstva od Buxetot na 
 Op{tina Sveti Nikole za 2015 godina 
Бр.0801 -260 од 02.04. 2015 год. 

 

239. Одлука за промена на улица во Општина Свети Николе 
Бр.0801 -304 од 29.04. 2015 год. 

 

240. Odluka za prodol`uvawe na va`eweto na Strategijata za 
lokalen ekonomski razvoj na Op{tina Sveti Nikole za 
period od 2010 - 2015 
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Бр.0801 -305 од 29.04. 2015 год. 
 

241. Odluka za ednokraten otpis na dolg . 
Бр.0801 -306 од 29.04. 2015 год. 

 

242. Odluka za opredeluvawe imiwa na ulici vo Op{tina 
Sveti Nikole 
Бр.0801 -307 од 29.04. 2015 год. 

 

243. Odluka za donesuvawe na UPVNM za KO Amzabegovo, 
industriska zona “Ov~e Pole” Sveti Nikole – planski 
opfat od 58,05ha,  za planski period 2012 – 2022godina. 
Бр.0801 –312 од 29.04. 2015 год. 

 

244. Odluka zа пристапување кон изработка на УПВНМ за КП бр. 
905, 906/2, 909/1, 909/2,  910/1 910/2,   911/1, 911/2, 912, 913,  
914 и дел од  КП бр.4597/1, 917, 918, 919, 979, во 
м.в.,,Бешкарач’’ КО Горобинц и,  Свети Николе 
 Бр.0801 -313 од 29.04. 2015 год. 
 

 

245. Odluka za usvojuvawe na Elaborat za procenka na {teta od  
elementarna nepogoda-poжар , K.O. Патетино - Op{tina 
Sveti Nikole 
Бр.0801 -314 од 29.04. 2015 год. 

 

246. Одлука за еднократен отпис на долг   
Бр.0801 -330 од 12.05. 2015 год. 

 

 Одлука за резервирање на средства за екпропријација во 
Буџетот  на Општина Свети Николе 
Бр.0801 –345 од 20.05. 2015 год. 

 

247. Одлука за пристапување кон основање на локален Економско - 
социјален совет на Општина Свети Николе 
Бр.0801 -346 од 20.05. 2015 год. 
 

 

248. Одлука за  согласност на промена на релација за изведување 
екскурзија за учебната 2014/2015 година  на ООУ ,,Даме Груев,, С. 
Ерџелија за 2015 година 

Бр.0801 -347од 20.05. 2015 год. 

 

249. Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata 
 ,,Ureduvawe na izletni~ko mesto ,,Bare{,,. 
Бр.0801 -348 од 20.05. 2015 год. 

 

250. Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata 
 ,,Izgradba kanalizaciona mre`a s, Crnili{te,, 
Бр.0801 -349 од 20.05. 2015 год. 
 

 

251. Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata 
,,Izgradba i ureduvawe na javni zeleni povr{ini za odmor 
i rekreacija vo tri sela Gorobinci, Crnili{te i \u|anci 
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i na pet lokacii vo naseleno mesto Sveti Nikole,,; 
Бр.0801 -350 од 20.05. 2015 год. 
 
 

252. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt ,,Ureduvawe 
na izletni~ko mesto ,,Bare{,,;,,. 
Бр.0801 - 348/2 од 20.05. 2015 год. 
 

 

253. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt ,,Izgradba 
 kanalizaciona mre`a s, Crnili{te,,;, 
.  Бр.0801 –349/2 од 20.05. 2015 год. 
 

 

254. Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt ,,Izgradba i 
ureduvawe na javni zeleni povr{ini za odmor i rekreacija vo 
tri sela Gorobinci, Crnili{te i \u|anci i na pet lokacii vo 
naseleno mesto Sveti Nikole,,; 
Бр.0801 –350/2 од 20.05. 2015 год. 
 

 

255. Одлука за      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во   
урбанистичко  планска  документација   за изграден  помошен   
објект   на дел од  КП бр.11695  и  на дел од  КП бр.9616,   ул.„Орце  
Николов " бр.10    во  КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе 
Бр.0801 –351 од 20.05. 2015 год. 
 

 

256. Одлука за      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  
урбанистичко планска  документација   за изграден  помошен  објект   
на  дел од КП бр. 10662 ,ул.„Гоце  Делчев " бр.34   во  КО  Св. 
Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе 
Бр.0801 –352 од 20.05. 2015 год. 
 

 

257. Одлука за вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  
урбанистичко планска  документација   за изградена  доградба  на  
семејна  куќа  на  дел од КП бр.9000/1  , ул.„Скопска " бр.134    во  
КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе 
Бр.0801 –353 од 20.05. 2015 год. 

 

258. Одлука за вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  
урбанистичко  планска  документација   за изградена  доградба  на  
семејна  куќа  на дел од КП бр. 8265,  ул.„Ќиќевачка "  бр.30    во  КО  
Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе. 
Бр.0801 –354 од 20.05. 2015 год. 

 

259. Одлука за  вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  
урбанистичко планска  документација   за изградена  доградба  на  
семејна  куќа  на дел од КП бр. 8530/2 и дел  од КП бр. 11669 , 
ул.„Кумановска “ бр.19   во  КО  Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   
Николе 
Бр.0801 –355 од 20.05. 2015 год. 
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260. Одлука за вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  

урбанистичко  планска  документација   за изградена  доградба  на  
семејна  куќа   на дел од КП бр. 8571, ул.„Младинска“  бр.34   во  КО  
Св. Николе-гр.  ,  општина   Свети   Николе. 
Бр.0801 –356од 20.05. 2015 год. 
 

 

261. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
 Општина Свети Николе за 2015 година;       
    

 

262. Одлука за утврдување на приоритет на проект “Реконструкција на 
локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе - Куманово 
до село Орел”;. 
Бр.0801 –359 од 20.05. 2015 год. 
 

 

263. Одлука за утврдување на приоритет на проект “Изработка на 
урбанистички  планови за 8 села: Горобинци, Ерџелија, Мустафино, 
Трстеник, Преот, Амзабегово, Кадрифаково и Црнилиште”; 
Бр.0801 –360од 20.05. 2015 год. 
 

 

264. Одлука за утврдување на приоритет на проект “Уредување на 
излетничко место – вештачко езеро Мавровица”;. 
 
Бр.0801 –361 од 20.05. 2015 год. 
 

 

265. Одлука за давање согласност за намената на 
инвестицијата“Реконструкција на  локален пат од клучка на 
магистрален пат Свети Николе - Куманово до село Орел” 
 
Бр.0801 –359/2 од 20.05. 2015 год. 
 

 

266. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата 
“Изработка на урбанистички планови за 8 села: Горобинци, Ерџелија, 
Мустафино, Трстеник, Преот, Амзабегово, Кадрифаково и 
Црнилиште”;. 
Бр.0801 –360/2 од 20.05. 2015 год. 
 

 

267. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата  
“Уредување на излетничко место – вештачко езеро Мавровица”.. 
Бр.0801 –361/2 од 20.05. 2015 год. 
 

 

268. Одлука за пренесување на трајно користење на движни ствари на 
 Градски Аматерски Театар ,,Сцена 71,, Свети Николе; 
Бр.0801 –362 од 20.05. 2015 год. 

 

269. Одлука за исплата на парична помош 
Бр.0801 –363 од 20.05. 2015 год. 
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270. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2015 година 
 

 

271. Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на  
Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година 

 

272. Одлука За давање согласност на Извештајот за материјално-
финансово работење на ЈКП ,,Комуналец ,, за период 01.01.2015-
31.03.2015 година бр.0103-257/2  од 21.05.2015 година 

Бр.0801 –395 од 16.06. 2015 год. 
 

 

273. Одлука за  давање согласност на Одлуката за утврдување цени на 
вода за пиење во ЈКП ,,Комуналец,, 
Бр.0801 –396 од 16.06. 2015 год. 
 

 

274. Одлука за давање согласност на Одлуката за превземање водоводен 
систем во МЗ Кадрифаково од страна на ЈКП „Комуналец„ Свети 
Николе 

Бр.0801 –397 од 16.06. 2015 год. 

 

275. Одлука за изменување на Програмата за уредување на градежно  
земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе за 2015 година 
Бр.0801 –398 од 16.06. 2015 год. 
 

 

276. Одлука за исплата на парична помош 
Бр.0801 –399 од 16.06. 2015 год. 
 

 

277. Одлука за утврдување на приоритет на проект   
Бр.0801 –400 од 16.06. 2015 год. 
 

 

278. Одлука за давање согласност на намената на инвестицијата 
Бр.0801 –401 од 16.06. 2015 год. 
 

 
 

279.  Одлука за усвојување на Елаборатот за проценка на штета од 
елементарна непогода-пожар КО Пеширово – Општина Свети Николе 
бр.0801- 447 од  23.07. 2015 година 
 

 

280.  Одлука За управување со депонијата за нуспроизводи од 
животинско потекло “Богословски рид”  бр.0801 – 446 од 23.07.2015 
година 
 

 

281. Одлука за поставување на посебни сообраќајно технички средства за 
забавување  на сообраќајот на улиците ,,Септемвриска,, и ,,Кочо Рацин,, 
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 бр.0801 – 4486 од 23.07.2015 година 
282. Одлука  утврдување на измена и дополна на Нацрт детален 

урбанистички план за дел од ,,УZ-1 “ Opfat pome|u  ul. “Ko~o 
Racin”,  ul. “ Pirinska” i  ul. “Karpo{eva „  Свети Николе  2015-
2020 бр. 0801-497 од 29.09.2015 година  
 

 

283.  Одлука за прифаќање за одлагање на комуналниот отпад од 
Општина Пробиштип во Општина Свети Николе бр. 0801-511 од 
29.09.2015 година 
 

  

284. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината 
на цената на м3 сирова вода бр. 0801-498  од 29.09.2015 година 
 

 

285.  
Одлука За резервирање на средства за експропријација во Буџетот на 
општина Свети Николе бр. 0801-510  од 29.09.2015 година 
 

 

286. Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
ПОВИК за доставување на предлог проект „Замена на старата 
прозорска контрукција со нова ПВЦ столарија во СОУ ,,Кочо Рацин,, 
- Свети Николе бр. “0801-518  од 08.10.2015 година  

 

287. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со 
помал број на ученици во СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе бр. “0801-519  
од 08.10.2015 година; 

 
 

 

288. Одлука за давање согласност за формирање паралеки со помал број на 
ученици во ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе бр. “0801-520  од 
08.10.2015 година 

 

289. Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на 
ученици во ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе бр. “0801-521  од 
08.10.2015 година 

 

230. Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на 
ученици во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија бр. “0801-522  од 08.10.2015 
година 

 

231 Одлука за востановување на општински признанија и награди бр. 0801-563  
од 13.11.2015 

 

232  Одлука за давање согласност на Статутот на ЈOУ – Детска Градинка  
“Рахилка Гонева” – Свети Николе бр. 0801-566  од 13.11.2015 
 

 

233 Одлука за давање на користење на недвижни ствари во сопственост на 
Општина Свети Николе без надомест бр. 0801-570  од 13.11.2015 
 

 

234 Одлука За донесување на Детален урбанистички план на дел од УЗ бр. „1“ 
Свети Николе,            плански опфат меѓу ул.„Плоштад Илинден“, 
ул.„Ленинова“, ул.„Васка Циклева“ и крак на ул.„Плоштад Илинден“, 
плански период 2013-2018 год. 0801-59  од 11.121.2015 
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235 Одлука За продолжување на работното време на угостителските објекти во 
град Свети Николе бр. 0801-632.16.12.2015 година 
  

 

236 Одлука за пристапување на Општина Свети Николе како 
соосновач на  Здружение за рурален развој Локална Акциона 
Група Пробатон - Лозово. Бр. 0801- 121 .01.2016 година  
 

2016 

237                             
       Одлука  за траен отпис на побарувања  по извршен попис во 2015 
бр.0801 – 159 од 22.02.2016 година; 
 

 

238 Одлука За давање под закуп на недвижни ствари во 
сопственост на Општина Свети Николе Бр.0801-162 
    22.02.2016год.   
                        

 

239 Одлука за давање согласност за користење на недвижни ствари без 
надоместок на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој Бр.0801-155 од 22.02.2016год.  
 
 

 

240 Одлука за резервирање на средства за експропријација 
во Буџетот на општина Свети Николе за Љубе Златков бр. 0801-188 
од 15.03.2016 година; 

 

241 Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска 
со  ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект 

„Реконструкција на систем за водоснабдување во село Мустафино“ 
0801-208 од 15.03.2016 година  

 

242 ОДЛУКА за Дозвола за поднесување на предлог проект до ИПА програма за 
меѓугранична соработка -ГРЦИЈА-ПОРАНЕШНА  ЈУГОСЛОВЕНСКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2014-2020  бр. 0801-209 од 15.03.2016 година 
 

 

243   
Одлука за      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  

урбанистичко  планска  документација   за изградена  градба 
инфраструктурен  објект  со  помошен  простор помошен  објект   и  гаража    

на дел  од КП бр.7836/1    и  КП бр.3982/1    м.в.   Кучемелци ,  КО  Св. 
Николе-вон гр. во  сопственост  на  Република  Македонија  . 0801-231 од 

30.03.2016 година 
 
 

 

244 Одлука за      вклопување  на  бесправно  изградени  објекти  во  
урбанистичко  планска  документација   за изградена  градба помошен  
објект   и  гаража    на дел  од КП бр.2692- улица , КП бр.2694/2   и  КП 
бр.2707/3   КО  Амзабегово   запишани  во  И.Л. бр.1  сопственост  на  
Република  Македонија. 0801-230 од 30.03.2016 година 
 

 

245 Одлука завоспоставување меѓуопштинска 
соработка бр. 0801-246 од 30.03.2016 година 

 



30 
 

 
246 Одлука За давање на користење на недвижни ствари во сопственост на 

Општина Свети Николе без надомест на Шаховски клуб ,, Овче Поле,, – 
Свети Николе бр. 0801-247 од 27.04.2016 година 

 

 

247 Одлука За измена и дополна на Годишната програмата за 
изработка на урбанистички планови за 2016 година на 
територијата на Општина Свети Николе бр. 0801-261 од 
27.04.2016 година 
 

 

248 Одлука за именување на членови во Регионалниот штаб за управување 
со кризи бр. 0801-289  од 30.05.2016 година 

 

 

249 Одлука за измена и дополна на Годишната програмата за 
изработка на урбанистички планови за 2016 година на 
територијата на Општина Свети Николе 0801-291  од 30.05.2016 
година 
 

 

250 Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на  
ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе 0801-294  од 30.05.2016 година 

 
 

 

251 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 од 08.07.2016 година 
 

 

252 Одлука за давање согласност и овластување  за измирување односно 
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе 

бр. 0801-370  од 28.07.2016 година 

 

253         Одлука за набавка на  нови службени моторни возила бр. 0801-
372  од 28.07.2016 година 

 

254 Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за 
грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу  
Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка 
по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба 
на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 
154/2010), меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на 
Република Македонија бр. 0801-371  од 28.07.2016 година 

 

255  Одлука За резервирање на средства за востановување право 
на службеност        (непотполна експропријација) во Буџетот на 
општина Свети Николе 0801-410  од 12.09.2016 година 
 

 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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256 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  од 28.11.2016 година 
 

 

257  
Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект „Санација на 
колектор за отпадни води (цевковод и праг), оштетен од поплави, на 
град Свети Николе “бр. 0801-524  од 15.12.2016 година 
 

 

258 Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за 
извршување на услуги на правни и физички лица од страна на 
претпријатието бр. 0801-589   од 29.12.2016 година 

 
 

 

259 Одлука за давање согласност на Одлуката за отстапување на надоместок 
за погреб на покоен бр. 0801-107  од 24.01.2017 година 

 

2017 

260 Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висина и 
начинот на плаќање на надоместокот за пристап и користење на 

инфраструктурата на гробиштата од страна на операторите на 
погребалните услуги бр. 0801-108   од 24.01.2017 година 

 

 

261 Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска 
документација за КП 10204  И.Л. бр.11679  КО Св. Николе-гр. бр. 0801-

113   од 24.01.2017 година 
 

 

 

262   
Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска 
документација за КП 1099/2  И.Л. бр.170 КО Трстеник  и КП 1099/1  И.Л. 
бр.32 КО Трстеник  . бр. 0801-112   од 24.01.2017 година 

 
 

 

263                     Одлука    za ottu|uvawe na nedvi`en imot Стуиманци 
 бр. 0801-146 од 23.02.2017 година 

 

 

264 Одлука за давање согласност  на Статут на ЈП ,,Погребални Услуги,, 
Свети Николе (пречистен текст) бр.0101-74 од 16.03.2017 година. бр. 

0801-180   од 23.03.2017 година 
 

 

265 Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во 
сопственост на Општина Свети Николе во Дом на култура ,,Крсте 
Мисирков,, Свети Николе бр.0801-  166 од 23.03.2017 година 
 

 

266  Одлука за давање согласност  на Одлуката за отстапување на 
надоместок за погреб на покоен бр.0801-  196 од 31.03.2017 година 
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267  Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување цени 

за продажба на трговски  добра (стоки) и услуги на ЈП ,,Погребални 
услуги,, Свети Николе бр.0801-  195 од 31.03.2017 година 
 

 

268 Одлука за давање согласност  на Одлуката за превземање на 
водоводниот систем  во МЗ Мустафино бр.0801-  227  од 26.04.2017 
година 
 

 

269  Одлука za usvojuvawe na Dogovorot za sproveduvawe na 
proekti za vospostavuvawe na regionalen sиstem za upravuvawe 
so otpad vo istoчniot planski region vo ramkite na IPA 2 
бр.0801-  228  од 26.04.2017 
 

 

270 Одлука за давање  на управување на Градска капела на ЈП 
,,Погребални услуги,, Свети Николе бр.0801-  254  од 12.05.2017 

 

271 ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  Одлука   
za imenuvawe ~lenovi na Lokalen Sovet za prevencija pri Op{tina 
Sveti Nikole бр.0801-  243  од 12.05.2017 
 

 

272 Одлука  давање согласност на Одлука за утврдување цени за продажба на 
трговски добра (стоки) и услуги на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе 
бр.0801-  244 од 12.05.2017 
 

 

273 Одлука за давање согласност на Одлуката за отстапување на надоместок и  
бесплатни услуги за погреб на покоен бр.0801-  245 од 12.05.2017  

 

 

274 Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на одлуката за  усвојување на Ценовник бр.0801-  250 од 
12.05.2017 
 

 

275 Одлука за давање согласност на Одлуката за  
 усвојување на Ценовник бр.0801-  249 од 12.05.2017 
 

 

276 Одлука за давање согласност на Одлука зa утврдување на цени на 
услугите за користење на јавни паркиралишта и јавни површини 
наменети за паркирање на товарни возила, автобуси и комбиња со кои 
управува ЈКП ,, Комуналец,, Свети Николе бр.0801-  251 од 
12.05.2017 
 

 

277  Одлука за давање согласност  на Одлука за бесплатен 
пристап и користење на инфраструктурата на гробишта од 
страна на операторите на погребални услуги 
бр.0801-  282 од 22.06.2017 

 

278 Одлука   
za imenuvawe ~lenovi na Lokalen Sovet za prevencija pri Op{tina 
Sveti Nikole 
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бр.0801-  220 од 26. 04.2017  
279 ОДЛУКА  ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ДЕФИНИРАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА 

ДОСТАВУВАЊЕ НА СТОКА НА ПОДРАЧЈЕТО НА  ОПШТИНА СВЕТИ 
НИКОЛЕ бр.0801-  304 од 31.07.2017 

 

280 Одлука за давање на субвенции на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе за 
2017 година бр.0801-  359 од 22.09.2017 

 

 

281 Одлука за давање согласност на Одлуката за отстапување  на надоместок 
и бесплатни услуги за погреб на покоен бр.0801-  348 од 22.09.2017 
 

 

282 Измена и дополнување на   Одлука   za imenuvawe ~lenovi na 
Lokalen Sovet za prevencija pri Op{tina Sveti Nikoleбр.0801-243 
од 12.05.2017  
 

 

 

 

Изработил: 

Славица Димова  

 


