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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина
Свети Николе
Излегува по потреба

16.12.2020 година
ден месец година
Свети Николе
Број 16

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 донeсување на Урбанистички план за село Трстеник, КО
Трстеник,Општина Свети Николе бр. 0801- 973 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на
седницата одржана на ден 16. 12. 2020 година.
Бр.0901- 975
16. 12. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа член 22, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 39, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,
163/2016, 64/18 и 168/18), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден
16.12.2020 година донесе:
О Д Л У К А
за донeсување на Урбанистички план за селоТрстеник, КО Трстеник,
Општина Свети Николе
Член 1
Со оваа Одлука СЕ ДОНЕСУВАУрбанистички план за село Трстеник, КО Трстеник,
Општина Свети Николе, за плански период 2016-2026 година, Општина Свети Николе, со
технички број 3179 од ноември 2020 година,изработен од ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ
Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци.
Член 2
Границатанапланскиотопфат едаденавографичкиотприлог и претставена описно
- На север границата минува по северната граница на парцелитеКП бр. 1103 и КП бр.
1104, сече локален патен правец и повторнопродолжува минувајќи по границите на
парцели како и по оската налокален патен правец се до КП 1191.
- Источната граница минува по источната граница на парцелатаКП 1186, продолжува по
оската на локален патен правец, по границатана КП 1216 и други парцели се до КП
1230, минува по оската на локаленпатен правец се до КП 1309.
- Јужната граница минува по границите на КП 1309, 1308, 1306, 1307се до јужната
граница на КП 1270.
- Западната граница минува по западната страна на КП 1270, 1269,1259 се до
западната граница на КП 1103.
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Планскиот опфат е со површина од 9.3 ха
Член 3
Соурбанистичкиот план се утврдени следните класи на намени:
А – Домување
А1 – семејнодомувањевостанбеникуќи
Д – Зеленило, спорт, рекреација и меморијалнипростори
Д1 – парковскозеленило
Д2 – заштитнозеленило
Д3 – спорт и рекреација
Е – Инфраструктура
Е1 – комуналнаинфраструктура
Е2 – комуналнасупраструктура-(ТС-трафостаници)
Член 4
Составен дел на оваа Одлука се:
- Текстуален и графички дел од планот УПС Трстеник, КО Трстеник, Општина Свети
Николе, со технички број 3179 од ноември 2020 година, изработен од ДИЗАЈН ЦЕНТАР
ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци
- СОГЛАСНОСТ од Министерството за транспорт и врски бр.24-7506/2 од 06.10.2020 год.
- Извештај од јавна презентација и јавна анкета бр.1002-281/24 од 23.01.2020 год.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Свети Николе.
Бр. 0801- 973
16.12.2020
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алкесов 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 Odluka za dodeluvawe na op{tinski priznanija i nagradi za 2020
godina бр. 0801- 974 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16.
12. 2020 година.
Бр.0901- 975/2
16. 12. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.
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Vrz osnova na Odlukata za vostanovuvawe na op{tinski priznanija i nagradi br.0801-563
od 13.11.2015 godina (,,Slu`ben glasnik na Op{tina Sveti Nikole,, br.15/15) i Pravilnik za
na~inot, kriteriumite i postapkata za dodeluvawe na priznanija i nagradi na Op{tina Sveti
Nikole br. 0801-653 od 29.11. 2019 godina (,,Slu`ben glasnik na Op{tina Sveti Nikole,,
br.19/19)Sovetot na Op{tina Sveti Nikole, na den 16.12. 2020 godina donese
O D L U K A
za dodeluvawe na op{tinski priznanija i nagradi za 2020 godina
~len 1
Za zna~ajni ostvaruvawa i postignuvawa vo vkupniot op{testven razvoj,
unapreduvawe na lokalnata samouprava vo Op{tinata, za{tita i unapreduvawe na `ivotnata
sredina i vo drugite oblasti na `ivotot i trudot {to pretstavuvaat poseben pridones za
vkupniot napredok i afirmacija na Op{tina Sveti Nikole.
PLAKETA se dodeluva na:
-

МИК Свети Николе – за 60 години постоење и успешна работа
ОЖО Свети Николе – за 30 години постоење

PRIZNANIE se dodeluva na:

-

Марио Панев – за посебен придонес во афирмација на спортот
Валентина Велкова – жена претприемач на годината
Славче Костев - индивидуален земјоделец
Димитар Лазов – придонес за развој на уметноста и културата
Здравен дом ,,Гаврило Гаврилски,, Свети Николе
Итна медицинска помош – Свети Николе
ГИЖ – Свети Николе
Црвен крст на РСМ општински орган Свети Николе
Александар Панев

BLAGODARNICA
-

Центар за јавно здравје Велес
Ивица Поцков
Никола Глигоров
Дејан Петрушев
ТППЕ
ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе
ДПД Свети Николе
Извиднички одред ,,Гоце Делчев,, Свети Николе
МВР ПС – Свети Николе
ДПТУ,, Ројал – Колар,, Свети Николе
~len 2
Pari~ni nagradi se dodeluvaat na :

Христијан Милановски – ученик во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 10.000,00
денари.
- зa најдобар ученик во средно образование за учебната 2019/2020
Антонела Владева - ученичка во ООУ “Кирил и Методиј” - Свети Николе во износ од 6.000,00
денари.
- За најдобар ученик во основно образование за учебната 2019/2020

4
Андреја Ивановска – ученичка во ООУ “Даме Груев” – с.Ерџелија во износ од 6.000,00 денари.
- Зa најдобар ученик во основно образование за учебната 2019/2020
Евгенија Тасева – ученичка во ООУ “Гоце Делчев” – Свети Николе во износ од 6.000,00
денари.
- Зa најдобар ученик во основно образование за учебната 2019/2020
Димитар Димковски – ученик во ОУ”Гоце Делчев“ Свети Николе во износ од 3.000,00 денари..
- Зa освоено прво место во основно образование на литературен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
Филип Димовски – ученик во ООУ”Даме Груев” – Свети Николе во износ од 1.500,00 денари.
- Зa освоено второ место во основно образование на литературен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
Теодосија Маркова- ученичка воООУ ”Кирили Методиј” – Свети Николе во износ од 1.000,00
денари.
- Зa освоено трето место во основно образование на литературен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
Теона Кировска- ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 3.000,00 денари.
- Зa освоено прво место во средно образование на литературен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
Евдокија Маркова - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 1.500,00
денари.
- Зa освоено второ место во средно образование на литературен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
Ивана Славковска - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 1.000,00
денари.
- Зa освоено трето место во средно образование на литературен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
Мартина Денкова - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 3.000,00
денари.
- зa освоено прво место во средно образование на ликовен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
Теона Кировска - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 1.500,00 денари.
- Зa освоено второ место во средно образование на ликовен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
Андријана Тасева - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 1.000,00
денари.
- Зa освоено трето место во средно образование на ликовен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
Сандра Петрова - ученичка во ООУ “Гоце Делчев“ – Свети Николе во износ од 3.000,00
денари.
- Зa освоено прво место во основно образование на ликовен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
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Андреја Ивановска - ученичка во OOУ ”Даме Груев” с.Ерџелија во износ од 1.500,00 денари.
- Зa освоено второ место во основно образование на ликовен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
Мери Карадаковска - ученичка во OOУ ”Кирил и Методиј“ Свети Николе во износ од 1.000,00
денари.
- Зa освоено трето место во основно образование на ликовен конкурс на тема
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе
Марјан Зафиров - професор по физика во СОУ„Кочо Рацин“
во износ од 10.000,00 денари.
- Зa просветен работник на годината за учебната 2019/2020 год
~len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben
glasnik na Op{tina Sveti Nikole” .
Br.0801- 974
16.12. 2020 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Кире Алексов с.р.

СОДРЖИНА

1.Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Трстеник, КО Трстеник,
Општина Свети Николе . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр1
2.Odluka za dodeluvawe na op{tinski priznanija i nagradi za 2020 godina . . . . . . . . . . . . . стр.3

Бр. 0801- 976
16.12 . 2020 година
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