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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

28.10. 2010 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 12 

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  Кварталниот Извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Свети Николе за период 
од 01.01.2010 година до 30.06.2010 година 

         
 
 
                Се објавува Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Свети Николе за период од 01.01.2010 година до 30.06.2010 година бр. 0701 - 769, што 
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 
година. 
 
 
                                   
Бр. 0801-789                        Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 28.10.  2010 година донесе 
 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Свети Николе за период од 01.01.2010 година до  
30.06. 2010 година 

 
 
 
1. Советот на Општина Свети Николе го  усвои Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за период од 01.01.2010 година до 
30.06. 2010 година. 
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2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник 
на Општина Свети Николе”. 

 
 
 
 
Бр.0701 - 769                    Претседател, 
28.10. 2010 година        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Васко Пашовски 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 Одлуката за изменување и допоолнување на Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2010 година   
     
 
 
                Се објавува Одлуката за изменување и допоолнување на Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 770, што Советот на Општина Свети Николе го 
донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
                       

        
 
 
 
 

Бр. 0801-789/2                           Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев 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 Одлуката  за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Урбанистички  план  вон   населено   место  на  КП  бр. 2116/1   м.в.,, Периш,,    

КО  Свети  Николе  Општина  Свети  Николе 
                
 
                Се објавува Одлуката  за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Урбанистички  план  вон   населено   место  на  КП  бр. 2116/1   м.в.” Периш   КО  Свети  
Николе  Општина  Свети  Николе бр. 0701 - 771, што Советот на Општина Свети Николе 
ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
                       

             
Бр. 0801-789/3                        Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                      на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
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Врз  основа  на  член  7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17  од   
Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  
Македонија “ бр.24/08 – пречистен  текст ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  
седницата  одржана   на  ден 28.10. 2010  година   донесе  
 

О Д Л У К А 
за   пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Урбанистички  план  

вон   населено   место  на  КП  бр. 2116/1   м.в.” Периш “  КО  Свети  Николе 
  Општина  Свети  Николе 

 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на Урбанистички план вон  
населено   место  за  формирање  на  градежна   парцела   на  КП  бр. 2116/1  
м.в.”Периш”  КО  Свети  Николе,  Општина  Свети  Николе  за  изградба   на   објект   од   
производство. 

 
 

                                                             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. 0701-771                                                                       Општина Свети Николе                                       
   28.10.2010  година                                                               Претседател  на  Совет, 
    Свети  Николе                                                                       Васко  Пашовски 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 Одлуката за    пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Локална  урбанистичка  планска       документација     за      КП    бр. 10511/1     ул.    

Маршал  Тито     бб,            КО    Свети  Николе,   Општина    Свети    Николе 
 

      
                Се објавува Одлуката за    пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  
Локална  урбанистичка  планска       документација     за      КП    бр. 10511/1     ул.    
Маршал  Тито     бб,            КО    Свети  Николе,   Општина    Свети    Николебр. 0701 - 
772, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
28.10. 2010 година. 
                                   

 
Бр. 0801-789/4                        Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17  од   
Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  
Македонија “ бр.24/08 – пречистен  текст ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  
седницата  одржана   на  ден 28.10. 2010  година   донесе  
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О Д Л У К А 
 

За    пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  
урбанистичка  планска       документација     за      КП    бр. 10511/1     ул.  “  Маршал  

Тито  “   бб,            КО    Свети  Николе,   Општина    Свети    Николе 
 

                                                                         Член 1 
Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  

планска  документација   за  КП  бр. 10511/1   ул. “  Маршал  Тито “  бр.67,   КО  Свети  
Николе  , Општина  Свети  Николе  за  изградба  на  магацини  . 

                                                             Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
 
   Бр. 0701-772                                                                    Општина Свети Николе                                       
  28.10. 2010  година                                                          Претседател  на  Совет, 
  Свети Николе                                                                       Васко  Пашовски 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 Одлуката за    пристапување  кон  изработка  и  донесување  на  
Локална  урбанистичка  планска   документација  за  КП   бр. 10747/1     м.в.   

Рудина  ,    КО  Свети  Николе,   Општина    Свети    Николе 
                    
                Се објавува Одлуката за    пристапување  кон  изработка  и  донесување  на  
Локална  урбанистичка  планска   документација  за  КП   бр. 10747/1     м.в.   Рудина  ,    
КО  Свети  Николе,   Општина    Свети    Николе бр. 0701 - 773, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
                       

           
Бр. 0801-789/5                        Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
 
Врз  основа  на  член  7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17  од   

Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  
Македонија “ бр.24/08 – пречистен  текст ), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  
седницата  одржана   на  ден 28.10.2010  година   донесе  
 
 О Д Л У К А 

За    пристапување  кон  изработка  и  донесување   на  Локална  
урбанистичка  планска   документација  за  КП   бр. 10747/1     м.в.  “ Рудина”  ,    КО  

Свети  Николе,   Општина    Свети    Николе 
 
                                                                         Член 1 

Се  пристапува  кон  изработка  и  донесување  на  Локална  урбанистичка  
планска  документација   за     КП   бр. 10747/1     м.в.  “ Рудина”  ,  КО  Свети  Николе  , 
Општина  Свети  Николе  за  изградба  на  магацини  . 

 
                                                             Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 
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   Бр. 0701-773                                                               Општина Свети Николе                                         
  28.10. 2010  година                                                        Претседател  на  Совет, 
  Свети Николе                                                                     Васко  Пашовски 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 Одлуката за  урврдување  на  нацрт  Детален  урбанистички  
план  за  дел од У.Е. ″1 и ″2″ Плански  опфат  меѓу   ул.”Вељко  Влаховиќ”, “Јанко  

Глигоров”, ″29-Ноември″ и “Првомајска”, Свети  Николе 2010-2015 година 
 
            
                Се објавува Одлуката за  урврдување  на  нацрт  Детален  урбанистички  план  
за  дел од У.Е. ″1 и ″2″ Плански  опфат  меѓу   ул.”Вељко  Влаховиќ”, “Јанко  Глигоров”, 
″29-Ноември″ и “Првомајска”, Свети  Николе 2010-2015 година бр. 0701 - 774, што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 
година.                                
Бр. 0801-789/6                          Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                    на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  24  од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и 
бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  
28.10.2010  година   донесе  

 
О Д Л У К А 

За  урврдување  на  нацрт  Детален  урбанистички  план  за  дел од У.Е. ″1 
и ″2″ Плански  опфат  меѓу   ул.”Вељко  Влаховиќ”, “Јанко  Глигоров”, ″29-

Ноември″ и “Првомајска”, Свети  Николе 2010-2015 година 
 

                                                      Член 1 
Со  оваа  Одлука  Советот  на  Општина  Свети  Николе  го  утврдува  нацртот  

на  Детален  урбанистички  план  за  дел од У.Е. ″1 и ″2″ Плански  опфат  меѓу   
ул.”Вељко  Влаховиќ”, “Јанко  Глигоров”, ″29-Ноември″ и “Првомајска”, Свети  Николе 
2010-2015 година. По  утврдувањето  на  Нацртот  на  Деталниот  урбанистички  план  
ќе  се  спроведе  Јавна  презентација  и  Јавна  анкета. 

 
                                                      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. 0701-774                                                                Општина Свети Николе                                        
  28.10. 2010 година                                                          Претседател  на  Совет, 
   Свети  Николе                                                                     Васко  Пашовски 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 Одлуката за  урврдување  на  нацрт  Детален  урбанистички  
план  за  дел од У.Е. ″1″ Плански  опфат  меѓу   ул.”Карпошева”, “Македонска”,  и 

“Орце  Николов”, Свети  Николе 2010-2015 година 
        
        
                Се објавува Одлуката за  урврдување  на  нацрт  Детален  урбанистички  план  
за  дел од У.Е. ″1″ Плански  опфат  меѓу   ул.”Карпошева”, “Македонска”,  и “Орце  
Николов”, Свети  Николе 2010-2015 година бр. 0701 - 775, што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
                       
Бр. 0801-789/7                        Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
                                                                                                           

Врз  основа  на  член  24  од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и 
бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  
28.10. 2010  година   донесе  

 
О Д Л У К А 

за  урврдување  на  нацрт  Детален  урбанистички  план  за  дел од У.Е. ″1″ 
Плански  опфат  меѓу   ул.”Карпошева”, “Македонска”,  и “Орце  Николов”, Свети  

Николе 2010-2015 година 
 

                                                      Член 1 
Со  оваа  Одлука  Советот  на  Општина  Свети  Николе  го  утврдува  нацртот  

на  Детален  урбанистички  план   за  дел од У.Е. ″1″ Плански  опфат  меѓу 
ул.”Карпошева”, “Македонска”,  и “Орце  Николов”,  Свети  Николе 2010-2015 година. По  
утврдувањето  на  Нацртот  на  Деталниот  урбанистички  план  ќе  се  спроведе  Јавна  
презентација  и  Јавна  анкета. 

                                                      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. 0701-775                                                               Општина Свети Николе                                          
   28.10. 2010 година                                                           Претседател  на  Совет, 
   Свети  Николе                                                                  Васко  Пашовски 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 
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З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за започнување на постапка за избор на приватен 
партнер за доделување на договор за јавно приватно партнерство за 

реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина 
Свети Николе 

 
   Се објавува Одлука за започнување на постапка за избор на приватен партнер 
за доделување на договор за јавно приватно партнерство за реконструкција, 
модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Свети Николебр. 0701 
- 776, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 
28.10. 2010 година. 
                                   
Бр. 0801-789/8                        Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                  на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 Врз основа на член  89 од Законот за концесии и други видови на јавно 
приватно партнерство (,,Службен весник на РМ,, бр. 07/2008,139/2008,64/2009 и 52 од 
2010), а во врска со и член 36 став 1 точка 8 и член 50 став 1 точка  6 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен Весник на РМ,, бр. 5/2002 година), Советот на 
Општина  Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10.2010 година донесе  
 

О Д  Л  У  К  А 
 за започнување на постапка за избор на приватен партнер за доделување на 
договор за јавно приватно партнерство за реконстѕрукција, модернизација и 

одржување на јавното осветлување во Општина  Свети Николе   
 

Член 1  
 Се спроведува отворена постапка со јавна набавка за избор на приватен 
партнер за склучување на договор за јавно партнерство за реконструкција, 
модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина  Свети Николе.    
 

Член 2  
 Одлуката за започнување на постапка за јавно приватно партнерство се 
донесува заради следните цели:  
 
 1.- Со реализација на договорот за јавно приватно партнерство за 
реконструкција и модернизација  на јавното осветлување во Општина  Свети 
Николе да се намалалт трошоците за потрошената електирична енерција на 
годишно ниво;  
 
 2.- Новата инсталалција да има век на траење повеќе од 20 години;  
 
 3.- Реконструкција и модернизација на уличното осветлување да доведе до 
поголема заштеда на електрична енергија и до намалување на трошоците за идно 
одржување на истото, односно намалување на трошоците за резервни електрични 
светилки, трошоци за работна сила и механизацијата за замена на светилките;  
 
 4.- Да се постигне зголемување на ефикасноста во давањето на услугите кон 
граѓаните во делот на уличното осветлување, да се подобри естетскиот изглед на 
градот во централното градск подрачје како и условите за одвивање на сообраќајот 
ид вижењето на пешаците во ноќни услови;  
 
 5.- Во смисла на степенот на осветленост (квалитет) и времетраење на 
осветлувањето да се постигне иста или подобра ефикасност.    
 

Член 3  
 Проценетата вредност на договорот за јавно приватно партнество изнесува 
30.000.000,00 денари со ДДВ.   
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Член 4  
 За доделување на договор за јавно приватно партнесртво ќе се спроведе 
отворена постапка.  
 Рокот за доставување на понудите ќе биде според Законот за јавните набавки 
од денот на објавување на огласот за објавување.  
 

Член 5  
 Надоместокот за издавање на тендерска документација изнесува 1.500,00 
денари.   
 

Член 6  
 Постапката за избор на приватен партнер и доделување на договор за јавно 
приватно партнесртво ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на 
Градоначалникот на Општина  Свети Николе.   
 Комисијата работи во полн состав и одлуките ги донесува со мнозинство на 
гласови од членовите.   

Член 7  
 Изборот за најповолен приватен партнер ќе го изврши Комисијата од член 6 на 
оваа Одлука.   

 
Член 8  

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина  Свети Николе,,.      

 
 

Бр.0701-776      Совет на Општина Свети Николе  
 28.10.2010 година                                                      Претседател,  
Свети Николе                      Васко Пашовски 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 Решението  за избор на член во  Комисијата за финансирање,  

буџет  и локален економски развој 
 

                Се објавува Решението  за избор на член во  Комисијата за финансирање, 
буџет  и локален економски развој бр. 0701 - 777, што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
                                 

 
Бр. 0801-789/9                                  Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на 
РМ бр. 5/02) и член 40, 42 и 43 од Статутот на Општина Свети Николе (Службен гласник 
на Општина Свети Николе бр.1/06) и член 102 од Деловникот на Општина Свети 
Николе (Службен гласник на Општина Свети Николе бр.2/06), Советот на Општина 
Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година  донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за избор на член во  

Комисијата за финансирање, буџет  и локален економски развој  
 
 1. Во Комисијата за финансии и локален економски развој на Советот на 
Општина Свети Николе се избира: 
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- за член:  
- Маја Серафимова Јосев        

 
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Свети Николе. 
 

Бр.0701-777          Совет на Општина Свети Николе 
28.10. 2010година                      Претседател, 
Свети Николе     Васко Пашовски 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 Решението за разрешување и  избор на претседател  на 
  Комисијата за родова рамноправност   

    
 
                Се објавува Решението за разрешување и  избор на претседател  на  
Комисијата за родова рамноправност бр. 0701 - 778, што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
                                 

   
Бр. 0801-789/10                         Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/02) и член 40, 42 и 43 од Статутот на Општина Свети Николе (Службен 
гласник на Општина Свети Николе бр.1/06) и член 102 од Деловникот на Општина 
Свети Николе (Службен гласник на Општина Свети Николе бр.2/06), Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година  донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и  избор на претседател  на  

Комисијата за родова рамноправност  
 
 1. Во Комисијата за родова рамноправност на Советот на Општина Свети 
Николе се избира: 
  

- за претседател: 
- Андријана Блажевска 
  

 2. Досегашниот претседател на Комисијата Даниела Арсенова продолжува да 
работи во Комисијата за родова рамноправност како член.    
 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Свети Николе. 
 

Бр.0701-778                  Совет на Општина Свети Николе 
28.10. 2010 година             Претседател, 
Свети Николе     Васко Пашовски 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 Одлуката  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 
одредени инфраструктурни работи во Општина Свети Николе бр. 0701 - 779, што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 
година.                               

 
Бр. 0801-789/11                       Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев 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 28.10. 2010 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 700.000,00 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 донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Свети Николе. 
 
 Бр.0701 - 779     Совет на Општина Свети Николе 
 28.10. 2010година                       Претседател, 
 Свети Николе                Васко Пашовски 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 Одлуката за давање согласност за формирање паралелки 

 со помал број на ученици 
           

  Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со 
помал број на ученици бр. 0701 - 780, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе 
на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
                                  
Бр. 0801-789/12                            Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                      на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                        

 
 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за 

локална самоуправа , како и член 10 став 2 и член 11 став 1 алинеа 4 и член 28 став3 
од Законот за средно образование (“Службен весник на РМ” бр.44/95, 24/96, 34/96, 
35/97,82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008 и 33/2010), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 28.10. 10.2010 година, донесе 

 
 

О Д Л У КА 
за давање согласност за формирање паралелки со  

помал број на ученици 
 

Член 1 
Советот на Општина Свети Николе дава согласност за   формирање паралелки 

со помал број на ученици од 25 ученика. 
 

Член 2 
Се задолжува СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе воспитно-образовниот процес во 

паралелките да го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и 
нормативи. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на 

Општина” Свети Николе. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Бр. 0701 -780                                                           Претседател, 
 28.10. 2010 година                на Советот на Општина Свети Николе 
 Свети Николе                            Васко Пашовски  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 Годишната програма за воспитно-образовна дејност за учебната 

2010/2011 година во СОУ Кочо Рацин 
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  Се објавува Годишната програма за воспитно-образовна дејност за учебната 
2010/2011 година во СОУ Кочо Рацин бр. 0701 - 781, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
                               

 
Бр. 0801-789/13                       Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 28. 10. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишната програма за воспитно-образовната дејност за 

учебната 2010/2011 година на СОУ Кочо Рацин  
Свети Николе 

 
1. Се усвојува Годишната програма за воспитно-образовната дејност за 

учебната 2010/2011 година на СОУ Кочо Рацин Свети Николе. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  Службен 
гласник на Општина Свети Николе. 
 
Бр.0701 - 781              Претседател, 
28.10. 2009 година                            на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Васко Пашовски 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 Годишната програма за работата на ООУ Даме Груев с.Ерџелија 

за учебната 2010/2011година 
                      

  Се објавува Годишната програма за работата на ООУ Даме Груев с.Ерџелија 
за учебната 2010/2011година бр. 0701 - 782, што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
                                  
Бр. 0801-789/14                           Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                          на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 28. 10. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишната програма за работата на  

ООУ Даме Груев с. Ерџелија за учебната 2010/2011 година  
 

1. Се усвојува Годишната програма за работата на ООУ Даме Груев с. Ерџелија 
за учебната 2010/2011 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во Службен гласник 
на Општина Свети Николе. 
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Бр.0701 - 782       Претседател, 
28.10. 2010 година                             на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Васко Пашовски 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 Годишната програма за работата на Јавната Општинска 
Установа за деца - Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 

2010/2011 година        
  Се објавува Годишната програма за работата на Јавната Општинска Установа 

за деца - Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2010/2011 година 
бр. 0701 - 783, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана 
на ден 28.10. 2010 година. 
                                 

 
Бр. 0801-789/15                             Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 28. 10. 2010година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишната програма на Јавната општинска установа за деца – 
Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2010/2011 година 

 
 

1. Се усвојува Годишната програма на Јавната општинска установа за деца - 
Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2010/2011 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  Службен 
гласник на Општина Свети Николе. 
 
Бр.0701 - 783       Претседател, 
28.10. 2010година                        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Васко Пашовски 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 Годишната програма за работа на ООУ “Гоце Делчев” Свети 
Николе за учебната  2010/2011 година 

                     
  Се објавува Годишната програма за работа на ООУ “Гоце Делчев” Свети 

Николе за учебната  2010/2011 година бр. 0701 - 784, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
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Бр. 0801-789/16                      Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                    на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Роберт Ѓоргиев с.р. 
                         
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 28. 10. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишната програма за работаота на ООУ ,,Гоце Делчев,, 

Свети Николе за учебната 2010/2011 година  
 

1. Се усвојува Годишната програма за работаота на ООУ Гоце Делчев Свети 
Николе за учебната 2010/2011 година 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  Службен 
гласник на Општина Свети Николе. 
 
Бр.0701 - 784       Претседател, 
28.10. 2010 година                           на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Васко Пашовски 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 Годишен извештај за работата на ООУ “Гоце Делчев” 
Свети Николе за учебната  2009/2010 година; 

            
 

  Се објавува Годишниот извештај за работата на ООУ “Гоце Делчев” Свети 
Николе за учебната  2009/2010 година бр. 0701 - 785, што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
                                 

 
Бр. 0801-789/17                      Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
       
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 28.10.2010 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишниот извештај за работата на 

 ООУ  Гоце Делчев Свети Николе во учебната 2009/2010 година 
 

1. Се усвојува   Годишниот извештај за работата на ООУ Гоце Делчев Свети 
Николе во учебната 2009/2010 година. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во  Службен гласник на 
Општина Свети Николе. 
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Бр.0701 - 785                 Претседател, 
28.10. 2010 година                        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе          Васко Пашовски 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 за усвојување на Годишната програма за работата 

на ООУ Кирил и Методиј Свети Николе за учебната 2010/2011 година  
                      
   Се објавува Заклучокот за  усвојување на Годишната програма за работаота на 
ООУ Кирил и Методиј Свети Николе за учебната 2010/2011 година  бр. 0701 - 786, што 
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 
година.                                   

 
Бр. 0801-789/18                      Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Роберт Ѓоргиев с.р. 
                     
 
      
 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 28. 10. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишната програма за работата на ООУ Кирил и Методиј 

Свети Николе за учебната 2010/2011 година  
 

 
1. Се усвојува Годишната програма за работаота на ООУ “Кирил и Методиј “ 

Свети Николе за учебната 2010/2011 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 786       Претседател, 
28.10. 2010 година                           на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                Васко Пашовски 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 Годишниот извештај  за работа на ООУ “Кирил и Методиј”  
Свети Николе за учебната  2009/2010 година 

          
   Се објавува Годишниот извештај  за работа на ООУ “Кирил и Методиј” Свети 
Николе за учебната  2009/2010 година бр. 0701 - 787, што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
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Бр. 0801-789/19                      Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 28.10.2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишниот извештај за работата на 

 ООУ Кирил и Методиј Свети Николе во учебната 2009/2010 година 
 
 

1. Се усвојува   Годишниот извештај за работата на ООУ Кирил и Методиј Свети 
Николе во учебната 2009/2010 година. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во  Службен гласник на 
Општина Свети Николе. 
 
Бр.0701 - 787       Претседател, 
28.10. 2010 година                        на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Васко Пашовски 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 за усвојување на Завршната сметка на ЈП Пазари за 
период од 01.01. до 30.09.2010 година 

 
 
 Се објавува Заклучокот за усвојување на Завршната сметка на ЈП Пазари за 
период од 01.01. до 30.09.2010 година бр. 0701 - 788, што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година. 
                                 

 
Бр. 0801-789/20                          Градоначалник, 
28.10. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 28.10. 2010 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Завршната сметка на ЈП Пазари за период  

од 01.01. до 30.09.2010 година 
 

1. Се усвојува Завршната сметка на ЈП Пазари за период од 01.01. до 
30.09.2010 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  Службен 
гласник на Општина Свети Николе. 
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Бр.0701 - 788       Претседател, 
28.10. 2010 година                             на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Васко Пашовски с.р. 
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