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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

22.06. 2012 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 6 

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 Одлука   

за отворање на донаторска сметка 
 
           Се објавува Одлуката за отворање на донаторска сметка бр.  0701 – 534 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.06. 2012 година. 
                                   
Бр. 0801- 529/2-1                                            Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                    на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), во врска со член 3 член 4 став 1 точка 5 и член 6 од Законот за за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 61/04; 96/04; 
67/07; 156/09 и 47/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.06.  
2012 година ја донесе следната 
 
 

О  Д  Л  У  К  А   
за отворање на донаторска сметка 

 
 

член 1 
  Да се отвори донаторска сметка 785 која ќе функционира во рамките на трезорскиот 
систем на РМ. 

 
 

член 2 
Средствата кои ќе бидат прибрани на донаторската сметка ќе се користат за 

финансирање на капитални објекти во Општина Свети Николе. 
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член 3 
 Начинот на користење на средствата прибрани во вид на донации ќе се регулира со 
договор меѓу донаторот и Градоначалникот на Општина Свети Николе по претходна 

согласност од Советот на општината. 
 
 

член 4 
 Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 

 
Бр.0701-534                                                                      Совет на Општина Св.Николе 
22.06. 2012 год.                                                                             Претседател,  
Свети Николе                                                                                   Марјанчо  Саздов с.р. 

 
 
    

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука 
за определување простор за продажба на земјоделски производи 

 
           Се објавува Одлуката за определување простор за продажба на земјоделски производи 
бр.  0701 – 535 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
22.06. 2012 година.                                   

 
Бр. 0801- 529/2-2                                                Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 5 од Законот за 
локална самоуправа (“Слубен весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 22.06. 2012 година ја донесе следната 
 
 

О  Д  Л  У  К  А   
за определување простор за продажба на земјоделски производи 

 
 

член 1 
  Поради недостиг на простор за изнајмување на продавачите на земјоделски производи, 
ЈКП “Комуналец” Свети Николе да одбележи парцели за изнајмување на заинтересирани 
продавачи на земјоделски производи пред влезот на градски пазар покрај кејот на 
Светиниколска река, на начин на кој нема да го оневозможи одвивањето на сообраќајот. 

 
 

член 2 
Издавањето на овој простор ќе важи секој петок од 12:00 часот и ќе трае до сабота до 

16:00 часот, односно до завршувањето на пазарниот ден. 
 

 
член 3 

 Одделението за комунални дејности во Општина Свети Николе да ја извести ПС Свети 
Николе како истите би биле запознаени со  оваа Одлука. 
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член 4 
 Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 

 
Бр.0701-535                                                                              Совет на Општина Св.Николе 
22.06.  2012 год.                                                                            Претседател,  
Свети Николе                                                                         Марјанчо  Саздов 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 Планот за заштита и спасување за  

Општина Свети Николе 
 
 
           Се објавува Заклучокот за усвојување на Планот за заштита и спасување за  Општина 
Свети Николе бр.  0701 – 537 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 22.06. 2012 година. 
                        

          
Бр. 0801- 529/2-3                                         Градоначалник, 
22.06. 2012 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) и член 10 став 1 алинеја 1 и 2 од Статутот на Општина Свети Николе, 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.06.  2012 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Планот за заштита и спасување за  

Општина Свети Николе 
 
 
 1.Советот на Општина Свети Николе го  усвои Планот за заштита и спасување за 

Општина Свети Николе.  
 

3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 - 537                    Претседател, 
22.06. 2012 година                 на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Марјанчо Саздов 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 усвојување на Планот за заштита  и спасување  
за Општина Свети Николе 

 
           Се објавува Одлуката за усвојување на Планот за заштита  и спасување за Општина 
Свети Николе бр.  0701 – 536 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 22.06. 2012 година. 
                                  

 
Бр. 0801- 529/2-4                                         Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Роберт Ѓоргиев с.р. 
                   
        
 
 Врз основа на член 22 став 1точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5-2002), и член 13,34 и 35 од законот за заштита и спасување (“Службен весник 
на РМ” бр.36/04,49/2004,86/8,124/2010,18/2011), како и член 75 став 1 точка 2, од Статутот на 
Општина Свети Николе,Советот  на Општина Свети Николе  на седницата одржана на ден 
22.06. 2012 година донесе: 
 
 

О   Д   Л   У  К   А 
 

за усвојување на Планот за заштита  и спасување за 
 Општина Свети Николе 

 
Член 1 

Се усвојува Планот за заштита и спасување за Општина Свети Никое. 
                                           
 
                                                           Член 2 
.Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Свети Николе”. 
                                                          
Бр.0701-536                                             Совет на Општина Свети Николе 
22.06. 2012 год.                                                                       Претседател,  
Свети Николе                                                           Марјанчо  Саздов 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 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   
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           Се објавува Одлуката  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   бр.  0701 – 538 што Советот 
на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.06. 2012 година.             
                    

 
Бр. 0801- 529/2-5                                         Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 
 Врз основа на член  17 став 1, а во врска со став 4 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (“Службен весник на РМ” бр. 06/2012), а во врска со  член 36 став 1 точка 
8 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр. 5/2002 година), Советот на 
Општина  Свети Николе на седницата одржана на ден 22.06.2012 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 реконструкција, 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 намалат 
трошоците за потрошената електрична енергија на годишно ниво за најмалку 60%. 
 
 2.- Новата инсталација 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 како и 
условите за одвивање на сообраќајот и движењето 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 партнерство изнесува 
80.000.000,00 денари .   
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Член 4  
 

 За доделување на договор за јавно приватно партнерство ќе се спроведе отворена 
постапка.  
 Рокот за доставување на понудите ќе биде според Законот за јавните набавки . 
 Рокот на кој ке се склучи договорот со приватниот партнер и во кој ке се врши отплата на 
инвестицијата да не биде пократок од 12  ниту подолг од 15 години, со месечни ануитети кои 
нема да надминат 70 % од  износот на средствата кој јавниот партнер го добива од ЕВН по 
основ на комунална такса за улично осветлување. 
 

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 објавувањето во “Службен гласник на Општина  
Свети Николе”.      

 
 

Бр.0701-  538          Совет на Општина Свети Николе  
 22.06.2012 година                                                                Претседател,  
Свети Николе                       Марјанчо Саздов с.р. 
         

 
   

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник 
на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К  

за објавување на Одлука за отпочнување постапка за формализирање  на локално 
координативно тело за превенција и заштита од семејно насилство 

 
 

           Се објавува  Одлука за отпочнување постапка за формализирање  на локално 
координативно тело за превенција и заштита од семејно насилство  бр.  0701 – 539 што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.06. 2012 
година. 

                       
           

Бр. 0801- 593/6                                          Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15, од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02),Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.06. 
2012 година ја донесе следната 
 
 

О  Д  Л  У  К  А   
за отпочнување постапка за формализирање  на локално координативно тело за 

превенција и заштита од семејно насилство 
 

член 1 
 

  Да се отпочне постапка за формализирање  на локално координативно тело за 
превенција и заштита од семејно насилство. 

 
 

член 2 
 Постапката за формализирање на ова тело да се спроведе на начин што во Статутот на 
Општина Свети Николе ќе се направат дополнувања во постапка предвидена со закон  при што 
ова тело ќе се предвиди како тело на Советот на Општината. 

 
член 3 

 
 Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 

 
Бр.0701- 539                                                          Совет на Општина Св.Николе 
22.06.  2012 год.                                                                           Претседател,  
Свети Николе                                                                       Марјанчо  Саздов 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 Решение  за разрешување и именување на членови во Управниот одбор 
на   ЈКП ,,Комуналец,,Свети Николе 

 
           Се објавува Решение   за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на   
ЈКП ,,Комуналец,,Свети Николе бр.  0701 – 540 што Советот на Општина Свети Николе го донесе 
на седницата одржана на ден 22.06. 2012 година. 
                                 
Бр. 0801- 529/2-7                                         Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
 
 Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните претпријатија (,,Службен весник на РМ,, 
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 22.06. 
2012 година донесе 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на   ЈКП ,,Комуналец,,Свети 

Николе 
 
 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе се 
разрешуваат: 

 
- Горан Арсов 
- Зоран Зафиров 
- Тони Милошев 
- Дејан Владев 
- Ванче Атанасов 
 
1.За членови во Управниот одбор на ЈКП ,,Комуналец,,Свети Николе се именуваат: 

 
- Благица Ласовска 
- Спасе Здравков 
- Гоче Иванов 
- Александра Крстева 
- Зоран Панев 

 
 2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 
 
Бр. 0701- 540      Совет на Општина Свети Николе 
22.06.   2012година                     Претседател, 
Свети Николе                         Марјанчо Саздов 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 Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на   
ЈП “Погребални услуги” Свети Николе 

 
 
           Се објавува Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на   ЈП 
“Погребални услуги” Свети Николе бр.  0701 – 541 што Советот на Општина Свети Николе го 
донесе на седницата одржана на ден 22.06. 2012 година. 
                                  

 
Бр. 0801- 529/2-8                                         Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                             Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
 
 Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ” 
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 22.06. 
2012година донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување на член во Управниот одбор на   

 ЈП “Погребални услуги” Свети Николе 
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1. Од должноста член на Управниот одбор на ЈП “Погребални услуги “ Свети Николе се 

разрешува: 
 
- Зоран Тасев 

 
 
2.За член во Управниот одбор на ЈП “Погребални услуги” Свети Николе се именува: 

 
- Никола Атанасов 

 
 
 2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр. 0701-541           Совет на Општина Свети Николе 
22.06. 2012година                     Претседател, 
Свети Николе                                Марјанчо Саздов 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 Решение   
за разрешување и именување на претставник од Општина Свети Николе во Управниот 

одбор на Општинска јавна установа за деца  - Детска градинка  “Рахилка Гонева”  
 Свети Николе 

 
           Се објавува Решение   за разрешување и именување на претставник од Општина Свети 
Николе во Управниот одбор на Општинска јавна установа за деца  - Детска градинка  “Рахилка 
Гонева”  Свети Николе бр.  0701 – 542 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на 
седницата одржана на ден 22.06. 2012 година. 
                                   
Бр. 0801- 529/2-9                                         Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

        
 Врз основа на член 96 од Законот за заштита на децата (:Службен весник на РМ бр. 
98/00 . . . 65/04), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 22.06.  2012 
година донесе 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување на претставник од Општина Свети Николе во Управниот 

одбор на Општинска јавна установа за деца  - Детска градинка  
“Рахилка Гонева”  Свети Николе 

 
1. Од должноста претставник од  Општина  Свети Николе во Управниот одбор на 

Општинска јавна установа за деца  - Детска градинка “Рахилка Гонева”  Свети Николе се   
разрешува: 

- Марјан  Саздов 
 2. За претставник од  Општина  Свети Николе во Управниот одбор на Општинска јавна 
установа за деца  - Детска градинка “Рахилка Гонева”  Свети Николе се именува: 

- Јане Бошков 
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 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр. 0701 - 542                   Претседател  
22.06. 2012 година           на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Марјанчо Саздов 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 Решение   
за разрешување и именување претставник од  Општина  

Свети Николе за член во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште ООУ “Кирил 
и Методиј” Свети Николе 

 
 
           Се објавува Решение за разрешување и именување претставник од  Општина  Свети 
Николе за член во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште ООУ “Кирил и Методиј” 
Свети Николе  бр.  0701 – 543 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 22.06. 2012 година. 
                                
Бр. 0801- 529/2-10                                                  Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 Врз основа на член 96 од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006 и 70/2006година), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана 
на 22.06.  2012 година донесе 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување претставник од  Општина  

Свети Николе за член во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште ООУ “Кирил 
и Методиј” Свети Николе 

 
1. Од должноста претставник од  Општина  Свети Николе за член во Училишниот одбор 

на  Општинско основно училиште  ООУ “Кирил и Методиј “ Свети Николе се   разрешува: 
 

- Јорданче Петков 
  
 

2. За претставник од  Општина  Свети Николе за член во Училишниот одбор на  
Општинско основно училиште ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе    се именуват: 
 

- Ирена Сандевска 
 
 

 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр. 0701 -543                       Претседател  
22.06. 2012година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Марјанчо Саздов 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 Решение   за разрешување и именување претставник од  Општина  
Свети Николе за член во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште  СОУ “Кочо 

Рацин” Свети Николе 
 
           Се објавува Решение за разрешување и именување претставник од  Општина Свети 
Николе за член во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште СОУ “Кочо Рацин” Свети 
Николе  бр.  0701 – 544 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана 
на ден 22.06. 2012 година. 
                                   
Бр. 0801- 529/2-11                                         Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                        
 
 
 Врз основа на член 30 од Законот за локална самосуправа (“Службен весник на РМ” бр. 
5/02), член 88 став 5 од Законот за средно  образование (“Службен весник на РМ” бр. 24/96, 
34/96, 35/97, 82/99, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 
116/10, 18/11, 51/11 и 6/12), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 22.06. 
2012година донесе 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување претставник од  Општина  

Свети Николе за член во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште 
 СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе 

 
 

1. Од должноста претставник од  Општина  Свети Николе за член во Училишниот одбор 
на  СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе се   разрешуваат: 
 

- Горан Арсов 
- Ацо Гонев 
- Марјан Станојковски 

  
 

2. За претставник од  Општина  Свети Николе за член во Училишниот одбор на  СОУ 
“Кочо Рацин” Свети Николе    се именуваат: 
 
 

- Весна Глигорова 
- Сашо Наумовски 
- Маја Стоилковска 

 
 

 3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр. 0701 -544                   Претседател  
22.06. 2012 година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Марјанчо Саздов 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 Решение  за разрешување и именување на  член во  Управниот одбор на 
Општинската установа “Народен музеј” Свети Николе 

 
           Се објавува Решение за разрешување и именување на  член во  Управниот одбор на 
Општинската установа “Народен музеј” Свети Николе бр.  0701 – 545 што Советот на Општина 
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 22.06. 2012 година. 
                             

 
Бр. 0801- 529/2-12                                         Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 12 од Законот за музеите (“Службен весник на РМ” бр. 66/04), 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 22.06. 2012 година донесе 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за разрешување и именување на  член во  Управниот одбор на Општинската установа 

“Народен музеј” Свети Николе 
 
 
 1. Од должноста член на Управниот одбор  на Општинската установа “Народен музеј” 
Свети Николе се разрешува: 
 

- Гоце Наунов 
 
2. За член на Управниот одбор  на Општинската установа “Народен музеј” Свети Николе 

се именува: 
 
- Горан Тасев 

 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701- 545                                  Совет на Општина Свети Николе 
22.06. 2012 година                 Претседател, 
Свети Николе                     Марјанчо Саздов 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 Решение за разрешување и  именување на претставник од локалната 
самоуправа во Управниот одбор на Јавната здравствена организација  Здравен дом - 

Свети Николе 
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           Се објавува Решение за разрешување и  именување на претставник од локалната 
самоуправа во Управниот одбор на Јавната здравствена организација  Здравен дом - Свети 
Николе  бр.  0701 – 546 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана 
на ден 22.06. 2012 година. 
                                

 
Бр. 0801- 529/2-13                                         Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Роберт Ѓоргиев с.р. 
                         
 

             
Врз основа на член 135 став 2 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на 

РМ” бр. 10/97, 11/02, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08) Советот на Општина Свети Николе 
на седницата одржана на ден 22.06.  2012 година донесе 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и  именување на претставник од локалната самоуправа во Управниот 

одбор на Јавната здравствена организација  Здравен дом - Свети Николе 
  
 

1. Светлана Гацовска  се разрешува од претставник на локалната самоуправа во 
Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравен дом - Свети Николе. 

  
 

 
2. За претставник од локалната самоуправа во Управниот одбор на Јавната здравствена 

организација Здравен дом - Свети Николе се именува: 
 

Тања Стоилева 
 

 4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник” на 
Општина Свети Николе. 
 
Бр. 0701 -546                                   Претседател  
22.06. 2012година      на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе            Марјанчо Саздов 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 Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор во 

Општинската установа Дом на културата “Крсте Мисирков”  Свети Николе 
 
           Се објавува Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор во 
Општинската установа Дом на културата “Крсте Мисирков”  Свети Николе  бр.  0701 – 547 што 
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 22.06. 2012 година. 
                                  

 
Бр. 0801- 529/2-14                                         Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член   34 и 37 од Законот за култура – пречистен текст (“Службен весник 
на РМ” бр. 66/03), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.06. 
2012година донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување на член на Управниот одбор во Општинската установа Дом 

на културата “Крсте Мисирков”  Свети Николе 
 
 

1. Од должноста член на Управниот одбор на Општинска установа Дом на култура “Крсте 
Мисирков”  Свети Николе се разрешува: 
 
 - Зоран Стојчев 
 

2. За член во Управниот одбор на  Општинска установа Дом на култура “Крсте Мисирков” 
Свети Николе се именува: 
 

- Миле Кралев 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 
 Бр. 0701-547     Совет на Општина Свети Николе 
 22.06. 2012 година          Претседател, 
 Свети Николе            Марјанчо Саздов 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 Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор 
за контрола на материјалното-финансиско работење   на  ЈКП “Комуналец” Свети Николе 

 
 
           Се објавува Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор за 
контрола на материјалното-финансиско работење   на  ЈКП “Комуналец” Свети Николе бр.  0701 
– 548 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 22.06. 
2012 година. 
                                

 
Бр. 0801- 529/2-15                                         Градоначалник, 
22.06. 2012 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Роберт Ѓоргиев с.р. 
                         

 
 
 
 Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ” 
бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 22.06.2012 година 
донесе 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор за контрола на 

материјалното-финансиско работење   на  
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ЈКП “Комуналец” Свети Николе 
 
 

1.Од должноста членови во Надзорниот одбор за контрола на материјалното-финансиско 
работење на ЈКП “Комуналец” Свети Николе, се разрешуваат:  

 
- Даница Наскова 
- Катерина Нацевска 
- Никола Миланов 

 
2. За членови во Надзорниот Одбор за контрола на материјалното-финансиско работење   

на  ЈКП “Комуналец” Свети Николе се именуваат : 
 
- Соња Трајкова 
- Ивица Арсов 
- Драган Мицевски 

 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701-548      Совет на Општина Свети Николе 
22.06. 2012 година                  Претседател, 
Свети Николе         Марјанчо Саздов с.р. 
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