
1 
 

 

.  

 
СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

30.09. 2014 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 13 
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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 Одлука 

за јавни паркиралишта од значење за Општината Свети Николе 
 

 
Се објавува Одлука за јавни паркиралишта од значење за Општината Свети Николе бр. 

0701 – 555 што Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на ден 
30.09.2014 година. 
 
Бр. 0801- 568                        Градоначалник,  
30.09. 2014 год.                                      на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                Зоран Тасев с.р.        
        
 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 

на РМ,, бр.5/02), како и член 6 став 3 алинеја 6 од Законот за безбедност на сообраќајот на 
патишта (Службен весник на РМ бр.54/07)  Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 30.09.2014 година донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
 

за јавни паркиралишта од значење за Општината Свети Николе 
 
Општи одредби 

Член 1 
 Со оваа одлука се определуваат јавни паркиралишта  и површини од значење за 
Општината Свети Николе за јавна употреба за паркирање на возила (во натамошен такст:јавни 
паркиралишта) и се уредува начинот на користење и одржување на јавните паркиралишта, 
надзорот над паркирањето и други прашања од значење за паркирањето. 
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Член 2 

  Јавните паркиралишта се користат од страна на физички и правни лица (во натамошниот 
текст: корисници) за паркирање на патнички моторни возила, автобуси, товарни и приклучни 
возила, моторцикли, камп и други видови на приколки. 
    Како корисник на паркиралиштето,во смисла на оваа одлука, се смета возачот или 
сопственикот на возилото доколку возачот не е идентификуван. 
 

Член 3 
  Изградбата, одржувањето и користењето на јавните паркиралишта од значење за 
Општината Свет Николе се од јавен интерес од локално значење за Општината Свети Николе. 
   Работите од предходниот став за Општината Свети Николе ги врши Јавното Претпријатие 
Комуналец-Свети Николеза  чиј основач е Советот на Општина Свети Николе. 
                    

Член 4 
  Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на површини наменети за паркирање 
(паркиралишта) во функција на редовна некомерцијална употреба на станбени и деловни објекти и 
изградени и уредени во рамките на градежна парцела или градба , што се во приватна 
сопственост , во согласност со урбанистичка документација. 
    На паркиралиштата од став еден на овој член не е дозволено вршење на дејноста 
паркирање во комерцијални цели. 
    По исклучок, паркиралиштата од став 1 на овој член, може да се користат и стопанисуваат 
во комерцијални цели, при што субјектот што ги дава услугите на паркирањето морат да имат 
дозвола од Општината Свети Николе. 
 

 ЈП Комуналец-Свети Николе,паркиралиштата од став 1 на овој член, може да ги користи 
во комерцијални цели доколку постигне согласност и договор со сопствениците на 
паркиралиштата, за услови под кои ќе бидат користени  во комерцијални цели. 
 
   Јавни паркиралишта од значење за Општината Свети Николе. 
 

Член 5 
  Јавните паркиралишта од значење за Општината Свети Николе, во смисла на оваа одлука, 

се посебно уредени и обележени простори наменети за групно паркирање на определен вид на 
возила и тоа : 
- во рамки на површини или градби утврдени за таква намена и дефинирани со урбанистичкиот 

план (затворени паркиралишта); 
- на самите магистрални и собирни улици (коловоз,тротоар,заштитен појас), како и на  улици 

што гравитираат кон нив или надвор од површините опфатени со тие улици, утврдени и 
дфинирани со посебни проекти одобрени од Општината Свети Николе (отворени 
паркиралишта). 
Јавни паркиралишта од значење за Општината Свети Николе, во смисла за одредбите на 
оваа одлука, се и посебно уредени и обележани простори на градежно земјиште, наменети за 
паркирање, од времен карактер, изградени од Општината Свети Николе или ЈКП Комуналец-
Свети Николе, до реализација на намената на градежното земјиште согласно на 
урбанистичкиот план.  
 
Организатори на паркирањето  
 

Член 6 
  Дејноста на паркирање на јавните паркиралишта од членот 5 на оваа одлука вклучувајки 
ги изградбата , одржувањето и користењето на јавните паркиралишта како техничките и 
организационите работи, наплатата и надзорот над паркирањето на возилата и останатите 
работи на јавните паркиралишта ја врши Јавното претпријатие Комуналец-Свети Николе.  
 

Член 7 
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    Општината Свети Николе може да одлучи одредени јавни паркиралишта од членот 5 на 
оваа одлука и вршење на дејноста паркирање на површината на истите , да ги даде на други 
субјекти, под коцесија или јавно приватно партнерство, во согласност со позитивните прописи. 
 

Член 8 
      Советот на Општината Свети Николе по предлог на градоначалникот на Општината Свети 
Николе , врз основа на утврдена потреба и оправданост, може да одлучи за користење на 
одредени јавни паркиралишта од членот 5 на оваа одлука за вршење на дејноста паркирање да 
даде дозвола на домашно или странско правно лице врз основ на спроведен јавен оглас.  

   Постапката за избор на организаторот на паркирањето ја спроведува градоначалникот на 
Општината Свети Николе . 

 
Член 9 

    Дозвола за вршење на дејноста паркирање се дава за период до10( десет ) години.  
 

Член 10 
   Дозволата за вршење на дејноста на паркирање од Член 4 став 3 на оваа одлука може да се 
даде ако барателот ги исполнува следниве услови: 
- да е регистриран во Централниот регистер,  
- да е сопственик на градежната парцела или објект што согласно урбанистичкиот план се 

наменети за паркирање или да има договор со сопственикот на парцелата за обезбедено 
право на користење на паркиралиштето за период од најмалку три години нотарски заверени, 

- да обезбеди електронски (автоматски) систем  за следење (евиденција за наплата ) на 
паркиралиштето.  

- Паркиралиштето да го утрди според проект заверен на од страна на Секторот на Опоштината 
Свети Николе надлежен за работите од областа на сообраќајот:  

- Да плати надоместок за давање на дозволата 
           
 

Член 11 
    Во случај на користење, одржување и стопанисување со паркиралиштето врз основа на 
дозвола, односите помеѓу Општината Свети Николе и организаторот на паркирањето се уедуваат 
со посебен договор. 
Со договорот од претходниот став особено се уредуваат: начинот, условите и рокот за 
отпочнување на вршење на дејноста паркирање, критериумите и параметрите со кои ќе се 
дефините соодветно вршење на дејноста и квалитет на услугите за паркирањето, висината на 
надоместокот за давање на дозволата,  начинот и времето на плаќање, висината на цената на 
услугите на паркирање на физички и правни лица системот на наплата, работно време, 
хоризонтална и вертикална  сигнализација ,одржување, осветлување и други работи непосредно 
сврзани со паркирањето на конкретното паркиралиште. 
 

Член 12 
       Во име на  Општината Свети Николе, договорот го склучува градоначалникот на  Општината 
Свети Николе. 

 
Член 13 

     Дозволат може да се одземе ако: 
 -   организаторот на паркирањето не започне со непосредно вршење на дејноста во рокот утврден 
со договорот; 
 -       престанала потребата од вршење на дејноста; 
 -    организаторот на паркирањето престанал да ги исполнива условите  за вршење на дејноста; 
         Дозволата престанува да важи ако: 
-    истече рокот за кој е издадена; 
-    дозволата е одземена; 
-    Престанал да важи договорот; 
-    Парцелата е пренаменета; 
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Член 14 

Договорот престанува да важи во случај на: 
-истекување на рокот на важење на договорот; 
-еднострано раскинување од страна на Општината Свети Николе; 
-престанување на важењето на дозволата; 
-виша сила; 
-раскинување; 
Договорот еднострано ке се раскине од страна на Општината Свети Николе особено ако 
организаторот на паркирањето ја врши на несоодветен или неквалитетен начин, имајки ги во 
предвид правилата, критериумите, параметрите и другите услови со кои е утврдено 
соодветното вршење на дејноста и ако изврши битна повреда на одредбите од договорот или 
прописите кои се применуваат во вршењето на дејноста. 
 
Означување и обележување на јавните паркиралишта 
                                          
 

Член 15 
   Организаторот на паркирањето е должен да ги означи, обележи, уреди и одржува јавните 
паркиралишта на кои паркирањето се наплатува. 
Јавните паркиралишта мораат да бидат означени и обележани со сообракајна сигнализација во 
согласност со прописите за безбедност во сообракајот. 
Јавните паркиралишта мораат да имат ознака за името, категоријата на возила за кои е наменето 
паркиралиштето, работно време, начин на паркирање, систем на наплата и висина на цената 
според единица час/паркирање. 
Одобрение за користење, начинот на паркирањето и уредувањето на паркинг просторот издава 
секторот надлежен за работите од областа на сообракајот, врз основа на претходно изготвен 
сообракајно - технички елаборат, кој го поднесува организаторот на паркирањето. 
 
 
Користење на јавните паркиралишта 

                                                  
Член 16 

Јавните паркиралишта мора да се користат на начин со кој се обезбедува безбедно и економично 
групно стационирање на повеке возила од определен вид, така што за секое возило да има 
паркинг место и независен, безбеден и прегледен сообракаен пристап. 

Користењето на јавните паркиралишта мора да биде во согласност со предвидениот режим 
утврден со хоринзонталната и вертикална сигнализација. 
 

Член 17 
  На јавните паркиралишта, во зависност од потребите и условите за паркирање, условите и 
фрекфенцијата на сообракајот, паркирањето може временски да биде ограничено 
   

Член 18 
      Системот на паркирањето, определувањето на зоните, времето на паркирањето, 
ограничувањето на паркирањето, системот на наплата на паркирањето, резервацијата и 
повластеното паркирање, го определува Советот на Општина Свети Николе со своја одлука. 
Начинот и условите за паркирање, времетраење на паркирањето, односно неговото ограничување, 
како и начинот на означувањето на ограничувањето, ги утврдува организаторот на паркирањето со 
свој акт, во согласност со секторот надлежен за работите од областа на сообракајот на Општина 
Свети Николе. 
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Член 19 
       Со паркирање на возилото на јавното паркиралиште, се смета дека возачот односно 
сопственикот на возилото се согласил и ги прифатил условите за користење на јавното 
паркиралиште, пропишани со оваа одлука или од страна на организаторот на паркирањето. 
 

Член 20 
      На јавните паркиралишта може да се постават рекламни објекти во согласност со 
сообракајно-технички елаборат поднесен од организаторот на паркирањето, а по претходно 
извршена заверка на истиот и добиена согласност за поставување на рекламните објекти од 
страна на Градоначалникот на Општина Свети Николе. 

За поставување на рекламни објекти во смисла на став 1 од овој член, организаторот на 
паркирањето и сопственикот на рекламниот објект склучуваат договор. Еден примерок од 
договорот задолжително се доставува до службата за сообракај во Општината Свети Николе. 
За поставување на рекламни објекти на јавните паркиралишта, организаторот на паркирањето е 
должен на Општината Свети Николе да плати комунална такса. 
 

Член 21 
   Јавните паркиралишта, во исклучителни случаи, со претходно одобрение од 
градоначалникот на Општината Свети Николе, можат привремено да се користат за одржување и 
организирање на забавни, спортски и друг вид манифестации, за што организаторот на 
паркирањето и организаторот на манифестацијата склучуваат договор. Еден примерок на 
договорот задолжително се доставува до службата за сообракај на Општината Свети Николе. 
За користење на јавните паркиралишта во смисла на став 1 од овој член, организаторот на 
паркирањето е должен на Општината Свети Николе да плати комунална такса. 
 

Член 22 
   Организаторот на паркирањето нема обврска за чување на паркираното возило и не 
одговара за оштетување или крадење на возилото. 
 
 Наплата на услугата за паркирање  
 

                                              
Член 23 

  За користење на јавните паркиралишта корисникот е должен да плати соодветен паричен 
износ на име цена на услугата за паркирање. 
Организаторот на паркирањето од членовите 6, 7 и 8 на оваа одлука донесува Ценовник на 
услугите за користење на јавните паркиралишта, на кој согласност дава Советот на Општината 
Свети Николе. 
 

Член 24 
За користење на јавните паркиралишта, организаторот на паркирањето плака комунална 

такса, согласно Законот за комунални такси и одлуката на Општината Свети Николе за комунални 
такси. 
Средствата по основ на комунална такса, организаторот на паркирањето е должен да ги уплатува 
на трезорска сметка на Општината Свети Николе, во рок од 3 дена од денот на нивната наплата. 
 

Член 25 
 Организаторот на паркирањето го определува системот на наплата, освен кај зонското 
паркирање и ги уредува сите други прашања поврзани со наплатата на паркирањето на јавните 
паркиралишта. 
  

Член 26 
  Ако корисникот на паркирањето не го изврши плаќањето (цената на паркирањето, 
доплатен билет, други трошоци) на начин согласно оваа одлука, односно актот на организаторот 
на паркирањето, ке се смета дека паркирањето е непрописно и овластено лице на организаторот 
на паркирањето може да побара блокирање на тркала (лисици, блокатори на 
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тркала) или отстранување на возилото од паркиралиштето со пајак возило. 
 
 

Член 27 
     Корисникот на паркирањето должен е да ја обележи и истакне видливо, купената карта за 
паркирање од внатрешната страна на ветробранското стакло на возилото или да ја плати цената 
за паркирањето на начин како е определен со актот на организаторот на паркирањето. 
Контрола на паркирањето ја врши овластен работник на организаторот на паркирањето. 

Корисникот на паркирањето кој нема да ја плати цената на паркирањето, должен е да 
плати доплатна карта за паркирање. Налог за наплата на доплатна карта издава овластен 
работник на организаторот на паркирањето. 

 
 

Член 28 
Возилата на службата за итна медицинска помош, противпожарните возила, возилата на 

Министерството за внатрешни работи и возилата на Јавните претпријатија и установи чиј оснивач 
е Општината Свети Николе, при извршување на нивните редовни работни активности, не плаќаат 
за користење на услугите на јавните паркиралишта. 
 
  Повластено паркирање 
 

Член 29 
За станарите односно правните лица што имаат што имаат живеалиште, односно деловен 

простор во објекти во границите на чии парцели не е решено паркирањето, може да се утврдат 
повластени услови за паркирање на нивните возила на јавните паркиралишта, што се во 
непосредна близина, во поглед на бројот на возилата, траењето на паркирањето и цената на 
услугата и да им се издаде повластен паркирен билет. 

Правото на користење на повластен паркинг билет го утврдува организаторот на 
паркирањето. 
 
Резервирани места 
                                                     

Член 30 
  Организаторот на паркирањето во зависност од капацитететот на паркиралиштето, е 

должен да утврди и соодветно обележи (резервира) места за паркирање на возила на лица со 
инвалидитет. 

  Организаторот на паркирањето ги утврдува категориите на лица со инвалидитет кои 
можат да користат резервирани паркинг места и условите за паркирања на нивните возила. 
 
 
Забрани 

Член 31 
    На јавните паркиралишта забрането е: 

-паркирање на моторни возила спротивно на сообракајните знаци, на хоринзонтална и 
вертикална сигнализација (паркирање на резервиран паркинг простор и сл.) 
-паркирање на нерегистрирано возило; 
-оставање на паркинг просторот на неисправно или хаварисано возило, односно приклучно 
возило без сопствен погон (приколки и сл.) 
-вршење на перење или поправка на возило; 

 
 Отстранување на непрописно паркирани возила од паркинг простори и возила од јавно 

прометни површини 
 

Член 32 
   Под отстранување на возила во смисла на оваа одлука се смета поставување на 
средства за блокирање на тркалата на возилото како и подигање и отстранување и пренос на 
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возилото со специјално возило (пајак) до посебно уреден паркинг простор наменет за отстранети 
возила. 

На возилото што се отстранува, односно блокира се истакнува налог за отстранување, 
односно блокирање со кој се упатува сопственикот или корисникот на возилото за начинот, 
постапката, надоместот и местото каде може да го превземе возилото. 
 

Член 33 
Отстранување на непрописно паркирани возила од паркинг простори и возила од прометни 

површини ја врши организаторот на паркирањето или правно лице кое има заклучено договор со 
организаторот на паркирањето. 

Налог за отстранување на непрописно паркирано возило од паркинг простор издава 
овластено лице на организаторот на паркирањето, а налог за отстранување на возило од други 
јавно прометни површини издава полицијата или комуналната инспекција. 

Отстранетите возила се чуваат на специјално уреден паркинг простор, со однапред 
утврден надомест за нивно чување, кој се плаќа на правното лице кое го организира и одржува 
паркинг просторот. 
Сопственик на возилото е должен да плати надомест за отстранување на возилото. 
 
 Надзор 

Член 34 
Работите на инспекциски надзор над примената на оваа одлука и на актите донесени на 

основа на оваа одлука како и над вршењето на дејноста паркирање, врши Одделението за 
инспекциски надзор на Општината Свети Николе и Секторот што ги покрива  работите од областа 
на сообракај на Општината Свети Николе. 
 
Преодни и завршни одредби 
 

Член 35 
Организаторите на паркирањето се должни да го усогласат своето работење со одредбите 

на оваа одлука во рок од 3 (три) месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука. 
 

Член 36 
 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на 
Општина Свети Николе. 
 
Бр.0701-555                                                             Совет на Општина Свети Николе 
30.09.2014 година                                                                       Претседател, 
Свети Николе                  Илија Стоилев с.р. 
      
 

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт Урбанистички План за 
с.Горобинци,  Свети Николе 

 
 

Се објавува Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт Урбанистички План за 
с.Горобинци,  Свети Николе бр. 0701 – 556 што Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на 
седницата одржана на ден 30.09.2014 година. 
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Бр. 0801- 568/2            Градоначалник,                          
   30.09. 2014 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Зоран Тасев с.р.        

       
 
  
             Врз основа на чл.12 став 1 и чл.26 став 6 алинеја 3 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (,,Сл.весник на РМ,, 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 
70/13„), Советот на Општина  Свети Николе на седницата одржана на ден 30.09.2014 година 
донесе: 
 

О   Д   Л   У   К   А 

За пристапување кон изработка на Нацрт Урбанистички План за с.Горобинци,  

Свети Николе 

Чл.1 

             Со оваа Одлука се пристапува  кон изработка на Нацрт Урбанистички план село Горобинци 

Општина  Свети Николе, со плански опфат од 53 ха. 

Чл.2 

                 Се задолжува Подносителот на иницијативата да избере лиценцирана фирма за 

изработка на планска програма и урбанистички план за село Горобинци, и лиценцирана фирма за 

изработка на ажурирани геодетски подлоги како основа за понатамошна постапка.  

Чл.3 

                 Сите трошкови поврзани со изготвување на целокупната документација и ангажман на 

стручни лица се на товар на подносителот на иницијативата согласно чл.17 став 7 од горе 

споменатиот закон. 

Чл.4 

                  Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави во ,,Службен 

гласник на Општина Свети Николе. 

Бр.0701-556                                                              Совет на Општина Свети Николе 

30.09.2014 година                                                               Претседател,                         

Свети Николе                     Илија Стоилев с.р.   

            

                               
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 

на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
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за објавување на Одлука за донесување  на  детален  урбанистички план за дел,, МЗ  2,,- 
локалитет   ,,Кумановски пат,,   Свети Николе, измена и дополна плански период 2013-2018г. 

 
Се објавува Одлука за донесување  на  детален  урбанистички план за дел,, МЗ  2,,- 

локалитет   ,,Кумановски пат,,   Свети Николе, измена и дополна плански период 2013-2018г.бр. 
0701 – 557 што Советот на Општина Свети Николе  ја донесе на седницата одржана на ден 
30.09.2014 година. 
 
 
Бр. 0801- 568/3                    Градоначалник,      
30.09. 2014 год.                                           на Општина Свети Николе 
Свети Николе                               Зоран Тасев  с.р.       
       
 

              Врз основа на чл.11 став 1,чл.24 став 8 и чл.25 став 5 и чл.26 став 5 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ,, 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 
144/12 и 70/13 “ број), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден  30.09.2014 
година донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

За донесување  на  детален  урбанистички план за дел,, МЗ  2,,- локалитет   ,,Кумановски 
пат,,   Свети Николе, измена и дополна плански период 2013-2018г. 

Чл.1 

             Со оваа Одлука се донесува деталниот  урбанистички план за дел, ,, МЗ  2,,- локалитет   
,,Кумановски пат,,   Свети Николе, со плански опфат помеѓу, улВ.влаховиќ, ул. „1”, ул.,,2’’ и  ул,,3’’. 

Истиот е со површина од 0,58 ха. со намена  А1,  

Чл.2 

                 Составен дел на оваа Одлука е извештајот од јавната презентација и јавната анкета 
бр.0902-232 од 30.04.2014 година и Согласноста бр.14-11926/2 од 11.09.2014 издадена од 
Министерство за транспорт и врски на  Урбанистичкиот план за дел  од,, МЗ  2,,- локалитет   
,,Кумановски пат,’’ Свети Николе како и графичкиот дел од  планот со тех.бр.2959/14  изработен  
од  ,,Дизајн Центар Инжинеринг’’ Кавадарци. 

Чл.3 

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

Бр.0701-557                                                                 Совет на Општина Свети Николе 

30.09.2014година                            Претседател,                                                                                            

СветиНиколе                                                                                      Илија Стоилев с.р.                                                                         

                                                      
                                   

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

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма на ООУ “Гоце Делчев “ 
Свети Николе за учебната 2014/2015 година 

 
Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма на ООУ “Гоце Делчев “ 

Свети Николе за учебната 2014/2015 година  бр. 0701 – 558 што Советот на Општина Свети 
Николе  го донесе на седницата одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
 
Бр. 0801- 568/4             Градоначалник,                           
  30.09. 2014 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Зоран Тасев 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 30. 09. 
2014 година донесе 
 

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

ООУ “Гоце Делчев “ Свети Николе за учебната 2014/2015 година 
 

1.Се усвојува Годишната програма на  ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за учебната 
2014/2015 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 – 558         Претседател, 
30.09. 2014 година               на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Илија Стоилев с.р. 
        
     

                             
 

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма на  
ООУ “Кирил и Методиј “ Свети Николе за учебната 2014/2015 година 

 
Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма на ООУ “Кирил и Методиј “ 

Свети Николе за учебната 2014/2015 година  бр. 0701 – 559 што Советот на Општина Свети 
Николе  го донесе на седницата одржана на ден 30.09.2014 година 
 
 
Бр. 0801- 568/5                Градоначалник,                 
30.09. 2014 год.                                                          на Општина Свети Николе 
Свети Николе                            Зоран Тасев с.р.        
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 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 30. 09. 
2014 година донесе 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишната програма за работата на 
ООУ “Кирил и Методиј  “ Свети Николе во учебаната 

2014/2015 година 
 

1.Се усвојува Годишната програма за работата на  ООУ “Кирил и  Методиј   “ Свети Николе 
во учебната  2014/2015 година. 
 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 – 559             Претседател, 
30.09. 2014 година              на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                Илија Стоилев с.р. 
        

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма на ООУ “Даме Груев “ с. 
Ерџелија  за учебната 2014/2015 година 

 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма на ООУ “Даме Груев “ с. 
Ерџелија  за учебната 2014/2015 година  бр. 0701 – 560 што Советот на Општина Свети Николе  го 
донесе на седницата одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
 
Бр. 0801- 568/6             Градоначалник,      
30.09. 2014 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Зоран Тасев 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 30. 09. 
2014 година донесе 
 

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

 ООУ “Даме Груев  “ с. Ерџелија во учебната 2014/2015 година 
 
 

1.Се усвојува Годишната програма за работата на  ООУ “Даме Груев   “ с. Ерџелија  во 
учебната  2014/2015 година. 
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2. Овој Заклучок влегува во сила  со денот на објавувањето во  “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 – 560                           Претседател, 
30.09. 2014година                    на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Илија Стоилев с.р. 

        
        

 
 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за усвојување на Годишната програма за воспитно-

образовната дејност за учебната 2014/2015 година на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе 
 

Се објавува Заклучокот  за усвојување на Годишната програма за воспитно-образовната 
дејност за учебната 2014/2015 година на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе бр. 0701 – 561 што 
Советот на Општина Свети Николе  го донесе на седницата одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
 
Бр. 0801- 568/7                        Градоначалник,  
 30.09. 2014 год.                                      на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев  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 30. 09. 
2014 година донесе 
 
 

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

2014/2015 година на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе 
 

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

2014/2015 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 – 561                  Претседател, 
30.09. 2014 година              на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Илија Стоилев с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

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

,,Гоце Делчев,, Свети Николе во учебната 2013/2014 година 
 

Се објавува Заклучокот  за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ  ,,Гоце 
Делчев,, Свети Николе во учебната 2013/2014 година бр. 0701 – 562 што Советот на Општина 
Свети Николе  го донесе на седницата одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
 
Бр. 0801- 568/8              Градоначалник,                        
 30.09. 2014 год.                                      на Општина Свети Николе 
Свети Николе                          Зоран Тасев 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 
30.09.2014година донесе 
 
 

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

 ООУ  ,,Гоце Делчев,, Свети Николе во учебната 2013/2014 година 
 

 
1. Се усвојува   Годишниот извештај за работата на ООУ ,,Гоце Делчев,,Свети Николе во 

учебната 2013/2014 година. 
 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во  ,,Службен гласник на Општина 

Свети Николе,,. 
 
Бр.0701 - 562                                   Претседател, 
30.09. 2014 година                            на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                Илија Стоилев с.р. 
              
         

 
 

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот  за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ  
,,Кирил и Методиј,, Свети Николе во учебната 2013/2014 година 

 
Се објавува Заклучокот  за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ  ,,Кирил 

и Методиј,, Свети Николе во учебната 2013/2014 година бр. 0701 – 563 што Советот на Општина 
Свети Николе  го донесе на седницата одржана на ден 30.09.2014 година. 
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Бр. 0801- 568/9             Градоначалник,                         
30.09. 2014 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Зоран Тасев  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 
30.09.2014година 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 2013/2014 година 
 

 
1. Се усвојува   Годишниот извештај за работата на ООУ ,,Кирил и Методиј,,Свети Николе 

во учебната 2013/2014 година. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во  ,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе,,. 
 
Бр.0701 - 563                            Претседател, 
30.09. 2014 година                             на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Илија Стоилев с.р 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 

на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

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

,,Даме Груев,, с. Ерџелија во учебната 20013/2014 година 
 
 

Се објавува Заклучокот  за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ  ,,Даме 
Груев,, с. Ерџелија во учебната 20013/2014 година бр. 0701 – 564 што Советот на Општина Свети 
Николе  го донесе на седницата одржана на ден 30.09.2014 година 
 
 
Бр. 0801- 568/10             Градоначалник,                    
30.09. 2014 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Зоран Тасев 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 
30.09.2014година донесе 
 

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

 ООУ  ,,Даме Груев,, с. Ерџелија во учебната 2013/2014 година 
 
 

1. Се усвојува   Годишниот извештај за работата на ООУ ,,Даме Груев ,,с. Ерџелија  во 
учебната 2013/2014 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во  ,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе,,. 
 
Бр.0701 - 564                          Претседател, 
30. 09. 2014 година               на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                  Илија Стоилев с.р. 
              
        

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 

на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот  за усвојување на Годишниот извештај за воспитно-
образованата работата на СОУ  ,,Кочо Рацин ,, Свети Николе во учебната 2013/2014 година 

 
 
 

Се објавува Заклучокот  за усвојување на Годишниот извештај за воспитно-образованата 
работата на СОУ  ,,Кочо Рацин ,, Свети Николе во учебната 2013/2014 година бр. 0701 – 565 што 
Советот на Општина Свети Николе  го донесе на седницата одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
 
Бр. 0801- 568/11             Градоначалник,                         
30.09. 2014 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Зоран Тасев 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 
30.09.2014година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Годишниот извештај за воспитно-образованата работата на СОУ  ,,Кочо 

Рацин ,, Свети Николе во учебната 2013/2014 година 
 

1. Се усвојува   Годишниот извештај за воспитно-образованата работата на СОУ  ,,Кочо 
Рацин ,, Свети Николе во учебната  2013/2014година. 
 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во  ,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе,,. 
 
Бр.0701 - 565                             Претседател, 
30.09. 2014 година                на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе             Илија Стоилев с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот   за усвојување на  Извештајот за материјално-финансиското 
работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. до 30.06. 2014година  

 
 

Се објавува Заклучокот   за усвојување на  Извештајот за материјално-финансиското 
работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. до 30.06. 2014година  бр. 0701 – 566 што 
Советот на Општина Свети Николе  го донесе на седницата одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
 
Бр. 0801- 568/12             Градоначалник,  
30.09. 2014 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Зоран Тасев  с.р.       
        
 
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.09.  
2014 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Извештајот за материјално-финансиското работење на ЈП “Погребални 

услуги” за период од 01.01. до 30.06. 2014година  
 

 
          1. Советот на Општина Свети Николе го  усвои  Заклучокот за усвојување на   Извештајот за 
материјално-финансиското работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. до 30.06. 
2014година;  
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 

 
 
Бр.0701 - 566                     Претседател, 
30.09. 2014 година       на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                           Илија Стоилев с.р.  
    

 
 

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот   за усвојување на  Извештајот за материјално-финансиското 
работење на ЈКП “Комуналец” за период од 01.01. до 30.06. 2014година  
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Се објавува Заклучокот   за усвојување на  Извештајот за материјално-финансиското 
работење на ЈКП “Комуналец” за период од 01.01. до 30.06. 2014 година  бр. 0701 – 567 што 
Советот на Општина Свети Николе  го донесе на седницата одржана на ден 30.09.2014 година 
 
 
Бр. 0801- 568/13             Градоначалник,                     
30.09. 2014 год.                                     на Општина Свети Николе 
Свети Николе                         Зоран Тасев  с.р.       
       
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.09.  
2014 година донесе 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на  Извештајот за материјално-финансиското работење на ЈКП “Комуналец” 

за период од 01.01. до 30.06. 2014година  
 

 
          1. Советот на Општина Свети Николе го  усвои  Заклучокот за усвојување на   Извештајот за 
материјално-финансиското работење на ЈКП “Комуналец” за период од 01.01. до 30.06. 
2014година;  
 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 567                     Претседател, 
30.09. 2014 година       на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Илија Стоилев с.р.  
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