
 
 
 
 

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002год.) и член 33 од Деловникот на Советот на Општина 
Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 2/06), 
Претседателот на Советот на Општина Свети Николе на ден 15.05. 2015 година 
donese: 

 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за свикување на ~etiriesetивтората седница на 

Советот на Општина Свети Николе 
 
 

 
 

^etiriesetивтората седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се 
одржи на ден 20.05. 2015 година (среда) со почеток во 15:00 часот во 
големата сала на Општина Свети Николе. 
 За седницата го предлагам следниот 
 
 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на записникот од четириесеттата  седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржана на ден 29.04. 2015 година; 

 
 
Точка 1 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за екпропријација во 

Буџетот на Општина Свети Николе; 
 
Точка 2 
Предлог – Одлука за пристапување кон основање на локален Економско – 

социјален совет на Општина Свети Николе; 
 
Точка 3 
Предлог – Одлука за  согласност на промена на релација за 

изведување екскурзија за учебната 2014/2015 година  на ООУ ,,Даме 

Груев,, С. Ерџелија за 2015 година; 

Точка 4 
Predlog-Odluka za imenuvawe ~lenovi na Lokalen Sovet za prevencija 

pri Op{tina Sveti Nikole; 

Точка 5 
Predlog – Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata 

“Ureduvawe na izletni~ko mesto ,,Bare{,, 
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Точка 6 
Predlog – Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata 

“Izgradba kanalizaciona mre`a s, Crnili{te,, 

Точка 7 
Predlog – Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata 

“Izgradba i ureduvawe na javni zeleni povr{ini za odmor i rekreacija vo tri 
sela Gorobinci, Crnili{te i \u|anci i na pet lokacii vo naseleno mesto 
Sveti Nikole,,; 

Точка 8 
Predlog – Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “Ureduvawe na 

izletni~ko mesto ,,Bare{,,; 

Точка 9 
Predlog – Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “Izgradba 

kanalizaciona mre`a s, Crnili{te,,; 

Точка 10 
Predlog – Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt “Izgradba i 

ureduvawe na javni zeleni povr{ini za odmor i rekreacija vo tri sela 
Gorobinci, Crnili{te i \u|anci i na pet lokacii vo naseleno mesto Sveti 
Nikole,,; 

Точка 11 
Barawe za donesuvawe Odluka za legalizacija od Blage \o{ev; 

Точка 12 
Barawe za donesuvawe Odluka za legalizacija od Angel~e Kocev; 

Точка 13 
Barawe za donesuvawe Odluka za legalizacija od Bla`e Krstov; 

Точка 14 
Barawe za donesuvawe Odluka za legalizacija od Dim~e Josev; 

Точка 15 
Barawe za donesuvawe Odluka za legalizacija od Ni~o Dav~ev; 

Точка 16 
Barawe za donesuvawe Odluka za legalizacija od Metodi Lazev; 

Точка 17 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП,, Погребални 

услуги,, Свети Николе за период од 01.01. до 31.03. 2015 година; 
 
Точка 18 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2015 година; 
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Точка 19 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект “Реконструкција на 

локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе - Куманово до село Орел”; 
 

Точка 20 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект “Изработка на 

урбанистички планови за 8 села: Горобинци, Ерџелија, Мустафино, Трстеник, Преот, 
Амзабегово, Кадрифаково и Црнилиште”; 

 
Точка 21 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект “Уредување на 

излетничко место – вештачко езеро Мавровица”; 
 
Точка 22 
Предлог-Одлука за давање согласност за намената на 

инвестицијата“Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат Свети 
Николе - Куманово до село Орел”. 

 
Точка 23 
Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата “Изработка 

на урбанистички планови за 8 села: Горобинци, Ерџелија, Мустафино, Трстеник, Преот, 
Амзабегово, Кадрифаково и Црнилиште”; 

 
Точка 24 
Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата “Уредување 

на излетничко место – вештачко езеро Мавровица”. 
 

 Точка 25 
 Предлог – Одлука за пренесување на трајно користење на движни ствари на 
Градски Аматерски Театар ,,Сцена 71,, Свети Николе; 
 

Точка 26 
 Предлог – Одлука за пренесување на правото на трајно користење на движни 
ствари на Градски Аматерски Театар ,, Сцена 71,, - Свети Николе; 
 
 
 Бр.0801-342     Совет на Општина Свети Николе 
 15.05.2015 година            Претседател, 
 Свети Николе         Илија Стоилев с.р. 
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