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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 18.08. 2017 година донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за свикување на седумдесетидеветтата редовна седница на 

Советот на Општина Свети Николе 

 

 

Седумдесетидеветтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе ќе 

се одржи на ден 30.08. 2017 година (среда) 2017 година 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 седумдесетиосмата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржана на ден  31.07.2017 година; 

 

Точка 1 
Предлог – Одлука за одредување на член на Управниот одбор на ЈУ Медуопштински 

центар за социјална работа Свети Николе; 

Точка 2 

Предлог –Одлука за давање согласност  за формирање паралелки со помал број на 

ученици во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија; 

 

Точка 3 

Предлог –Одлука за давање согласност  за формирање паралелки со помал број на 

ученици во ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе; 

 

Точка 4 

Предлог –Одлука за давање согласност  за формирање паралелки со помал број на 

ученици во СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе; 

 

Точка 5 

Предлог- Одлука за именување на член во Училишниот Одбор на СОУ ,,Кочо 

Рацин,, Свети Николе – претставник од општината како основач на училиштето; 

 

 Точка 6 

 Извештај за реализација на Општина Свети Николе за ВТОРИОТ квартал за 2017 

година; 

 

Точка 7 

Квартален извештај на буџетот на Општина Свети Николе за извештајниот 

период (комулативно) за квартал – ВТОРИ од 01.01. 2017 година до 30.06. 2017 година; 
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Точка 8 

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општините и јавните претпријатија основани од општините – К3; 

 

Точка 9 

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ВТОР квартал; 

 

 Точка 10 

 Информација за безбедносната состојба во областа на јавната безбедност во текот 

на првото полугодие од 2017 година на подрачјето на ПС Свети Николе; 

 

 Точка  11 

 Годишен Извештај за работата на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 

2016/2017 година;  

 

 Точка  12 

Годишен Извештај за работата на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 

учебната 2016/2017 година; 

 

Точка  13 

Предлог –Одлука за давање согласност  за формирање паралелки со помал број на 

ученици во ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе; 

 

 Точка  14 

 Предлог – Одлука за утврдување потреба од размена на градежно земјиште; 

 

 Точка  15 

 Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Свети Николе за 2017 

година; 

 

 

 Бр.0801- 320                                              Совет на Општина Свети Николе 

            18.08. 2017 година               Претседател, 

 Свети Николe             Илија Стоилев  с.р. 

         

        

        


