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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

16.09.2020 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 10 

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 согласност за организирање на настава со физичко присуство за 
учебната 2020/2021 година во ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе бр. 0801- 876 што Советот на Општина 
Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16. 09. 2020 година.  
                                            
Бр.0901- 881                                       Општина Свети Николе 
16.09. 2020 година                    Градоначалник, 
Свети Николе                                                    М-р. Сашо Велковски с.р. 
       
 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 в.в. со член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.05/02) Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден  16.09. 2020 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

За согласност за организирање на настава со физичко присуство за учебната 2020/2021 година 

во ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе ДАВА СОГЛАСНОСТ за организирање на настава со физичко 
присуство во ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе во учебната 2020/2021 година од IV до IX одделение и 
СОГЛАСНОСТ за организирање на настава со физичко присуство во подрачните училишта во с.Горобинци 
и с.Црнилиште согласно со епидемиолошката состојба во подрачјето/општината на која се наоѓа 
училиштето. 

Член 2 

Оваа одлука стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на 
Општина Свети Николе.                                

Бр. 0801 - 876                                                                           Совет на Општина Свети Николе 

               16.09. 2020 година                                                  Претседател, 

 Свети Николe                              Кире  Алексов 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 Одлука за согласност за организирање на настава со физичко присуство за 
учебната 2020/2021 година во ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе бр. 0801- 877 што Советот на 
Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16. 09. 2020 година.  
 
 
Бр.0901- 881/2                                  Општина Свети Николе 
16.09. 2020 година              Градоначалник, 
Свети Николе                                                М-р. Сашо Велковски с.р. 
      
 
 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 в.в. со член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.05/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 16.09. 2020 година донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за согласност за организирање на настава со физичко присуство за учебната 2020/2021 година 

во ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе 

 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе ДАВА СОГЛАСНОСТ за организирање на настава со физичко 
присуство во ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе во учебната 2020/2021 година од IV до IX одделение 
и СОГЛАСНОСТ за организирање на настава со физичко присуство во ПОУ “Кирил и Методиј” с.Долно 
Ѓуѓанце во учебната 2020/2021 година за IV и V одделение  согласно со епидемиолошката состојба во 
подрачјето/општината на која се наоѓа училиштето. 

 

Член 2 

Оваа одлука стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 

 

Бр. 0801 - 877                                                                            Совет на Општина Свети Николе 

              16. 09. 2020 година                                                  Претседател, 

 Свети Николe                                   Кире  Алексов 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 Одлука за согласност за организирање на настава со физичко присуство за 
учебната 2020/2021 година во ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија  бр. 0801- 878 што Советот на Општина 
Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16. 09. 2020 година.  
 
 
Бр.0901- 881/3                               Општина Свети Николе 
16.09. 2020 година            Градоначалник, 
Свети Николе                                           М-р. Сашо Велковски с.р.  
     
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 в.в. со член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална 

самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.05/02) Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 16.09. 2020 година донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за согласност за организирање на настава со физичко присуство за учебната 2020/2021 година во  

ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија 

 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе ДАВА СОГЛАСНОСТ за организирање на настава со физичко 
присуство во ООУ “Даме Груев”с.Ерџелија  во учебната 2020/2021 година и СОГЛАСНОСТ за 
организирање на настава со физичко присуство во подрачните училишта во с.Пеширово, с.Амзибегово, 
с.Мустафино и с.Кадрифаково согласно со епидемиолошката состојба во подрачјето/општината на која 
се наоѓа училиштето. 

Член 2 

Оваа одлука стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 

                                
 

Бр. 0801 - 878                                                                       Совет на Општина Свети Николе 
            16.09. 2020 година                                              Претседател, 
 Свети Николe                              Кире  Алексов с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
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 согласност за организирање на настава со физичко присуство за 
учебната 2020/2021 година во СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе  бр. 0801- 879 што Советот на Општина 
Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 16. 09. 2020 година.  
 
                                            
 
Бр.0901- 881/4                              Општина Свети Николе 
16.09. 2020 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                         М-р. Сашо Велковски с.р.  
       
 
 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 в.в. со член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.05/02) Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден16.09. донесе 2020 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

за согласност за организирање на настава со физичко присуство за учебната 2020/2021 година 

во СОУ “Кочо Рацин”Свети Николе   

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе ДАВА СОГЛАСНОСТ за организирање на настава со физичко 
присуство во СОУ “Кочо Рацин”Свети Николе  во учебната 2020/2021 година во сите одделенија и 
паралелки. 

Член 2 

Оваа одлука стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 

Бр. 0801 - 879                                                                     Совет на Општина Свети Николе 

           16.09. 2020 година                                            Претседател, 

 Свети Николe                             Кире  Алексов 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 Одлука а намера за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно 
задолжување на општина Свети Николе во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските 
услуги (MSIP2) бр. 0801- 880 што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на 
ден 16. 09. 2020 година.  
 
                                              
Бр.0901- 881/5                              Општина Свети Николе 
16.09. 2020 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                             М-р. Сашо Велковски с.р. 
        
 
 

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл. 
весник на Р.М. бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од Законот за јавен долг (Сл. весник на 
Р.М. бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), и член 36, став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. 
весник на Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седница одржана на 16.09.2020 година 
донесе: 
 

О Д Л У К А 
За намера за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Свети 

Николе во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2) 
 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се утврдува намера на реализација на проекти по пат на  долгорочно домашно 
задолжување на Општина Свети Николе, кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем 
со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со  Вториот проект за подобрување 
на општинските услуги МСИП 2 финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој - 
Светска банка, во висина на:                 63 994 199 денари, а со цел финансирање на капитален 
инвестициски проект: 

Изградба на улици во Општина Свети Николе и тоа: 
1. Изградба на ул. Рајко Жинзифов, крак од ул. Јуриј Гагарин, и крак од Цар Самуил 
2. Изградба на ул.Живко Чинго, со крак од ул. Индустриска, крак од ул. Блаже Коневски и крак 

од ул. Богословска 
3. Изградба на ул. Миле Поп Јорданов, крак од ул. Војдан Чернондрински, крак од ул. Киро 

Глигоров, крак од ул. Сирма Војвода и крак од ул. 11-ти Октомври 
 

Член 2 
Условите на задолжувањето ќе се утврдат по одобрувањето на проектите од страна на Министерството 
за финансии а согласно условите наведени во јавниот повик. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Свети Николе. 
 

Бр. 0801 - 880                                                                                      Совет на Општина Свети Николе 
             16.09.2020 година                                                                Претседател, 
 Свети Николe                                             Кире  Алексов с.р. 
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Бр. 0801- 882 
16.09. 2020 година 
Свети Николе 

. 
 

 


