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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

05.09.2019 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 15 

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 давање согласност за формирање на паралелки со помал број на 
ученици во ООУ „Даме Груев“ с.Ерџелија, Свети Николе  бр.  0801- 560 што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
                                           
Бр.0901- 574                                                      Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                             М-р. Сашо Велковски с.р. 
   

 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа, 
а во врска со член 53 од Законот за основно образование („Службен весник на РСМ“  бр. 161/2019) и 
член 41 став 5 и став 7 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“  бр. 103/08), 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 05.09.2019 година донесе 
 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Даме Груев“ 
с.Ерџелија, Свети Николе 

 
 

Член 1 
 Советот на Општина Свети Николе дава согласност на ООУ „Даме Груев“ с.Ерџелија, Свети 
Николе за формирање на паралелки од прво до деветто одделение со помал број од 20 односно 24 
ученици за учебната 2019/2020 година и тоа: 
 - 12 (дванаесет) чисти паралелки 
 - 6 (шест) комбинирани паралелки 
 

Член 2 
 Се задолжува ООУ „Даме Груев“ с.Ерелија, Свети Николе воспитно – образовниот процес во 
паралелките да го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и нормативи. 
 
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 



2 
 
Бр. 0801- 560                                                                             Совет на Општина Свети Николе             
05.09. 2019 година                                                       Претседател,        
Свети Николе                            Кире Алексов 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 давање согласност за формирање на паралелки со помал број на 
ученици во ООУ „Гоце Делчев“ Свети Николе  бр.  0801- 561 што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
 
Бр.0901- 574/2                                                        Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                       М-р. Сашо Велковски  с.р.  
      
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа, 
а во врска со член 53 од Законот за основно образование ((„Службен весник на РСМ“  бр. 161/2019) и 
член 41 став 5 и став 7 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“  бр. 103/08), 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 05.09.2019 година донесе 
 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Гоце 
Делчев“ Свети Николе 

 
 

Член 1 
 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност на ООУ „Гоце Делчев“ Свети Николе за 
формирање на паралелки од прво до деветто одделение со помал број од 20 односно 24 ученици за 
учебната 2019/2020 година и тоа: 
 - 35 (триесетипет) чисти паралелки 
 - 2 (две) комбинирани паралелки 
 

Член 2 
 

 Се задолжува ООУ „Гоце Делчев“ Свети Николе воспитно – образовниот процес во паралелките 
да го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и нормативи. 
 
 

Член 3 
 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 

 
 
Бр. 0801- 561                                                                            Совет на Општина Свети Николе             
05.09. 2019 година                                                 Претседател,        
Свети Николе                       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 давање на согласност за организирање на продолжен престој 
и обезбедување на финасиски средства за ангажирање на лице во ООУ „Гоце Делчев“ Свети 
Николе  бр.  0801- 562 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
05. 09. 2019 година.  
 
 
Бр.0901- 574/3                                                       Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                               М-р. Сашо Велковски 

 
 
 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 40 став 5 од Законот за 
основно образование („Службен весник на РСМ“ бр. 161/2019), Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден  05.09.2019 godina донесе 

 
 

О Д Л У К А  
за давање на согласност за организирање на продолжен престој и обезбедување на 

финасиски средства за ангажирање на лице во ООУ „Гоце Делчев“ Свети Николе 
 
 

Член 1 
 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на ООУ „Гоце Делчев“ Свети 
Николе за организирање на продолжен престој за ученици од прво до петто одделение. 
 
 

Член 2 
 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за обезбедување на финансиски 
средства од Буџетот на Општината како месечен надомест за ангажирање на лице со скратено 
работно време, со 20 работни часа неделно. 
 

Член 3 
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина 
Свети Николе. 
                                           
Бр.0801 - 562                                     Совет на Општина Свети Николе             
05.09.  2019 година                                           Претседател,        
Свети Николе                         Кире Алексов 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 Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на 
ученици во ООУ „Кирил и Методиј“  Свети Николе бр.  0801- 563 што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
                                            
Бр.0901- 574/4                                                          Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                                М-р. Сашо Велковски с.р.  
      
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа, 
а во врска со член 53 од Законот за основно образование („Службен весник на РСМ“  бр. 161/2019) и 
член 41 став 5 и став 7 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“  бр. 103/08), 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 05.09.2019 година донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во  

ООУ „Кирил и Методиј“  Свети Николе 
 

Член 1 
 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност на ООУ „Кирил и Методиј“ Свети Николе 
за формирање на паралелки од прво до деветто одделение со помал број од 20 односно 24 ученици за 
учебната 2019/2020 година и тоа: 
 - 33 (триесетитри) чисти паралелки 
 - 4 (четири) комбинирани паралелки 
 

Член 2 
 

 Се задолжува ООУ „Кирил и Методиј“ Свети Николе воспитно – образовниот процес во 
паралелките да го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и нормативи. 
 
 

Член 3 
 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 

 
Бр. 0801- 563                                                                       Совет на Општина Свети Николе             
05.09. 2019 година                                         Претседател,        
Свети Николе                    Кире Алексов 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 давање согласност за формирање на паралелки со помал број на 
ученици во  СОУ „Кочо Рацин“  Свети Николе бр.  0801- 564 што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе на седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
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Бр.0901- 574/5                                                    Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                             М-р. Сашо Велковски с.р. 
      
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа, 
а во врска со член 28 став 3 од Законот за средно образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 05.09.2019 
година донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во  

СОУ „Кочо Рацин“  Свети Николе 
 

Член 1 
 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност на СОУ „Кочо Рацин“  Свети Николе за 
формирање на паралелки од прва до четврта година со помал број од 25 ученици за учебната 2019/2020 
година и тоа: 
 - 26 (дваесетишест) паралелки 
  

Член 2 
 

 Се задолжува СОУ „Кочо Рацин“  Свети Николе воспитно – образовниот процес во паралелките 
да го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и нормативи 

Член 3 
 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети 
Николе“. 
 
 
Бр. 0801- 564                                                                       Совет на Општина Свети Николе             
05.09. 2019 година                                            Претседател,        
Свети Николе                    Кире Алексов 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 ослободување од закупнина бр.  0801- 565 што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
                                             
 
Бр.0901- 574/6                                                       Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                            М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02) в.в. со член 601 став 2 од Законот за облигационите односи (,,Службен весник на РМ,, 
бр.18/2001,)Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 05.09. 2019 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

За ослободување од закупнина 

Член 1 

 ТД “ Цвај Дизајн” ДООЕЛ – Свети Николе СЕ ОСЛОБОДУВА од плаќање на 32 месечни закупнини 
во вкупен износ од 121.600,00 денари за периодот од месец 11-2016 заклучно до  месец 06-2019 година  
поради претрпено оштетување на закупениот деловен простор  од  пожар настанат на ден 17.11.2016 
година поради виша сила. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во  ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе”.                                                                    

Бр. 0801-565 
05.09.2019  година 
Свети Николе 

Совет на Општина Свети Николе 
 Претседател, 

Кире Алексов 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 утврдување и одобрување на opшtinski liniski prevoz na 
patnici  vo Opшtina Svети Nikole  бр.  0801- 566 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе 
на седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
 
Бр.0901- 574/7                                                          Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                                М-р. Сашо Велковски с.р. 

 

    Vrz osnova na ~len 9,19 и 22 od Zakonot za prevoz vo patniot soobraќaj (Slu`ben 
vesnik na RM br174/18)  ~len 5 stav1 to~ka 5 od Zakonot za komunalni dejnosti (Slu`ben 
vesnik na RM br.45/97;23/99;45/02;16/04) i ~len 16 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Opшtina 
Sv.Nikole (Slu`ben glasnik na Opшtina Sv.Nikole) br.1/05, Sovetot na Opшtina 
Sv.Nikole na sednicata odr`ana na den 05.09.2019 god. donese  
  

O D L U K A  
 за утврдување и одобрување на opшtinski liniski prevoz na patnici  

vo Opшtina Svети Nikole  
 
 

~len 1  
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 Со оваа  Одлука се уредува начинот на вршење на општински линиски превоз во 
општина Свети Николе. Општински линиски превоз може да вршат превозници кои имаат 
лиценца за таков вид на превоз и предходно од градоначалникот добиено Дозвола и 
регистриран возен  ред за определена линија.   

 
~len 2  

 
 Општина Свети Николе го уредува општинскиот линиски превоз како јавен превоз на 
патници на подрачјето на општината при што особено утврдува: 
 
 1.Edinstvena mre`a na linii. 
 2.Edinstven vozen red, na~in na negovo istaknuvawe , odr`uvawe i menuvawe.  
 3.Na~in na  organizirawe na kontrola i  evidencija na liniite.vo soobraќajot na 
avtobusite,kombiwa ili minibusite.  
 4.Tarifen sistem i sistem za naplata.  
 5.Lokacija,obele`uvawe i koristewe na avtobuskite terminali, svrtuvali{ta , 
stojali{ta i postapka za nivna izmena.   
 6.Odreduvawe na relacija i mesto na prevoz so kombi vozila so najmalku devet 
sedi{ta(8+1)и  
 7. Kriteriumi za na~inot i postapkata za izdavawe i odzemawe na dozvolata za 
vr{ewe  na op{tinski liniski prevoz  raspredeluvaweto na liniite na prevoznicite vo 
op{tinskiot liniski prevoz.   
   
 
 
I   1.EDINSTVENA MRE@A NA LINII  

 
~len 3 

 
 Број на линии,назив на траса на линија:  
 

1. Sveti Nikole-Amzibegovo-Crnili{te-Pe{irovo  
2. Sveti Nikole - Erxelija-Mustafino-Kadrifakovo  
3. Sveti Nikole - Gorobinci  

 
~len 4 

 
 Prevozot na patnici soglasno utvrdenata mre`a na linii od ~len 3 od ovaa Odluka 
go organizira Opшtina Sveti Nikole kako edinstven tehni~ko-tehnoloшki, ekonomski i 
soobraќaen sistem. 
 Prevozot na patnici vo Opшtina Sveti Nikole go vrшat prevoznici vrz osnova na 
licenca izdadena od Gradona~alnikot na Opшtinata. 
 Prevoznikot koj ima licenca za vrшewe na opшtinski liniski prevoz na patnici 
mo`e da otpo~ne so vrшewe na prevoz, otkako }e dobie dozvola i }e registrira vozen red 
za opredelenata linija kaj Gradona~alnikot na Opшtinata.Dozvolata , licencata i vozniot 
red , registriran vo opшtinata se izdavaat za va`nost od 5 godini.  

 
~len 5  

 
 Prevoznicite, urbanite zaednici, mesnite zaednici,  drugi institucii i gra|anite 
mo`at da iniciraat otvorawe na novi linii {to ne se sodr`ani vo mre`ata na 
avtobuski linii, prodol`uvawe i skratuvawe na postojnite avtobuski linii.  
 Za otvorawe na novi, prodol`uvawe, skratuvawe i ukinuvawe na postojnite 
avtobuski linii odlu~uva Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na predlog na 
Gradona~alnikot ako se ispolneti neophodnite soobra}ajno-tehni~ki i ekonomski uslovi.  
 Pri inicijativa za otvorawe na novi linii, Op{tinata  vodi smetka novite linii 
da ne se poklopuvaat so starite linii na drugite prevoznici i da imaat minimalno 
vremensko rastojanie od 15 minuti pred i 15 minuti posle postojnite linii.  

 
~len 6  

 



8 
 
 Linijata vo opшtinskiot liniski prevoz na patnici ima svoj broj  i naziv. 
Nazivot na linijata se ozna~uva so imeto na po~etno-krajnoto svrtuvaliшte. brojot i 
nazivot na linijata se postavuva vo voziloto, na avtobuskite stojaliшta i na avtobuskite 
svrtuvaliшta.  
 Brojot i nazivot na avtobuskata linija e ispiшan na bela osnova so crni pe~atni 
bukvi na makedonski jazik so kirilsko pismo.  
 Brojot i nazivot na avtobuskata linija se istaknuvaat na prednata i bo~nata desna 
strana na avtobusot.  

 
~len 7  

 
 Opшtinskiot liniski prevoz se vrшi so edine~ni avtobusi,minibusi i so 
kombi vozila so najmnogu 9 sediшta koi gi ispolnuvaat tehni~kite standardi za vrшewe 
na prevoz na patnici.  

 
~len 8  

 
 Avtobusite so koi se vrшi opшtinski liniski prevoz na patnici na nadvoreшnite 
bo~ni strani imaat natpis so nazivot i zaшtitniot znak na prevoznikot, ispiшan na bela 
osnova so crna boja so kirilsko pismo na makedonski jazik.  
 

~len 9  
 

  Avtobusite so koi se vrшi opшtinski liniski prevoz na patnici mo`at da 
imaat i reklamni natpisi.  
 Reklamnite natpisi na vozilata mo`at da se postavuvaat samo vo soglasnost so 
va`e~kite propisi koi se odnesuvaat na na~inot na koi se postavuvaat reklami.  

~len 10  
 

 Avtobusite vo vnatreшnosta na voziloto treba da imaat natpisi i oznaka za 
informirawe na patnicite i toa:  

1. Brojot na registrirani mesta za sedewe i stoewe;  
2. Natpis i oznaka ,,zabraneto puшewe,, 
3. Natpis so sodr`ina za sediшtata koi prvenstveno se nameneti za invalidi, 

majki so mali deca i stari luѓe; 
4. Odbele`uvawe na vratite za vlez i izlez na patnicite.  

  
 
 
 
2. EDINSTVEN VOZEN RED, NA^IN NA NEGOVO ISTAKNUVAWE, ODR@UVAWE I 
IMENUVAWE  
 

~len 11  
 

 Vozniot red vo soglasnost so mre`ata na linii go izgotvuva prevoznikot, a go 
registrira надлежниот орган при општина Свети Николе, so rok на важност  od 5 godini.Po 
istek na rokot za koj e izdadena dozvolata za vr{ewe na op{tinski liniski prevoz, istat 
mo`e da se prodol`i.                         
 Vozniot red i linijata se registriraat na ime na prevoznikot i ne mo`at da se 
prenesuvaat na drug prevoznik.  
 

~len 12  
 

 Vozniot red sodr`i: broj i naziv na linijata, po~etno-krajni svrtuvaliшta, vreme na 
doaѓawe i poaѓawe na vozilata na po~etno- krajnite svrtuvaliшta i rok na va`ewe.  
 

~len 13  
 

 Vozniot red go istaknuva prevoznikot na po~etno-krajnite svrtuvaliшta i vo 
voziloto i na popatnite stanici.  
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~len 14  
 

 Ka~uvaweto i sleguvaweto na patnicite se vr{i samo na avtobuskite stojaliшta 
soglasno so utvrdeniot i registriran vozen red.  
 

~len 15 
 

 Pri vrшeweto na opшtinskiot liniski prevoz na patnici prevoznikot e dol`en vo 
voziloto da ima licenca, dozvola i registriran vozen red vo original.  
 Prevoznikot e dol`en da se pridr`uva na registriraniot vozen red i redovno da ja 
odr`uva linijata.  

~len 16  
 

 Pri realizacijata na vozniot red na sekoja linija prevoznikot e dol`en da 
zastanuva samo na avtobuskite stojaliшta i svrtuvaliшta so utvrdeniot i registriran 
vozen red.  
 Vo tekot na vozeweto spored vozniot red, prevozot na opredelena linija mo`e 
privremeno da bide zapren poradi prekinuvawe na soobraќajot na trasata.  
 Prevoznikot e dol`en za privremeno zapirawe na linijata vednaш da go izvesti 
nadle`niot opшtinski organ i javnosta preku sredstvata za javno informirawe.  
 
 
 3. NA^IN NA ORGANIZIRAWE NA KONTROLA NA SOOBRA]AJOT NA AVTOBUSITE I 
LINIITE I EVIDENCIJA ZA TOA  
 

~len 17  
 

 Kontrolata na soobraќajot na avtobusite i liniite ja vrшi prevoznikot preku 
sopstvenata slu`ba za kontrola, kako i ovlasten inspektor za paten soobraќaj na 
Opшtinata.  
 Evidencijata za pribirawe, obrabotuvawe, ~uvawe i posreduvawe so podatoci za 
izdavawe na licenci za vrшewe na ovoj vid na prevoz, registracija na voznite redovi kako 
i podatoci potrebni za raspredelba na dozvoli za prevoz na patnici vr{i nadle`niot 
op{tinski organ.  
 
 
4.TARIFEN SISTEM I SISTEM NA NAPLATA  
 

~len 18  
 

 Vo opшtinskiot liniski prevoz na patnici se utvrduva edinstven tarifen sistem.  
 

~len 19 
 

 Sistemot na naplata }e se primenuva preku proda`ba na bileti na avtobuskata 
stanica i proda`ba na bileti vo voziloto.  
 Cenata na biletot kupen na avtobuskata stanica i vo voziloto e ista.  
 

~len 20  
 

 Za prevoznite uslugi prevoznikot mo`e da izdava i pretplatni bileti (mese~ni i 
godi{ni).  

~len 21  
 

 Cenovnikot go utvrduva i objavuva prevoznikot i za toa  izvestuvawe podnesuva 
barawe za odobrenie od nadle`niot op{tinski organ.   

 
~len 22  

 
 Za koristewe na uslugite na prevozot, patnikot e dol`en vo voziloto da ima 
poni{ten bilet, pretplaten bilet, ili druga vozna legitimacija.  
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 Patnikot e dol`en na barawe na slu`benoto lice vo voziloto da poka`e vozen 
bilet koj e poni{ten za vreme na koriseweto na uslugata, ispraven pretplaten bilet ili 
druga istravna vozna legitimacija.  
 Patnikot koj nema ispraven bilet, pretplaten bilet ili druga legitimacija dol`en 
e da plati kaznen bilet.  
 Cenata na kazneniot bilet iznesuva petkraten iznos od cenata na najdolgata 
relacija na linijata kade e zate~en patnikot. Dokolku patnikot odbie da plati kaznen 
bilet dol`en e da se legitimira pred personalot na avtobusot zaradi sudska naplata na 
kazneniot bilet.  
 
 
 

5.LOKACIJA,OBELE@UVAWE I KORISTEWE NA AVTOBUSKITE TERMINALI, 
SVRTUVALI[TA , STOJALI[TA I POSTAPKA ZA NIVNA IZMENA.   

 
 

~len 23  
 

 Avtobuski  po~etno-krajni stojaliшta (svrtuvaliшta) locirani na podra~jeto na 
Opшtina Sveti Nikole se:  
 

1. Avtobuska stanica, ul.V.Vlahovi} bb  
2. Кадрифаково 
3. Пеширово 
4. Gorobinci  
 
    
   Popatni avtobuski stojaliшta se:  
 
1. Gorobinski pat (raslrsnica ul.Mladinska- ul.Karpo{eva)  
2. АД Мода  
3. Мустафино 
4.   Erxelija   

             5.   Amzibegovo и 
               6.   Црнилиште 
            

 
~len 24  

 
Izgradbata,obele`uvaweto,opremuvaweto,odr`uvaweto i koristeweto na terminalite, 
svrtuvaliшtata i stojaliшtata vo opшtinskiot liniski prevoz na patnici go vrшi i 
ureduva nadle`niot op{tinski organ.  
 

~len 25  
 

 Avtobuskite terminali, stojaliшta i svrtuvaliшta se obele`uvaat so tabla. 
Tablata od stav 1 na ovoj  ~len sodr`i: natpis na avtobuskoto stojali{te i avtobuskoto 
svrtali{te kako i drugi natpisi {to slu`at za izvestuvawe na patnicite (vozen red i 
sli~no). Tablaта se istaknuva na vidno mesto na samoto avtobuskoto stojaliшte.  

Kolovoznata povrшina na avtobuskite stojaliшta i svrtuvaliшta nameneta za 
zastanuvawe na avtobusite, se obele`uva so standardnata oznaka ,,BUS,, so `olta boja, od 
strana na subjektot zadol`en za obele`ubawe na ulicite.  

~len 26  
 

 Avtobuskite terminali, stojali{ta i svrtuvaliшta treba da imaat:  
1. Nastreшnica za zaшtita na patnicite od atmosferski vlijanija, izgradena od 

pogoden materijal;  
2. Broj i naziv na liniite {to poa|aat, doa|aat i pominuvaat na osnovnoto 

stojaliшte ili svrtuvaliшte;  
Avtobuskite terminali, stojaliшta i svrtuvaliшta mo`at da imaat i:  
1. Urbana oprema;  
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2. Reklamni panoa; 
3. Drugi sodr`ini. 
4.  

 
~len 27  

 
Nadle`niot op{tinski organ mo`e da go opredeluva so poseben akt vidot i 

materijalot na opremata i drugite sodr`ini na terminalite,  svrtuvali[tata i 
stojali[tata.  

 
~len 28  

 
Opremata za avtobuskite terminali, stojali{ta i svrtuvali{ta pod uslovi i vo 

soglasnost na Sektorot za urbаnizam, komunalni raboti, патен soobra}aj i zaшtita na 
`ivotnata sredina mo`e da se koristi za reklama, propaganda i izvestuvawe.  

 
~len 29  

 
Prevoznicite u~estvuvaat vo pokrivaweto na troшocite za izrabotka i odr`uvawe na 
objektite na urbanata oprema, so procentot so koj u~estvuvaat vo relacijata na 
edinstveniot vozen red na mre`ata na liniite.  
 
 
 
6. KRITERIUMI ZA NA^INOT I POSTAPKATA ZA VR{EWE NA PREVOZOT NA PATNICI  
 

~len 30  
 

 Op{tinski liniski prevoz se vr{i so dozvola za opredelena linija {to ja izdava 
gradona~alnikot  na op{tinata za podra~jeto na op{tinata.Op{tinski liniski prevoz mo`e 
da vr{at prevoznici koi imaat licenca za takov vid na prevoz.Dozvola,registriran vozen 
red,Licenca za vrшewe  prevoz na patnici vo Opшtina Sveti Nikole I izvod od licenca za 
soodvetnoto vozilo  izdava Gradona~alnikot na barawe na prevoznicite za rok od 5 godini.  
 

~len 31  
 

 Za dobivawe na licenca pokraj opшtite uslovi za vrшewe na dejnosta prevoznikot 
treba da gi isponuva i slednite uslovi:  
 - Prevoznikot da e vpiшan vo trgovskiot registar za vrшewe na prevoz vo patniot 
soobra}aj i da ima reшenie za vrшewe na prete`nata dejnost za oddelen vid na prevoz;  
 - Prevoznikot da e sopstvenik na edno ili pove}e vozila шto gi ispolnuvaat 
posebnite tehni~ko eksploatacioni uslovi propiшani za vrшewe na oddelni vidovi na 
prevoz;  
 - Da ima vraboteno voza~i vo zavisnost od brojot na motornite vozila 
(avtobusi,минибуси, kombi vozila) {to gi ispolnuvaat uslovite predvideni so propisite na 
bezbednost na soobra}ajot na patiшб tata;  
 - Upravitelot ili ovlastenoto lice odgovorno za prevoz da ima saertifikat za 
profesionalna kompetentnost;  
 - Da ne e vo sila pravosilna sudska presuda za krivi~no delo protiv imotot, 
stopanstvoto ili bezbednost vo javniot soobra}aj;  
 - Da ima vo sopstvenost kapacitet za parkirawe ili odr`uvawe na vozilata ili 
dokaz za koristewe na takov kapacitet so rok na va`ewe od najmalki 5 godini;  
 - Vo vozilata za vr{ewe na op{tinski liniski prevoz na patnici da ima vgradeno 
fiskalen aparat;  
 -voziloto da e so propi{ana boja.  
 

~len 32  
 

 Organot nadle`en za izdavawe na licenci na prevoznikot so re{enie }e mu ja 
odzeme licencata ako utvrdi deka:  
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- Prevoznikot pove]e ne gi ispolnuva uslovite za dobivawe na licenca;  
- Vr{i prevoz sprotivno na izdadenata licenca;  
- Prevoznikot prestane so vr{ewe na dejnosta vo patniot soobra}aj . 
So re{enieto za odzemawe na licencata izdava~ot na licencata go  

povikuva prevoznikot vo rok od 8 dena od denot na priemot na re{enieto da mu ja vrati 
licencata. 
 Protiv re{enieto na Gradona~alnikot za odzemawe na licencata mo`e da se izjavi 
`alba vo rok od 8 dena od denot na priemot na re{enieto do Ministerot na transport i 
vrski. 

 
~len 33 

 
  Raspredelbata na liniite po prevoznici }e se vr[i soglasno kriteriumite 
propi[ani so ovaa Odluka.  
 Postapkata za raspredelba na linii so objava }e ja sprovede pet-to ~lena komisija 
formirana od Gradona~alnikot.  
 

 
~len 34  

 
 Pri raspredelbata na liniite }e se vodi smetka prevoznikot da gi isponuva 
kriteriumite spored sledniot redosled:  

- Ima pogolem broj sopstveni registrirani avtobusi;  
- Ima soodvetna oprema vo prostorot za odr`uvawe i popravka na avtobusite;  
- Najniska prose~na starost na avtobusite;  
- Pogolem broj na vraboteni;  
- Soodveten stru~en kadar za kvalitetno odr`uvawe i popravki na avtobusite 

kako i za kvalitetno vr{ewe na prevozot;  
- Raspolaga so soodveten parking za vozila;  
- Najdolgo vreme vr{i javen prevoz na patnici i  
- Najniska ponudena cena.  

 
 
II    NADZOR  
 

~len 35 
 

 Nadzor nad zakonitosta na rabotata na prevoznicite {to vr{at op{tinski liniski 
prevoz na patnici vr{i nadle`niot op{tinski organ.  
 

 
~len 36  

 
 Nadzor na primenata na odredbata od Zakonot za prevoz vo patniot soobra}aj i 
odredbite na ovaa odluka vr{i ovlasten inspektor za paten soobra}aj na Op{tinata.  

 
 

~len 37  
 

 Prevoznicite vo op{tinskiot liniski prevoz na patnici vo Op{tina Sveti Nikole 
se dol`ni na ovlastenite inspektori za paten soobra}aj  na op{tinata, da im ovozmo`at 
vr{ewe na inspekciski nadzor, da im davaat potrebni izvestuvawa i da im ja ostavaat na 
uvid potrebnata tehni~ka i druga dokumentacija.  
 
 
III    PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI 
 

~len 38  
 

 Za nepo~ituvawe na ovaa Odluka se primenuvaat kaznenite odredbi propi{ani so 
Zakonot za prevoz vo patniot soobra}aj.  
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~len 39  
 

 Prevoznicite koi vr{at prevoz na patnici vo op{tinskiot liniski soobra}aj vo 
Op{tina Sv.Nikole, dol`ni se da go usoglasat svoeto rabotewe so odredbite na ovaa 
Odluka, vo rok od tri meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovaa Odluka.  

 
~len 40  

 
 Obvrskite od ~len 8, 9 i 10 od ovaa Odluka prevoznicite koi vr{at prevoz na 
patnici vo op{tinskiot liniski soobra}aj  vo Op{tina Sv.Nikole se dol`ni da gi 
realiziraat vo rok od {est meseci po donesuvaweto na ovaa Odluka.  

 
 

~len 41  
 

 So donesuvaweto na ovaa Odluka prestanuva da va`i Odlukata za op[tisnki 
liniski prevoz vo Op{tina Sveti Nikole br.0701-1165 od 28.10. 2005 godina. 

 
~len 42  

 
 Ovaa  Odluka vleguva vo sila so denot na  objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sv.Nikole.  
 
       

Бр. 0801- 566                                                               Совет на Општина Свети Николе 
            05.09. 2019 година                                           Претседател, 
 Свети Николe                              Кире Алексов 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 на член во  Училишниот одбор  на ООУ “Кирил и 
Методиј ” Свети Николе претставник од основачот  бр.  0801- 567 што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе на седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
                                           
Бр.0901- 574/8                                                      Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                          М-р. Сашо Велковски с.р.  
     
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 како и член 22 став 1 точка 8  од Законот за локална 
самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), а во врска со член 176 од Законот за основно образование, 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 05.09.2019 година донесе: 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување на член во  Училишниот одбор  на ООУ “Кирил и Методиј ” Свети Николе 
претставник од основачот 
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                                                                                      Член 1 
 Бранко Коцевски се разрешува од член на  Училишниот одбор  на ООУ “Кирил и Методиј” Свети 
Николе  како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 
 
                                                                                       Член 2 
 
    Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети 
Николе”.   
                                                                                                     
          Бр.0801- 567                                                                                               Совет на Општина Свети Николе 
         05.09.2019  година                                                                                                          Претседател, 
          Свети Николе                             Кире Алексов 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 на член во  Училишниот одбор  на ООУ “Гоце 
Делчев ” Свети Николе претставник од основачот бр.  0801- 568 што Советот на Општина Свети Николе 
го донесе на седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
 
Бр.0901- 574/9                                                          Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                             М-р. Сашо Велковски с.р. 
      
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 како и член 22 став 1 точка 8  од Законот за локална 
самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), а во врска со член 176 од Законот за основно образование, 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 05.09. 2019 година донесе: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување на член во  Училишниот одбор  на ООУ “Гоце Делчев ” Свети Николе 
претставник од основачот 

 
Член 1 

 
 Дејан Савев се разрешува од член на  Училишниот одбор  на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе  
како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 

Член 2 
 

    Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети 
Николе”.                                                                                                   
                                                                                                     
          Бр.0801- 568                                                                                                  Совет на Општина Свети Николе 
         05.09.2019  година                                                                                                          Претседател, 
          Свети Николе                             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 Решение  за разрешување на член во  Училишниот одбор  на ООУ “Даме 
Груев ” с. Ерџелија претставник од основачот бр.  0801- 569 што Советот на Општина Свети Николе го 
донесе на седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
 
Бр.0901- 574/10                                                       Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                           М-р. Сашо Велковски с.р.  
      
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 како и член 22 став 1 точка 8  од Законот за локална 
самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), а во врска со член 176 од Законот за основно образование, 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 05.09.2019 година донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување на член во  Училишниот одбор  на ООУ “Даме Груев ” с. Ерџелија претставник од 

основачот 
 
                                                                                      Член 1 
 Стевче Стаев се разрешува од член на  Училишниот одбор  на ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија  
како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 
 
                                                                                       Член 2 
 
    Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети 
Николе”.   
                                                                                                                                                                      
          Бр.0801- 569                                                                                                   Совет на Општина Свети Николе 
         05.09.2019  година                                                                                                            Претседател, 
          Свети Николе                             Кире Алексов 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 Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 година  бр.  0801- 570 што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
                                              
Бр.0901- 574/11                                                          Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                               М-р. Сашо Велковски с.р.  
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Врз основа начлен 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016, 
64/2018 и 168/2018), и член 36 точка 15од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на Република Македонија” бр.5/02),Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана 
на ден 05.09. 2019 година, донесе: 

 
П Р О Г Р А М А 

за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 година 

 
I. ВОВЕД 

Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на Општина Свети Николе 
за 2019 година бр.0801-336од 27.12.2018 годинаи Измената и дополнувањето на  Годишната 
програма за изработка на урбанистички планови на Општина Свети Николе за 2019 година 
бр.0801-376 од 31.01.2019 и бр. 0801-436 од 14.03.2019 се додаваат дванови наслови 

II. ПЛАНИРАЊЕ 
 
-Во табеларен преглед ЛУПД се додава: 

ред. 
бр. 

Наслов на урбанистички план површина 

1 
ЛУПД за изградба на објект за времено сместување со основна 
класа на намена А4 на КП 1617, КО Преот, Општина Свети 
Николе 

 

2 
ЛУПД за стопански комплекс (Г2 – лесна индустрија) на КП 
2526/1, КП 2528, дел од КП 2498/1 и дел од КП 2523, мв Струга, 
КО Ерџелија, Општина Свети Николe 

 

 
III. ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирањето на урбанистичките планови се планира да се обезбеди 
со финансирањеодБуџетотнаопштината, како и одстрананазаинтересираниправни и 
физичкилицачииштопрограмскибарања и подрачјанаинтерессеприфатливизаопштината. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и 
дополнувања. 

Цената на плановите се пресметува по хектар од испланираната површина, по договор 
соправнотолиценосителналиценцазаизработувањенаурбанистичкипланови, избрано по пат на 
јавна набавка согласно Законот за јавни набавки 

Предвидени средства за реализација на програмата се: 
-F10 – Урбанистичко планирање 6.025.340денари 
Оваа програма влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Свети Николе. 
 
 

Бр. 0801-570 
05.09.2019  година 
Свети Николе 

Совет на Општина Свети Николе 
Претседател, 

 
Кире Алексов 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 Заклучок  za usvojuvawe na План за вработување na SOU ,,Ko~o Racin,, 
Sveti Nikole за 2020 година  бр.  0801- 571 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на 
седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
                                           
Бр.0901- 574/12                                                      Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                           М-р. Сашо Велковски с.р.  
     
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 05. 09. 
2019 godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na План за вработување na 

SOU ,,Ko~o Racin,, Sveti Nikole за 2020 година 
 

 
1.Се усвојува Годишниот план за вработување  na  СOУ,,Кочо Рацин ,, Свети Николе  za 2020 

godina. 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
 
Br.0801 -571                                                                                  Pretsedatel, 
05.09. 2019 godina                       na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                       Kire Aleksov 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 утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши 
вклопување во урбанистичко планска документација (зграда бр.3 на КП 5051/1 КО Горобинци) бр.  0801- 
572 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
 
Бр.0901- 574/13                                                          Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                         М-р. Сашо Велковски с.р.  
     
  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен  весник  
на  Република  Македонија“  бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 3 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен  весник  на  
Република  Македонија“  бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), Советот на Општина 
Свети Николе на седницата одржана на ден 05.09.2019 година донесе 
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О Д Л У К А 
за утврдување на бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко планска 

документација (зграда бр.3 на КП 5051/1 КО Горобинци) 
 

Член  1 
 Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект бр.09-3202 
од 03.09.2011 година, за објект згр. бр.3 на КП85051/1 КО Горобинци, Советот на Општина Свети 
Николе констатира дека може да се изврши вклопување на бесправниот објект во урбанистичко-планска 
документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација. 

Член 2 
 Општина Свети Николе во идната урбанистичко планска документација ќе изврши вклопување 
на објектот од член 1. 

Член 3 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 

гласник  на  Општина  Свети  Николе“. 
 
Бр. 0801- 572                                                                             Совет на Општина Свети Николе             
05.09. 2019 година                                                       Претседател,        
Свети Николе                               Кире Алексов 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 za разрешување и именување на член на Komisijata za finanasii, 
буџет i lokalen ekonomski razvoj   бр.  0801- 573 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на 
седницата одржана на ден 05. 09. 2019 година.  
 
 
Бр.0901- 574/14                                                     Општина Свети Николе 
05.09. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                          М-р. Сашо Велковски с.р.  
      
 

Vrz osnova na ~len 32 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben vesnik na RM,, br. 
5/02) i ~len 40, 42 i 43 od Statutot na Op{tina Sveti Nikole (,,Slu`ben glasnik na Op{tina 
Sveti Nikole,, br.1/06) i ~len 102 od Delovnikot na Op{tina Sveti Nikole (,,Slu`ben glasnik 
na Op{tina Sveti Nikole,, br.2/06), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana 
na den 05.09.2019  godina  donese 
 

R  E  [  E  N  I  E   
za разрешување и именување на член на Komisijata za finanasii, буџет   i lokalen ekonomski 

razvoj  
 

1.Од член  на Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen ekonomski razvoj na Sovetot 
na Op{tina Sveti Nikole se разрешува Бојана Стојанова. 
 

2.За член вo Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen ekonomski razvoj na Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole se izbira: 

 
- Марија Кочиева Ѓорчева 

 
 

4.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvawe, a }e se objavi vo ,,Slu`ben 
glasnik na Op{tina Sveti Nikole,,. 
 



19 
 
 

Br.0801-573                                               Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
05.09. 2019 godina                       Pretsedatel, 
Sveti Nikole                           Kire Aleksov с.р. 
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