
.  

 
СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

08.10. 2015 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 14 

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 кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  ПОВИК за 
доставување на предлог проект „Замена на старата прозорска контрукција со нова ПВЦ 

столарија во СОУ ,,Кочо Рацин,, 
Свети Николе,, 

 
 
  Сe објавува Одлука  за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  ПОВИК за 
доставување на предлог проект „Замена на старата прозорска контрукција со нова ПВЦ столарија во СОУ 
,,Кочо Рацин,, Свети Николе“  бр. 0801 – 518 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 08.10.2015 година.  
 
 
Бр.0901-528                       Општина Свети Николе 
08.10. 2015 година         Градоначалник, 
Свети Николе                       Зоран Тасев с.р.  
         

         
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за Локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 08.10. 
2015 година донесе: 

 
ОДЛУКА 

за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  ПОВИК за доставување на 
предлог проект „Замена на старата прозорска контрукција со нова ПВЦ столарија во СОУ 

,,Кочо Рацин,, - Свети Николе“ 
 
 

Член 1 
          Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Свети Николе во во врска 
со ПОВИК за доставување на предлог проект „Замена на старата прозорска контрукција со нова 



ПВЦ столарија во СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе по Програмата за зачувување на природата 
во Македонија по повикот реф.бр.01/2015. 

Член 2 
         Вкупниот буџет на проектот е 840.045,00 денари, од кои 698.105,00 денари се обезбедуваат 
како донација, а останатите средства 141.940,00 денари се обезбедуваат согласно обврската за 
обезбедување на кофинансирање од страна на Единиците на локална самоуправа. 

Член 3 
         Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе за 2015  
година од Програма N2. 

Член 4 
         Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавање во ,,Службен гласник на Општина Свети 
Николе,, 
 
 
          Бр.0801-518                                                  Совет на Општина Свети Николе 
          08.10. 2015 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 давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во 

СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе 
 
 
  Сe објавува Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во 
СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе бр. 0801 – 519 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 08.10.2015 година.  
 
Бр.0901-528/2                Општина Свети Николе 
08.10. 2015 година         Градоначалник, 
Свети Николе           Зоран Тасев с.р. 
            

 
 
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 8 i ~len 36 stav 1 to~ka 8 od Zakonot za lokalna 

samouprava , kako i ~len 28 став 3 od Zakonot za средно obrazovanie , Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 08.10. 2015 година donese 
 

O D L U KA 
za davawe soglasnost za formirawe paralelki so  

pomal broj na u~enici vo СOU “Kочо Рацин” Sveti Nikole 
 

^len 1 
 

Sovetot na Op{tina Sveti Nikole dava soglasnost на СОU “Кочо Рацин” Свети Николе 
za   formirawe на 28 (дваесет и шест) paralelki so pomal broj na u~enici od 25 u~enika. 

 
 

 



^len 2 
 

Se zadol`uva СOU “Кочо Рацин” Sveti Nikole vospitno-obrazovniot proces vo 
paralelkite da go organizira vo soglasnost so propi{anite pedago{ki standardi i normativi. 
 
 

^len 3 
 

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na Op{tina” 
Sveti Nikole. 
 
Br.0801- 519                                               Совет на Општина Свети Николе             
08.10.  2015 godina                                           Претседател,        
Sveti Nikole                      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 давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во 

ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе 
 
 
  Сe објавува Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во 
ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе бр. 0801 – 520 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 08.10.2015 година.  
 
Бр.0901-528/3                     Општина Свети Николе 
08.10. 2015 година             Градоначалник, 
Свети Николе              Зоран Тасев с.р. 
           

    
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 8 i ~len 36 stav 1 to~ka 8 od Zakonot za lokalna 

samouprava , kako i ~len 41 точка 5 od Zakonot za osnovno obrazovanie (“Slu`ben vesnik na RM” 
br.103/2008…..100/2012), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 08.10. 
2015 година donese 
 
 

O D L U KA 
za davawe soglasnost za formirawe paralelki so  

pomal broj na u~enici vo OOU “Гоце Делчев” Свети Николе 
 
 

^len 1 
 

Sovetot na Op{tina Sveti Nikole dava soglasnost на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе 
za   formirawe на  paralelki so pomal broj na u~enici od 24 u~enika и тоа: 

 
- 34 (триесет и четири) чисти паралелки 
-   3 (три) комбинирани 

 



^len 2 
 

Se zadol`uva OOU “Гоце Делчев” Свети Николе vospitno-obrazovniot proces vo 
paralelkite da go organizira vo soglasnost so propi{anite pedago{ki standardi i normativi. 
 
 

^len 3 
 

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na Op{tina” 
Sveti Nikole. 
                                             
Br.0801 - 520       Совет на Општина Свети Николе             
08.10. 2015 godina                                                 Претседател,        
Sveti Nikole                                  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 давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во 

ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе 
 
 
  Сe објавува Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во 
ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе бр. 0801 – 521 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 08.10.2015 година.  
 
 
Бр.0901-528/4                   Општина Свети Николе 
08.10. 2015 година            Градоначалник, 
Свети Николе              Зоран Тасев с.р. 
       
 

     
 
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 8 i ~len 36 stav 1 to~ka 8 od Zakonot za lokalna 

samouprava , kako i ~len 41 точка 5 od Zakonot za osnovno obrazovanie (“Slu`ben vesnik na RM” 
br.103/2008…..100/2012), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 08.10. 
2015 година donese 

 
 

O D L U KA 
za davawe soglasnost za formirawe paralelki so  

pomal broj na u~enici vo OOU “Kiril i Metodij” Sveti Nikole 
 
 

^len 1 
 

Sovetot na Op{tina Sveti Nikole dava soglasnost на ООУ “Кирил и Методиј” Свети 
Николе za   formirawe на  paralelki so pomal broj na u~enici od 24 u~enika и тоа: 

 



- 32 (триесет и две) чисти паралелки 
- 1 (една) комбинирана 
- 1 (една) за ученици со посебни образовни потреби 

 
 

^len 2 
 

Se zadol`uva OOU “Kiril i Metodij” Sveti Nikole vospitno-obrazovniot proces vo 
paralelkite da go organizira vo soglasnost so propi{anite pedago{ki standardi i normativi. 
 

^len 3 
 

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na Op{tina 
Sveti Nikole”. 
 
Br.0801- 521                                               Совет на Општина Свети Николе             
08.10. 2015 godina                                               Претседател,        
Sveti Nikole                      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 давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во 
ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија 

 
 
 Сe објавува Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во 
ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија бр. 0801 – 522 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 08.10.2015 година.  
 
 
Бр.0901-528/5                  Општина Свети Николе 
08.10. 2015 година             Градоначалник, 
Свети Николе              Зоран Тасев с.р. 
            

 
 
 
 
 

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 8 i ~len 36 stav 1 to~ka 8 od Zakonot za lokalna 
samouprava , kako i ~len 41 точка 5 od Zakonot za osnovno obrazovanie (“Slu`ben vesnik na RM” 
br.103/2008…..100/2012), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 08.10. 
2015 година donese 

 
 

O D L U KA 
za davawe soglasnost za formirawe paralelki so  

pomal broj na u~enici vo OOU “Даме Груев” с.Ерџелија 
 
 



^len 1 
 

Sovetot na Op{tina Sveti Nikole dava soglasnost на ООУ “Даме Груев”  с.Ерxелија za   
formirawe на  paralelki so pomal broj na u~enici od 24 u~enika и тоа: 

 
- 12 (дванаесет) чисти паралелки 
- 6 (шест) комбинирани 
 

 
^len 2 

 
Se zadol`uva OOU “Даме Груев” с.Ерџелија vospitno-obrazovniot proces vo 

paralelkite da go organizira vo soglasnost so propi{anite pedago{ki standardi i normativi. 
 
 

^len 3 
 

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na Op{tina” 
Sveti Nikole. 
 
Br.0801- 522                                               Совет на Општина Свети Николе             
08.10.  2015 godina                                             Претседател,        
Sveti Nikole                      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 Решение за именување член во Надзорниот одбор на ЈКП ,,Комуналец,,  
Свети Николе 

 
 Сe објавува Решение за именување член во Надзорниот одбор на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 
бр. 0801 – 523 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 08.10.2015 
година.  
 
Бр.0901-528/6                 Општина Свети Николе 
08.10. 2015 година              Градоначалник, 
Свети Николе                        Зоран Тасев с.р.  
    
       
       

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник 
на РМ бр.5/02)  како и член 26  од Законот за Јавните Претпријатија (Сл.Весник на РМ бр. 
38/96,6/02,40/03, 49/06,22/07 83/09,6/12), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 08.10. 2015 година  донесе: 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
За именување  на член на Надзорниот Одбор на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе 

 



                                                                                      Член 1 
 
   За  член на Надзорниот Одбор на ЈКП “Комуналец” се именува:  
 

                     - Љупка Јанева  -  дипл.економист 
 
                                                                                       Член 2 
 

   Мандатот на членот на Надзорниот Одбор е со траење од 4 (четири) години 
 
                                                                                       Член 3 
 
    Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина 
Свети Николе”.   
                                                                                                     
          Бр.0801-523                                                                                  Совет на Општина Свети Николе 
           08.10. 2015 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 Решение за именување член во Училишниот одбор во  
ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе 

 
  Сe објавува Решение за именување член во Училишниот одбор во ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети 
Николе бр. 0801 – 524 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 
08.10.2015 година.  
 
Бр.0901-528/7                 Општина Свети Николе 
08.10. 2015 година                Градоначалник, 
Свети Николе                      Зоран Тасев 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 124 точка 2 од Законот 
за основно образование, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
08.10. 2015 година донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 
За именување  на член на Училишниот одбор  на ООУ “Гоце Делчев” – Свети Николе 

 



                                                                                      Член 1 
 

                     Ирена Сандевски  -  се именува за член на  Училишниот одбор  на ООУ “Гоце Делчев” – 
Свети Николе како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 

 
                                                                                       Член 2 
 

   Мандатот на именуваниот член на Училишниот одбор  на ООУ “Гоце Делчев” – Свети 
Николе е со траење од 3 (три) години. 
 
                                                                                       Член 3 
 
    Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина 
Свети Николе”.   
                                                                                                     
          Бр.0801-524                                                                                  Совет на Општина Свети Николе 
           08.10. 2015 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 Решение за именување член во Управниот одбор во  
на Народен Музеј Свети Николе 

 
                Сe објавува Решение за именување член во Управниот одбор   на Народен Музеј Свети Николе 
бр. 0801 – 525 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 08.10.2015 
година.  
 
Бр.0901-528/8                 Општина Свети Николе 
08.10. 2015 година                Градоначалник, 
Свети Николе                      Зоран Тасев с.р.   
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 како и член 22 став 1 точка 5 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), а во врска со член 12 точка 2  од Законот 
за музеите, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 08.10. 2015 
година донесе: 
 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
За разрешување и именување  на член на Управниот одбор  на УО ,,Народен музеј,, 

 – Свети Николе 



 
Член 1 

 
  Се разрешува Строиманов Слободан  од функцијата член на  Управниот одбор  на ОУ 
“Народен Музеј” – Свети Николе како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 

 
 
                                                                                      Член 2 
 

                     Владимир Тосев  -  се именува за член на  Управниот одбор  на ОУ “Народен музеј” – Свети 
Николе како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 

 
                                                                                       Член 3 
 

   Мандатот на именуваниот член на Училишниот одбор  на ОУ “Народен музеј” – Свети 
Николе е со траење од 4 (четири) години. 
 
                                                                                       Член 4 
 
    Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина 
Свети Николе”.   
                                                                                                     
          Бр.0801-525                                                                                  Совет на Општина Свети Николе 
           08.10. 2015 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 Решение за именување на член во Училишниот Одбор во СОУ,,Кочо Рацин,,  
Свети Николе 

 
  Сe објавува Решение за именување на член во Училишниот Одбор во СОУ,,Кочо Рацин,, Свети 
Николе бр. 0801 – 526 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 
08.10.2015 година.  
 
Бр.0901-528/9                Општина Свети Николе 
08.10. 2015 година         Градоначалник, 
Свети Николе        Зоран Тасев 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 88 став 5  од Законот за 
средно образование, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
08.10. 2015 година донесе: 
 

 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
За разрешување и именување  на член на Училишниот одбор  на СОУ “Кочо Рацин” 

 – Свети Николе 
 

Член 1 
 

  Се разрешува Адријана Ордева од функцијата член на  Училишниот одбор  на СОУ “Кочо 
Рацин” – Свети Николе како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 

 
                                                                                      Член 2 
 

                     Валерија Ивановска  -  се именува за член на  Училишниот одбор  на СОУ “Кочо Рацин” – 
Свети Николе како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 
 

                                                                                       Член 3 
 

   Мандатот на именуваниот член на Училишниот одбор  на СОУ “Кочо Рацин” – Свети 
Николе е со траење од 4 (четири) години. 
 
                                                                                       Член 4 
 
    Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина 
Свети Николе”.   
                                                                                                                                                                                                      
          Бр.0801-526                                                                                  Совет на Општина Свети Николе 
           08.10. 2015 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 проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2015 година  
 
 
  Сe објавува Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2015 година бр. 0801 – 527 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 08.10.2015 година.  
 
 
Бр.0901-528/10                    Општина Свети Николе 
08.10. 2015 година                   Градоначалник, 
Свети Николе                        Зоран Тасев с.р.  
          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava  (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so ~len 
34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 2008), na den 08.10.2015 godina donese: 

 
 
 
 

O D L U K A 
Za pro{iruvawe i  izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

Za  2015 godina 
 
 

^len 1 
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina   ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛ 

 
Za  2015 

 
godina na sledniot na~in : 

 
Potprograma i naziv na potprogramata 

 

Potstavka i opis na potstavkata                                                                          Samofinan.      Dotacii         Donacii       Krediti 

 
Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki : 

 
 

A00  
SOVET NA OP[ TINA 

 
742115  Prihodi od evropskite dr`avi 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

698.105 

 
 

0 
  0 0 698.105 0 
 

N20   SREDNO OBRAZOVANIE 
482930   Rekonstrukcija na drugi objekti                                                                             0 0 698.105 0 

0 0 698.105 0 
 

^len 2 

Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto  vo Slu`ben glasnik na Op{tina 

 

 
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

i stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za 2015 godina. 
 
 

BR. 0801-
527 

 

 

 

 

Pretsedatel na Sovetot na Op{tina 
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

ИЛИЈА СТОИЛЕВ С.Р. 
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08.10. 2015 година           
Свети Николе                 
    
 




