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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 
НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 

Излегува по потреба 

31.03. 2017 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 4 

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 Заклучок за усвојување Годишна сметка на Општиснка установа Народен Музеј 

Свети Николе за 2017 година бр.0801- 194 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 

одржана на ден 31.03. 2017 година. 

Бр.0901-207  Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година   Градоначалник, 

Свети Николе     Зоран Тасев с.р. 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 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 
31.03.  2017 godina donese 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Годишна  сметка на Op{tinskata ustanova 

Naroden Muzej Свети Николе за 2016 година 

1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ја usvoi Годишната  сметка на Op{tinskata ustanova
Naroden Muzej Свети Николе за 2016 година na sednicata odr`ana na ден 31.03.2017 година. 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole”. 

Br.0801 - 194     Pretsedatel, 

31. 03. 2017 godina   na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
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Sveti Nikole                                     Ilija Stoileв 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 на Одлуката за утврдување цени за продажба на 

трговски  добра (стоки) и услуги на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе бр.0801- 195 што Советот на 

Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.  

 

 

Бр.0901-207/2                                                        Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година          Градоначалник, 

Свети Николе            Зоран Тасев с.р.   

        

         

 

 

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 15 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Службен Весник на РМ,, 

бр.5/02), ) Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 31.03. 2017 гпдина дпнесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за даваое спгласнпст на Одлуката за утврдуваое цени за прпдажба на тргпвски  дпбра (стпки) и услуги на 

ЈП ,,Ппгребални услуги,, Свети Никпле 

 

Член 1 

Спветпт на Општина Свети Никпле дава спгласнпст на Одлуката за утврдуваое цени за прпдажба на 

тргпвски  дпбра (стпки) и услуги на ЈП ,,Ппгребални услуги,, Свети Никпле бр. 0202-78/2 0д 24.03. 2017 

гпдина, дпнесна пд Управнипт Одбпр на ЈП ,,Ппгребални услуги,, Свети Никпле 

 

Член 2 

Оваа пдлука стапува на сила сп денпт на пбјавуваое вп ,,Службен гласник на Општина Свети 

Никпле,,. 

Бр.0801 - 195                                                          Претседател,                                                                                 

31.03.2017 гпдина                          на  Спвет на Општина Свети Никпле 
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Свети Никпле                      Илија Стпилев 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, донес 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

 

   За објавување на Одлука за давање согласност  на Одлуката за отстапување на надоместок за погреб 

на покоен бр.0801- 196 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 

2017 година. 

 

 

Бр.0901-207/3                                                         Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година        Градоначалник, 

Свети Николе          Зоран Тасев с.р.   

        

              

 

 

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 15 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Службен Весник на РМ,, 

бр.5/02), ) Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 31.03. 2017 гпдина дпнесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за даваое спгласнпст  на Одлуката за отстапување на надоместок за погреб на покоен 

 

Член 1 

Спветпт на Општина Свети Никпле дава спгласнпст на Одлуката за отстапување на надоместок за 

погреб на покоен бр.0202 – 78/3 пд 24.03.2017 гпдина, дпнесена пд Управнипт Одбпр на ЈП ,,Ппгребални 

услуги. 

Член 2 

Оваа пдлука стапува на сила сп денпт на пбјавуваое вп ,,Службен гласник на Општина Свети 

Никпле,,. 

 

Бр.0801 - 196                                                      Претседател,                                                                                 

31.03.2017 гпдина                    на  Спвет на Општина Свети Никпле 
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Свети Никпле                      Илија Стпилев 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 imenuvawe na ~len vo Upravniot odbor na Op{tinska javna 

ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,  Sveti Nikole  бр.0801- 197 што Советот на 

Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.  
 

 

 

Бр.0901-207/4                                                        Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година        Градоначалник, 

Свети Николе         Зоран Тасев с.р.   

        

              

 

 
 

 Vrz osnova na ~len 96 od Zakonot za za{tita na decata (,,Slu`ben vesnik na RM,, br. 98/00 . . 

. 65/04), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na 31. 03. 2017 godina donese 
 

 
 

R  E  [  E  N  I  E   
za imenuvawe na ~len vo Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska gradinka 

,,Rahilka Goneva,,  Sveti Nikole 

 
 

  
 

2. Za ~len  vo Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska gradinka 

,,Rahilka Goneva,,  Sveti Nikole od Sovetot na roditeli se imenuva: 

 
 

- Daniela Petkova  

 
 
 
 3. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo ,,Slu`ben 

glasnik na Op{tina Sveti Nikole,,. 
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Br. 0801 -197                                                          Pretsedatel  
31.03.2017 godina                                  na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                           Ilija Stoilev 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  измена и дополнување на Годишната програма за изработка на 

урбанистички планови за 2017 година на територијата на Општина Свети Николе бр.0801- 198 што Советот 

на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.  

 

 

 

Бр.0901-207/5                                                        Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година        Градоначалник, 

Свети Николе          Зоран Тасев с.р. 

          

 
 
 

 
 Врз основа член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/16), Советот на Општина 
Свети Николе на седницата одржана на ден 31.03.2017 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
измена и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови за 

2017 година на територијата на Општина Свети Николе 
 
 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се менува и дополнува Годишната програма за изработка на урбанистички 
планови на територијата на Општина Свети Николе за 2017 година.  

 
 

Член 2 

Изработка на УПВНМ Трстеник за викенд населба, КП 1346/1, КП 1345, КП 1335, КП 1336, 
КП 1334/1 и КП 1337, КО Трстеник, со намена А4 – времено сместување, со површина од 0,55 ха. 
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Бр. 0801-198       Совет на Општина Свети Николе 

           Претседател, 

31.03. 2017 година       Илија Стоилев с.р. 

Свети Николе           

 

 
 

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 Заклучок за усвојување na Годишен план за  вработување na ООУ ,,Даме Груев,, с. 

Ерџелија   бр.0801- 199 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 

31.03. 2017 година.  

 

Бр.0901-207/6                                                      Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година        Градоначалник, 

Свети Николе                                     Зоран Тасев 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 31. 03. 2017 

godina donese 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

za usvojuvawe na Годишен план за  вработување na 
OOU ,,Dame Gruev,, s. Erxelija 

 
 

1.Se usvojuva Годишниот план за вработување  na  OOU ,,Dame Gruev,, s. Erxelija za 2018 

godina. 
 

 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole,,. 
 

 
Br.0801 - 199                  Pretsedatel, 
31.03. 2017godina                                na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                            Ilija Stoilev 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 бр.0801- 200 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.03. 2017 година. 

Бр.0901-207/7                                                          Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година          Градоначалник, 

Свети Николе                         Зоран Тасев с.р.   

         

              

   
Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 10 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр.05/02) в.в. сп член 601 став 2 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси (,,Службен весник на РМ 

бр,,.18/1)Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана на ден  31.03.2017 -дпнесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за пслпбпдуваое пд закупнина  

 

Член 1 

СЕ ОСЛОБОДУВА пд плаќаое на четири  месечни закупнини ДТУ ,,С и М,, ДООЕЛ – Свети Никпле -

пицерија “ЛЕА” заради пштетуваое на закупенипт делпвен прпстпр пд  ппжар настанат на ден 17.11.2016 

гпдина ппради виша сила. 

Член 2 

Одлуката влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп” Службен гласник на Општина 

Свети Никпле”. 

 

Бр.0801-200                                                                                           Спвет на Општина Свети Никпле 

 31.03. 2017 гпдина                                                                                                Претседател, 

Свети Никпле                                                                                                          Илија Стпилев 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 
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   За објавување на Одлука  за ослободување од закупнина   на Ројал – 08 ДООЕЛ подружница кафе 

,,Плаза,, бр.0801- 201 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 

2017 година. 

 

Бр.0901-207/8                                                             Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година           Градоначалник, 

Свети Николе                                      Зоран Тасев с.р.   

          

              

 
 

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 10 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр.05/02) в.в. сп член 601 став 2 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси (,,Службен весник на РМ 

бр,,.18/2001)Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана на ден  31.03.2017 –дпнесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за пслпбпдуваое пд закупнина 

Член 1 

СЕ ОСЛОБОДУВА пд плаќаое на две месечни закупнини “Рпјал-08” ДООЕЛ – Свети Никпле -

ппдружница Кафе “ПЛАЗА” заради пштетуваое на закупенипт делпвен прпстпр пд  ппжар настанат на ден 

17.11.2016 гпдина ппради виша сила. 

Член 2 

Одлуката влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп” Службен гласник на Општина 

Свети Никпле”. 

Бр.0801-201                                                                                           Спвет на Општина Свети Никпле 

 31.03. 2017 гпдина                                                                                               Претседател, 

Свети Никпле                                                                                                          Илија Стпилев 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 
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   За објавување на Заклучпк за иницијативата  за намалуваое на цената за кпристеое на јавна 

ппвршина и кпристеое   на јавна ппвршина  вп зимнипт перипд ппднесена пд група приватни 

стппанственици пд Свети Никпле  бр.0801- 202 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 

седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.  

 

 

Бр.0901-207/9                                                        Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година        Градоначалник, 

Свети Николе        Зоран Тасев с.р.   

      _  

              

  

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 3 в.в. сп член 62 став 1 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(Службен весник на РМ бр.05/02), какп и Одлуката за начинпт и услпвите за ппставуваое урбана ппрема за 

вршеое дејнпст на јавни ппвршини на теритпријата на Општина Свети Никпле бр.0701-117 пд 31.01.2014 

гпдина, Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 31.03. 2017 гпдина, дпнесе  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за иницијативата  за намалуваое на цената за кпристеое на јавна ппвршина и кпристеое   на јавна 

ппвршина  вп зимнипт перипд ппднесена пд група приватни стппанственици пд Свети Никпле 

Член 1 

Спветпт на Општина Свети Никпле не гп прифати  Бараоетп  сп кпе се иницира  намалуваое на 

цената за кпристеое на јавна ппвршина какп  и  кпристеое на јавна ппвршина вп зимнипт перипд 

ппднесенп пд ”РОЈАЛ-08”ДООЕЛ, ДТУ “С и М”ДООЕЛ, “ВЕСТ”ДООЕЛ, Слаткарница “ПАРК”ДООЕЛ и” ВА-ГО 

МИСТЕР ЕКСЛУЗИВ”  ДООЕЛ сите пд Свети Никпле. 

Член 2 

Спветпт на Општина Свети Никпле дава мислеое дека дпсегашнипт начин на даваое на  кпристеое 

на прпстпрпт пред делпвните прпстприи е правилен  и дека правилнп е ппределена висината на цената пд 

07,00 денари пп  метар квадратен   дневнп  бидејќи  тпа преставува средна цена сппред   Тарифата за 

кпмунални такси Тарифен брпј 3 каде штп е предвидена гпрна граница  пд 15,00 денари пп метар 

квадратен.    

Вп пдпс на бараоетп за кпристеое на јавна ппвршина  вп зимнипт перипд Спветпт на Општина 

Свети Никпле има негативен став бидејќи мпже да дпјде дп  злпупптрбуваое на прпстпрпт сп ппставуваое 

на ппдвижни пбјекти штп ќе бидат трајнп прицврстени за ппдлпгата и сп тпа ќе се спречува или птежнува 

кпристеоетп  на делпвните згради, пднпснп нивната функција на рабптеое, а истп така   мпже да дпјде дп  

намалуваое на  прппишаната прппдна ппвршина.  

 

Член 3 
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Се преппрачува кпристеоетп на јавна ппвршина субјектите  да гп вршат на пснпва на дпбрп 

направена прпцена и  финасиска анализа и на начин кпј штп  ќе биде  најисплатлив  без при тпа да имаат 

финансиски тешкптии вп рабптеоетп. 

Член 4 

 
 Овпј Заклучпк  стапува на сила сп денпт на пбјавуваоетп  вп „Службен гласник на Општина Свети 
Никпле“. 
 
 
Брпј 0801-202                 Спвет на ппштина Свети Никпле 
31.03. 2017 гпд.                        Претседател, 
Свети Никпле                                                    Илија Стпилев 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 Заклучок  za usvojuvawe na Годишен план за вработување na SOU,,Ko~o Racin,, 

Sveti Nikole бр.0801- 203 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 

31.03. 2017 година.  

 

Бр.0901-207/10                                                       Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година        Градоначалник, 

Свети Николе          Зоран Тасев 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 31. 03. 2017 
godina donese 

 
 

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

SOU,,Ko~o Racin,, Sveti Nikole 
 

 

1.Se usvojuva Годишниот план за вработување  na  SOU ,,Ko~o Racin,,  Sveti Nikole za 2018 
godina. 
 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 203                           Pretsedatel, 
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31.03. 2017godina                                               na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                      Ilija Stoilev 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 Заклучок  za usvojuvawe na Годишен план за вработување na Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка 

Гонева,, Sveti Nikole бр.0801- 204 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 

одржана на ден 31.03. 2017 година.  

 

 

Бр.0901-207/11                                                           Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година            Градоначалник, 

Свети Николе                            Зоран Тасев 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 31. 03. 2017 

godina donese 

 
 

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

JOUDG,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole 
 

 

1.Se usvojuva Годишниот план за вработување  na  JOUDG ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole 
za 2018 godina. 

 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
 

 
Br.0801 - 204                          Pretsedatel, 
31.03. 2017godina                                      na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                    Ilija Stoilev 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 проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 

2017 година бр.0801- 205 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 

31.03. 2017 година. 

Бр.0901-207/12   Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година   Градоначалник, 

Свети Николе  Зоран Тасев с.р. 



Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од
Законот за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр.64/2005,4/2008,103/2008,156/2009,95/2010,180/2011,

171/2012,192/2015 и 167/2016) Советот на Општина Свети Николе на 74-та седница одржана на 31.03.2017 година, донесе

O     D     L     U     K     A
Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina SVETI  NIKOLE

Za 2017 godina

^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tinaSVETI  NIKOLE
za 2017 godina, na sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka SAMOFINAN. DOTACII DONACII KREDITI

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki :

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki :

0801-205Br.
Pretsedatel na Sovetot na

Op{tinata

00

725922 Prihodi od osiguruvawe na imot 450.000  0 0 0

K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti  0 0 0450.000

450.000 0 0 0

ILIJA STOILEV 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 согласност на  Одлуката за ослободување од плаќање на 

комунален надоместок на социјално загрозени корисници на комунални услуги бр.0801- 206 што Советот на 

Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година. 

Бр.0901-207/13   Општина Свети Николе 

31.03. 2017 година  Градоначалник, 

Свети Николе      Зоран Тасев с.р. 

Врз пснпва на чл. 36 став 2 пд  Закпнпт за лпкална сампуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02), а 
вп врска сп чл. 11 став 1 тпчка 5 пд Закпнпт за јавните претпријатија (,,Службен весник на РМ,, бр. 
38/96...25/15), Спветпт на ппштина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 31.03.2017 гпдина дпнесе 

О    Д    Л    У    К    А 
за даваое спгласнпст на  Одлуката за пслпбпдуваое пд плаќаое на кпмунален надпместпк на спцијалнп 

загрпзени кприсници на кпмунални услуги 

Чл.1 

СЕ  ДАВА  спгласнпст на Одлуката за пслпбпдуваое пд плаќаое на кпмунален надпместпк на 
спцијалнп загрпзени кприсници на кпмунални услуги  усвпена пд  Управнипт пдбпр на ЈКП ,,Кпмуналец,,  сп 
Одлука брпј 0202-128/1 пд 31.03.2017гпдина. 

Чл.2 

Оваа Одлука стапува на сила сп денпт на пбјавуваоетп  вп „Службен гласник на Општина Свети 
Никпле“. 

Брпј 0801-206     Спвет на ппштина Свети Никпле 
31.03. 2017 гпд.        Претседател, 
Свети Никпле      Илија Стпилев с.р. 
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