
СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 
НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 

Излегува по потреба 

29.05. 2018 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 6 

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  за Заклучок за  санација на  потпорен ѕид бр. 0801- 131 што Советот на Општина 
Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.          

Бр.0901-146      Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година           Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на чл. 22 став  1точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр. 5/02) и чл. 10 став 1 алинеја 1 и 2 во врска со чл. 24 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен 
гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана 
на ден 29.05.2018 година донесе 

З    А    К    Л    У    Ч    О    К 

Се задолжува Градоначалникот на општина Свети Николе, во рамките на своите законски 
надлежности преку комисии кои ќе ги формира да изврши увид во фактичката  состојба и да ги 
превземе сите мерки и активности за санација на  потпорен ѕид на ул.„Кузман Капидан“ и потпорен ѕид 
на ул. „Цветан Димов“ кои се оштетени како резултат на обилните врнежи. 



 

 

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   н   и   е 

 До Советот на општината на седницата одржана на ден 29.05.2018 година беше доставена 
информација за големи оштетувања на два потпорни ѕида на улиците „Кузман Капидан“ и „Цветан 
Димов“ до таа мерка што сериозно се загрозени здравјето и безбедноста на луѓето кои живеат во нивна 
близина. Советот на општината расправаше по доставената информација, а бидејќи наведената 
проблематика спаѓа во надлежност на Советот и Градоначалникот, ја прифати информацијата и го 
задолжи  Градоначалникот да превземе мерки за надминување на состојбите и санација на оштетените 
објекти. 

 
 
 Бр. 0801- 131                                                              Совет на Општина Свети Николе 

             29.05. 2018 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 Одлука  за приоритет на Проект поставување фотоволтажни панели за 
производство на зелена енергија  бр. 0801- 132 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.                                                               

 
 
Бр.0901-146/2                                                                                     Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година           Градоначалник, 
Свети Николе                                               М-р. Сашо Велковски с.р. 
             
        
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 како и член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана 
на ден 29.05. 2018 донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за приоритет на Проект поставување фотоволтажни панели за производство на зелена енергија 

 

 



 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе  дава согласност за  приоритет на реализација на Проект за 
поставување на фотоволтажни панели за производство на зелена енергија со доделување на концесија 
на добра од општ интерес. 

Член 2 

Со реализација на наведениот проект ефикасно ќе се искористат сончевите периоди кои се 
карактеристични за Овче Поле, ќе се обезбедат дополнителни средства за финансирање на општината, 
ќе се воведат нови технологии, процеси и услуги во корист на граѓаните и компаниите во Општина Свети 
Николеи и ќе се обезбеди заштита на животната средина и одржливост.  

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на 
Општтина Свети Николе. 

 Бр. 0801- 132                                                                    Совет на Општина Свети Николе 

             29.05. 2018 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 Одлука  за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на половни 
водомери бр. 0801- 133 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 
29.05. 2018 година.  

                                                                  
Бр.0901-146/3                                                                                        Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                              М-р. Сашо Велковски с.р. 
           
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 5   од Законот за  јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година 
донесе 

 

 



 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на половни водомери  

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлука за утврдување на цени на 
половни водомери донесена од управниот одбор на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе бр. 0202-235/2 од 
22.05.2018 година. 

Член 2 

Оваа одлука стапува на сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Свети 
Николе,,. 

Бр.0801 - 133                                                             Претседател,                                                                                 

29.05.2018 година      на  Совет на Општина Свети Николе 

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 на Одлука за изменување на ценовник на 
услугите во спортски објекти на подрачјето на Општина Свети Николе  0801- 134 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.                                                              

  
Бр.0901-146/4                                                                                    Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                         М-р. Сашо Велковски с.р. 
            
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 5   од Законот за  јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година 
донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање согласност на Одлука за изменување на ценовник на услугите во спортски објекти на 
подрачјето на Општина Свети Николе  

 



 

 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлука за изменување на ценовник на 
услугите во спортски објекти на подрачјето на Општина Свети Николе донесена од Управниот Одбор на 
ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе бр. 0202-235/3 од 22.05.2018 година. 

Член 2 

Оваа одлука стапува на сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Свети 
Николе,,. 

Бр.0801 - 134                                                                 Претседател,                                                                                 

29.05.2018 година      на  Совет на Општина Свети Николе 

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 Заклучок  za usvojuvawe na izmena na Годишен план за вработување na 
SOU ,,Ko~o Racin,, Sveti Nikole  0801- 135 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на 
седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.  
 
Бр.0901-146/5                                                                                 Општина Свети Николе 
29.05. 2018 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 29. 05. 
2018 godina donese 
 

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

SOU ,,Ko~o Racin,, Sveti Nikole 
 

 
1.Се усвојува Измената на  Годишниот план за вработување  na  СOУ,,Кочо Рацин ,, Свети 

Николе  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 -135                                                                             Pretsedatel, 
29.05. 2018godina                                       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 Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети 
Николе за  извештајниот период (комулативно) за квартал Прв од 01.01. 2018 година до 31.03.2018 
година бр.  0801- 136 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 
29.05. 2018 година.  

Бр.0901-146/6       Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 



Општина:  СВЕТИ НИКОЛЕ

31.03.2018

(ден,месец,година)

Датум на поднесување на извештајот:05.05.2018

(во денари/

План
Реализација 

на PRV 
квартал

План Реализација на 
PRV  квартал План

Реализација 
на PRV  
квартал

План
Реализациј
а на PRV  
квартал

План
Реализациј
а на PRV 
квартал

План
Реализација 

на PRV  
квартал

Останато 
нереализирано 

од 2018

TEKOVNO OPERATIVEN BILANS:

VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI 102.774.604 16.426.318 154.890.072 37.618.288 16.557.583 2.842.671 37.213.088 216.489 0 0 311.435.347 57.103.766 254.331.581
VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI 100.167.536 14.314.268 151.695.543 34.561.398 16.012.583 2.825.907 214.288 156.160 0 0 268.089.950 51.857.733 216.232.217

KAPITALEN BILANS:

VKUPNI KAPITALNI PRIHODI 46.249.848 669.423 0 0 0 0 0 0 0 0 46.249.848 669.423 45.580.425
VKUPNI KAPITALNI RASHODI 48.856.916 2.339.142 3.194.529 29.654,00 545.000 16.764,00 36.998.800 0 0 0 89.595.245 2.385.560 87.209.685

 DANO^NI PRIHODI 65.188.494 8.466.257 0 0 0 0 0 0 0 0 65.188.494 8.466.257 56.722.237

711  Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 2.100.000 513.587

712  Pridonesi за социјално осигурување
713  Danoci na imot 13.900.000 2.882.329

714  Doma{ni danoci na stoki i uslugi

715  Danok od me|unarodna trgovija i transakcii (carini i dava~ki)

717  Danoci na specifi~ni uslugi 41.978.494 5.070.341

718  Taksi на koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejn 7.210.000

 NEDANO^NI PRIHODI 5.870.000 854.354 0 11.813 16.557.583 2.387.993 0 0 0 0 22.427.583 3.254.160 19.173.423

721  Pretpriema~ki prihod i prihod od imot 51

722  Глоби, судски и административни такси 700.000 313.406 0

723  Тaksi i nadomestoci 2.100.000 233.349 16.542.733 2.346.365

724  Drugi Vladini uslugi 120.000 4.470

725  Drugi nedano~ni prihodi 2.950.000 307.599 11.813 14.850 37.107

 TRANSFERI I DONACII 31.716.110 7.105.707 154.890.072 37.606.475 0 454.678 37.213.088 216.489 0 0 223.819.270 45.383.349 178.435.921

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 31.716.110 7.105.707 154.890.072 37.606.475 454.678

742 Донации од странство 216.489

743 Kapitalni donacii 37.213.088

744 Тековни донации
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 46.249.848 669.423 0 0 0 0 0 0 0 0 46.249.848 669.423 45.580.425

731 Proda`ba na kapitalni sredstva

732

Образец  K1

Kvartalen izve{taj za izvr{uvaweto na buxetot za op{tina SVETI NIKOLE za izve{tajniot period (kumulativno) za kvartal  PRV -od 01.01.2018godina   do 31.03.2018 godina 

Prihodi -  Kvartal   -ПРВ

Буџет за 2018 Наменска дотација за 2018 Самофинансирачки 
активности за 2018

Донации за 2018 година Кредити за 2018 година Вкупно за 2018 година



733 Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa 46.249.848 669.423

734 Приходи од дивиденди
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 0 0 0

754 Друго домашно задолжување

План
Реализација 

на PRV 
квартал

План Реализација на 
PRV квартал План

Реализација 
на PRV 
квартал

План
Реализациј
а на PRV 
квартал

План
Реализациј
а на PRV 
квартал

План
Реализација 

на PRV 
квартал

Останато 
нереализирано 

од 2018

ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 28.518.889 6.135.498 129.646.590 31.280.447 396.246 27.261 0 0 0 0 158.561.725 37.443.206 121.118.519
401 Osnovni plati 18.036.472 4.095.363 94.609.538 22.816.809 264.929 13.414
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 6.882.417 1.524.209 34.992.052 8.463.638 97.987 4.959
403 Ostanati pridonesi od plati
404 Надоместоци 3.600.000 515.926 45000 33.330 8.888

РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 600.000 277.073 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 277.073 322.927
411 Finansirawe na novi programi i potprogrami
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 500.000 277.073
414 Резерви за капитални расходи

СТОКИ И УСЛУГИ 58.103.647 6.814.965 22.048.953 3.280.951 15.616.337 2.798.646 214.131 156.160 0 0 95.983.068 13.050.722 82.932.346
420 Patni i dnevni rashodi 481.000 41.985 15.000 10.000 120.000 9.800
421 Komunalni uslugi,greewe, komunikacija i transport 9.866.000 2.751.361 11.437.762 1.687.435 1.554.670 252.871
423 Материјали и ситен инвентар 9.803.081 675.001 2.366.302 188.472 11.186.000 2.300.142
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 9.340.000 1.157.922 1.702.635 118.755 430.000 44.786
425 Dogovorni uslugi 23.278.566 1.085.472 5.950.177 1.151.623 1.611.167 108.754 214.131 156.160
426 Drugi tekovni rashodi 3.175.000 616.033 577.077 124.666 714.500 82.293
427 Privremeni vrabotuvawa 2.160.000 487.191

КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 250.000 43.794
451 Kamatni pla}awa kon nerezidenti kreditori
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 250.000 43.794
453 Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast

SUBVENCII I TRANSFERI 6.595.000 617.060 0 0 0 0 157 0 0 0 6.595.157 617.060 5.978.097
461 Subvencii za javni pretprijatija 600.000
462 Subvencii za privatni pretprijatija
463 Transferi do nevladini organizacii 2.765.000 510.000
464 Razni transferi 2.730.000 107.060 157
465 Исплата по извршни исправи 500.000

SOCIJALNI BENEFICII 1.700.000 425.878 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 425.878 1.274.122
471 Socijalni nadomestoci 1.700.000 425.878 0
472 Pla}awa na beneficii od Фondот за ПИОМ
473 Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe
474 Pla}awa na nadomestoci od Fondot za zdravstveno osiguruvawe

OTPLATA NA GLAVNICA 4400000
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 4400000

Rashodi -  Kvartal -PRВ

Буџет за 2018 Наменска дотација за 2018 Самофинансирачки 
активности за 2018

Донации за 2018 година Кредити за 2018 година Вкупно за 2018 година



492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast

KAPITALNI RASHODI 48.856.916 2.339.142 3.194.529 29.654 545.000 16.764 36.998.800 0 0 0 89.595.245 2.385.560 87.209.685
480 Купување на опрема и машини 3.646.000 20.000 158.936 29.654 535.000 14.600
481 Гrade`ni objekti
482 Други градежни објекти 41.710.916 2.319.142 3.010.428 36.998.800
483 Купување на мебел
484 Стратешки стоки и други резерви
485 Вложувања и нефинансиски средства 1.100.000 25.165 10.000 2.164
486 Купување на возила 2.400.000
487 Капитални трансфери до вонбуџетски фондови
488 Капитални дотации до ЕЛС
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации

0801-136             Presedatel na sovet

29.05.2018 Kire Aleksov s.r.

       ______________________



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 Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 
2018 година бр.  0801- 137 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на 
ден 29.05. 2018 година.  

Бр.0901-146/7      Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година     Градоначалник, 
Свети Николе    М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Градоначалник на Општина Свети Николе 

тел:+ 389 32 444 169 факс: + 389 32 440 911 

e-mail: info@svetinikole.gov.mk 

www.svetinikole.gov.mk 

 ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
ЗА ПРВИОТ  КВАРТАЛ ЗА 2018 ГОДИНА 

26.04.2018 год. 
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Општина  Свети Николе  во текот на првиот квартал  од 01.01.2018 до 
31.03.2018 година има реализација  на Буџетот  на Општина Свети Николе во вкупен 
износ од 57.773.189,00 денари  или  изразено во процент изнесува 16,15 %, споредено 
план со реализација.  

Основниот буџет на Општина Свети Николе за првиот квартал има реализација 
од 17.095.741,00 денари или изразено во проценти изнесува 11,47%. Следејќи ја 
историјата на базата на податоците за реализацијата во последните  пет години 
мораме да напоменеме дека првиот квартал од 2018 годината  не се наоѓа  на ниво 
кое  би требало да го има за овој квартал. Со анализата која е направена во 
одделението за финaнсии и буџет констатирано е дека општината постепено ја 
зголемува својата ликвидност со тоа што се обидува да изврши исплата на заостанатите 
обврски кон коминтентите и се обидува да оствари  максимално прибирање на 
приходите со што би се овозможило поголема финансиска сигурност. Според вкупните 
приходи општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел во вкупен 
износ од  17.095.741,00 денари, а од истите реализација на расходите во вкупен износ 
од  16.653.410,00  и во овој износ реално убрани средства се 17.095.741,00 денари и 
немаме потрошен вишок на средства а салдо на 31.03.2018 во износ од 3.346.096,00 
денари. 

Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата 
на плата, надоместоци и придонеси  има потрошено 6.135.498, а остатокот на средства 
се за исплата на обврските кои општината ги сервисира и е на повидок да се воведе 
максимална финансиска  контрола и  дисциплина  во делот на исплатата на основниот 
буџет. 

Ако се направи анализа на средствата како се реализирани и потрошени како 
реализација/план  за овој прв квартал од 2018 се добива следната слика на 
реализација на трошоци во основниот буџет: 

• За плати  и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се
потрошени 35.88% од вкупните расходи, a соодносот реализација/план е
21,51% 

• за непредвидени трошоци на од тековната резерва потрошени се  277.073,00
денари и овој износ во вкупните трошоци влегува со 1,62% или споредено
план/реализација е 46,17%

• За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и
трошоци направени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено
трошок кој изразен во процент изнесува помалку од 0,28% од вкупните
трошоци или во денари изразено изнесува 41.985,00 денари, а  соодносот
реализација/план е 8,72%

• За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и
телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта ) исплатени
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се 27,88% од планираните трошоци или во денари изразено изнесува 
2.751.361,00 денари, а во однос на вкупните трошоци е 16,09% 

• За материјали  и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното
осветлување, одржувањето во детското одмаралиште во Дојран  како и сите
поправки кои се направени во општинската зграда, во овој дел спаѓа и
набавката на материјали за посебни намени, самиот износ за овие трошоци
изнесува 675.001,00 или 6,88% од планираните трошоци, во однос на вкупните
трошоци реализирано  е 3,94%

• За поправки и одржување на моторни возила,поправка и замена на резервни
делови гуми и други делови кои се потребни за возниот парк на општината
како и за одржување на зелени површини се потрошени средства во износ од
1.157.922,00 денари или во проценти 12,39% од планираното, во однос на
вкупните трошоци реализирано е 6,77%

• За други договорни услуги ангажирање на лица кои имаат извршено
определени услуги  кон општината, надомест за експропријација , исплата на
проекти за урбанистички и просторни планови, примарна заштита, услуги за
копирање и печатење има реализирано 1.085.472,00 денари или 4,66% од
вкупните расходи, а реализирано  во однос на планирано  е 6,34%

• За расходите кои се однесуваат на репрезентација, посета на семинари и
конференции, објава на огласи, чланарина во домашни и странски заедници
има издвоено средства во износ од  616.033,00 денари или 22,55%, а во однос
на вкупните расходи 3,6%

• На ставката 427 која се однесува за привремени вработувања за лицата
вработени по договор со Агенција за привремени вработувања потрошени се
487.191,00 или во однос со вкупните расходи 2,84%.

• На ставката за каматни плаќања кон домашни кредитори исплатени се
43.794,00 денари или во однос на планираните 17,51%, а споредено со
вкупните расходи од овој квартал изнесува 0,25%

• На ставките кои се однесуваат за исплатата  на невладини организации,
здруженија на граѓани како и трансферите до спортски клубови и организации
од невладин сектор  има остварување во овој прв квартал од годината во износ
од  510.000,00 денари или изразено во проценти 18,44 %, а во однос на
вкупните расходи е 2,98%

• За  разни трансфери има исплатено 107.060,00 денари и процентот изнесува
3,92 %, а во однос на вкупните расходи е 0,62%

• Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и
награда за новороденчина изнесува  425.878,00 денари или 25,05% или со
2,49% од вкупните расходи
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• за купување  на опрема и машини има потрошено 20.000,00 денари или 0,54%
од планираните расходи а во вкупните расходи влегува со 0,11%

• За изградба и реконструкција  на патишта улици и автопати  има реализација во
износ од 2.319.142,00 или процентуално изнесува 5,56%, во однос на вкупните
расходи реализацијата е 13,56%

• за  исплата на надомест за одземен имот - експропијација општината има
исплатено 169.439,00 денари или 14,73% споредено со планираното а во
вкупните расходи влегува со 0,84%.

Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на
општина Свети Николе за прв квартал за 2018 година. Можеме да констатираме  дека 
имаме релативно просечна реализација за првиот квартал и на приходите и на 
расходите со максимално остварување на приходите од 11,47%  и расходите од 11,17%  

Во делот за намеските дотации мора да се каже дека тие се реализирани  во износ 
од  37.618.288,00 денари или изразено во проценти 24,28%. Динамиката на 
реализација е на идеална  страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2018 година 
имаме поголем буџет на финансиски средства кои се трансферираат  до локално ниво 
средствата  се доволни за сервисирање на сите потреби на буџетските корисници и 
општината работи на комплетна анализа за изнаоѓање на решение за подобрување на 
ефикасноста и ефективноста како и економичноста во сите буџетски корисници. 
Особено има проблем во делот на сервисирање на оперативните трошоци кои се иако 
минимални не можат комплетно да се извршат и исплатат од страна на буџетскиот 
корисник од областа на средното образование каде сликата се драстично разликува со 
другите буџетски корисници кои веќе се со зголемена ликвидност и размислуваат на 
подобрување на условите и капитални инвестиции во своите институции.Се разбира 
дека кога станува збор за капитални инвестиции секако дека и општината  помага во 
спроведувањето на проектите. Вкупната реализација на расходната страна на 
буџетските корисници изнесува 34.591.052,00 денари или изразено 22,33% 
реализирано во однос на планирано. 

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот 
изнесува 17,16 %. Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на 
самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво  и се на  очекуваното ниво 
на реализација споредено со претходната година . 
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1. Номинален и сликовит приказ на предвидените расходи на Општина Свети Николе за
2018 и реализираните заклучно со 31.03.2018 година

Планирани  расходи 
по видови 

планирани 
расходи за 
2018 

реализирани 
расходи 2018 

план/реализац
ија 2018 год 

Плати,наемнини и 
надоместоци 158.561.725 37.443.206 

23,61 

Резерви и 
недефинирани 
расходи 600.000 277.073 

46,18 

Стоки и услуги 95.983.068 13.050.722 13,60 
Субвенции и 
Трансфери 6.595.157 617.000 

9,36 

Каматни плаќања 250.000 43.794 17,52 

Социјални бенифиции 1.700.000 425.878 25,05 

Капитални расходи 89.595.245 2.385.560 2,66 

 Вкупно планирани 
расходи   353.285.195 54.243.233 15,35 

1.1 Преглед на предвидени со реализирани расходи по намени 
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1.2. Сликовит приказ на предвидени расходи соодветно по зафатнината која ја имаат во 
Буџетот за 2018 година 

1.3. Сликовит приказ на предвидени расходи по предвидени намени во основниот  Буџетот 
на Општина Свети Николе за 2018 
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1.4. Сликовит приказ на реализирани расходи по предвидени намени во основниот  Буџетот 
на Општина Свети Николе за 2018 заклучно со 31.03.2018 

2. Номинален и сликовит приказ на предвидените приходи  на Општина Свети Николе за
2018 и реализација заклучно со 31.03.2018 година 

Планиран приходи  по 
видови 

предвидени 
приходи 

2018 

реализирани 
приходи 2018 

план/реализациј
а  со 31.03.2018 

Даночни приходи 65.188.494 8.466.257 13% 

Неданочни приходи 5.870.000 854.354 15% 

Капитални приходи 46.249.848 669.423 1% 

Трансфери 31.716.110 7.105.707 22% 
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Наменски дотации 
(блок) 

154.890.072 37.618.288 24% 

Приходи од 
самофинан.активности 

16.557.583 2.387.993 14% 

Донации 37.213.088 216.489 1% 

Пренесено салдо од 
претходна година 

7.221.786 454.678 6% 

Вкупно планирани 
приходи   

364.906.981 57.773.189 16% 

2.1 Преглед на предвидени со реализирани приходи по намени 

2.2. Сликовит приказ на предвидени приходи соодветно по зафатнината која ја имаат 
реализацијата наспроти план  за  Буџетот за 2018 година 
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2.3. Сликовит приказ на  вкупен предвиден Буџет за 2018 година по приходни конта 

2.4.  Сликовит приказ на реализиран вкупен Буџет за 2018 година по приходни конта 

Според  погоре прикажаниот графикон може да се констатира дека Општина Свети 
Николе   по соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата  за 
соодветните политики во сите области кои ги има зацртано и  предвидено за 2018 година. 
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Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи  во Основниот Буџет  во првиот 
квартал за 2018 

конто Опис на приход Планирано Реализирано 
711 Danok od dohod, dobivka 

i kapitalni dobivki 2.100.000 513.587 

713 Danoci na imot 13.900.000 2.882.329 

717 Danoci na specifi~ni 
uslugi 41.978.494 5.070.341 

718 Такси за користење или 
вршење на дејност 

7.210.000 0 

722 Taksi i nadomestoci 700.000 313.406 

723 Administrativni taksi 
i nadomestoci 2.100.000 233.349 

724 Други владини услуги 120.000 0 

725 Drugi nedano~ni 
prihodi 

2.950.000 193.974 

741 Transferi od drugi 
nivoa na vlast  

31.716.110 7.105.707 

731 Продажба на капитални 
средства 

0 0 

733 Продажба на земјиште и 
нематријално 
вложување 

46.249.848 669.423 

Вкупно 149.024.452 17.095.741 

Совет на Единица на  Локална Самоуправа 

Бр.0801-137        Претседател,         

29.05.2018           _________________________ 

Свети Николе       д-р 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 Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ПРВ 
квартал бр.  0801- 138 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 
29.05. 2018 година.  

Бр.0901-146/8       Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година     Градоначалник, 
Свети Николе     М-р. Сашо Велковски с.р. 



Образец K2
Kvartalen izve{taj za dostasani nenamireni obvrski - zbiren za PRV kvartal

Op{tina:            SVETI NIKOLE
Kvartal:   PRV  KVARTAL       od    01.01.2018 godina do 31.03.2018 godina
Датум на поднесување на извештајот: 05.05.2018

(den, mesec, godina)
(во denari)

Rashodna stavka Vkupno obvrski
utu`eni neutu`eni Vkupno 401 14.100

januari 1.804.857 8.384.577 9.664.160 9.664.160 19.853.594 402
fevruari 5.803.506 1.216.454 16.245.602 16.245.602 23.265.562 403
mart 831.488 5.033.586 15.437.540 15.437.540 21.302.614 404
april 0 411
maj 0 412
juni 0 413 6.350
juli 0 414
avgust 0 420 13.000
septemvri 0 421 821.216
oktomvri 0 423 2.191.089
noemvri 0 424 732.194
dekemvri 0 425 1.052.710

426 1.585.365
427
451
452
453
461 1.000.000
462
463
464 1.000.000
465
471
472
473
474
480 252.260
481
482 12.613.330
483
484
485
486 21.000
487
488
489
491
492
493

Total 21.302.614

0801-138 Pretsedatel na sovet 
29.05.2018 Kire Aleksov s.r.
Sveti Nikole          ____________________________

Obvrski do 60 denaMeseci Obvrski nad 60 dena Vkupno

Nedospeani obvrski  5.794.658,00 denari 
Obrazlo`enie: 

Obvrski do 30 dena



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 Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и јавните претпријаија основани од општините бр.  0801- 139 што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе  на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.  

Бр.0901-146/9        Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година        Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски с.р. 



Obrazec КЗ 
Kvartalen izve{taj za promenite na sostojbata na sekoe zadol`uvawe na op{tinite i javnite pretprijatija osnovani od op{tinite

Op{tina:

Izve{taen period : od    godina do godina

Datum na podnesuvawe na izve{tajot:

( vo originalna valuta)

% (da/ne) (a, b, v, g,d) Prv

Po
sl
ed
en

Prv
Posled

en
Glavni

ca
Kamata Glavnica Kamata

Glavnic
a

Ka
ma
ta

na 
po~etokot 

 na krajot

1 МСИП/48 Светска Банка МКД 47.602.286 13 год. 3 год. 12.02.2018 43.794 12.02.2018 43.794 0
2
3
4
5
6
7

Zabele{ki:

( vo originalna valuta)

% (da/ne) (a, b, v, g,d) Prv
Po
sl
ed

Prv
Posled

en
Glavni

ca
Kamata Glavnica Kamata

Glavnic
a

Ka
ma
ta

na 
po~etokot 

 na krajot

1
2
3
4
5
6
7

Zabele{ki:

  0801-139  Pretsedatel na sovet
29.05.2018

Sveti Nikole

   Kire Aleksov s.r.

* a)mese~no; b)kvartalno; v) polugodi{no; g) godi{no; d) drugo;
** Podatocite se odnesuvaat na glavnina na dolgot

Datum na 
otplata 

na 
glavnina

Dostasana 
obvrska

( vo 
izve{tajniot

Datum na 
otplata

na 
obvrskata

Platena obvrska
( vo izve{tajniot 

period)

Datum na 
otplata 

na 
glavnina

Datum na otplata na 
kamata

Dostasana 
obvrska

( vo 
izve{tajniot

Datum na 
dostasuva

we na 
obvrskata

Iznos na 
povle~eni 
tran{i (vo 
originalna 

valuta)

Datum na otplata na 
kamata

Нема задолжување од страна на јавното претпријатие

___________________________________________________

Dolg na JP osnovani od op{tinata

Datum na 
dostasuva

we na 
obvrskata

Platena obvrska
( vo izve{tajniot 

period)
Datum na 
otplata

na 
obvrskata

Dostasana 
neplatena 

obvrska
( vo 

Garantiran 
kredit

Originaln
a valuta 

Iznos

Заемо 
prima~ 
(naziv 
na JP)

Originaln
a valuta 

Iznos

Kamatna 
stapka

Rok na 
otplata

Grejs 
period 

Periodi~no
st na 

otplata*

Sostojba na dolgot za 
izve{tajniot period**

Reden 
broj

Oznaka na 
kredit

Naziv na 
kreditot i 

namena
Заемодавач

Naziv na 
kreditot i 

namena
ЗаемодавачReden 

broj
Oznaka na 

kredit

СВЕТИ НИКОЛЕ
01.01.2018 31.03.2018

Dolg na op{tinata

Garantiran 
kredit

Kamatna 
stapka

Rok na 
otplata

Grejs 
period 

Iznos na 
povle~eni 
tran{i (vo 
originalna 

valuta)

( den, mesec, godina) ( den, mesec, godina)
05.05.2018

( den, mesec, godina)

Општина Свети Николе е задолжена, ima izvr{eno isplata za iznosot koj go naveduvame vo ovoj izve{taj.

Periodi~no
st na 

otplata*

Dostasana 
neplatena 

obvrska
( vo 

Sostojba na dolgot za 
izve{tajniot period**



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  Izve{taj za materijalno-finansiskoto 
rabotewe na JP ,,Pogrebalni uslugi,,  Sveti Nikole za period od 01.01. 2018 godina  do 31.03. 
2018 godina   бр.  0801-40 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на 
ден 29.05. 2018 година.  

Бр.0901-146/10          Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година     Градоначалник, 
Свети Николе   М-р. Сашо Велковски 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 29.05. 
2018  godina donese 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Izve{tajot za materijalno-finansiskoto rabotewe na JP ,,Pogrebalni 

uslugi,,  Sveti Nikole za period od 01.01. 2018 godina  
do 31.03. 2018 godina   

1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go  usvoi  Izve{tajot za materijalno-finansiskoto
rabotewe na JP ,,Pogrebalni uslugi,,  Sveti Nikole za period od 01.01. 2018 godina do 31.03. 2018 
godina.   

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

Br.0801 - 140          Pretsedatel, 
29.05. 2018 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 Заклучок  za usvojuvawe na  Izve{tajot za materijalno-finansiskoto 
rabotewe na JKP ,,Komunalec,,  Sveti Nikole za period od 01.01. 2018  до 31.03.2018 година бр.  
0801- 141 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 29.05. 2018 
година.                                                                
 
 
Бр.0901-146/11                                                                                  Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                         М-р. Сашо Велковски 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 29.05.  
2018  godina donese 
 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na  Izve{tajot za materijalno-finansiskoto rabotewe na JKP ,,Komunalec,,  

Sveti Nikole za period od 01.01. 2018 godina  
do 31.03. 2018 godina   

 
 

          1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go  usvoi  Izve{tajot za materijalno-finansiskoto 
rabotewe na JKP ,,Komunalec,,  Sveti Nikole za period od 01.01. 2018 godina do 31.03. 2018 
godina.   
 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,, 
 
 
Br.0801 - 141                                                                     Pretsedatel, 
29.05. 2018 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 парична помош за талентиран ученик  бр.  0801- 142 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.  

                                                                  
 



 
 
Бр.0901-146/ 12                                                                                             Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година             Градоначалник, 
Свети Николе       М-р. Сашо Велковски с.р. 
         
                    
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2017 
година бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 
ден 29.05.2018 донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

за парична помош за талентиран ученик 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од  15.000,00 денари 
на лицата Мелита и Игор Стојкови од Свети Николе  со стан на улица  ,, 9-ти Мај,, бр. 6 на име  
финансиска помош за учество на натпревари на нивнта ќерка Оливера Стојкова на GENIUS Oyimiadvo 
OSWEGO New York State of USA. 

Член 2 

Одобрените средства од член 1  од оваа Одлука ќе се исплатат од  Буџетот на општина Свети 
Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110 ( тековна резерва- непредвидени  

Член 3 

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

Бр.0801- 142                Совет на Општина Свети Николе 

29.05.2018        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 парична помош за лекување  бр.  0801- 143 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.  

Бр.0901-146/13                                                                                        Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                    М-р. Сашо Велковски с.р. 
            
              



 
  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2017 
година бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 
ден 29.05.2018 донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

за парична помош за лекување 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од  15.000,00 денари 
на лицето Маја Велкова од Свети Николе  со стан на улица  ,, Ударничка,, бр. 2/18  на име  финансиска 
помош за лекување. 

Член 2 

Одобрените средства од член 1  од оваа Одлука ќе се исплатат од  Буџетот на општина Свети 
Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110 ( тековна резерва- непредвидени трошоци). 

Член 3 

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

Бр.0801- 143        Совет на Општина Свети Николе 

29.05.2018           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 парична помош за изградба на црква бр.  0801- 144 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.                                                                      

 
Бр.0901-146/14                                                                                        Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година             Градоначалник, 
Свети Николе                   М-р. Сашо Велковски с.р. 
           
                   
 

 



 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2017 
година бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 
ден 29.05.2018 донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

за парична помош за изградба на црква 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од  10.000,00 денари 
на Црковниот Одбор на село Црнилиште за изградба на Црква. 

Член 2 

Одобрените средства од член 1  од оваа Одлука ќе се исплатат од  Буџетот на општина Свети 
Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110 ( тековна резерва- непредвидени трошоци). 

Член 3 

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

Бр.0801- 144                 Совет на Општина Свети Николе 

29.05.2018        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 и именување  на член во Управниот Одбор на  ЈКП 
“Комуналец” – Свети Николе за парична помош за изградба на црква бр.  0801- 145 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.                                                     
                                                                 
 
Бр.0901-146/15                                                                                    Општина Свети Николе 
29.05. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                          М-р. Сашо Велковски 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 29.05. 2018 
година  донесе: 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување  на член во Управниот Одбор на  

ЈКП “Комуналец” – Свети Николе 
 

Член 1 
 

 Од член во Управниот  Одбор на ЈКП “Комуналец” се разрешува: 
 

                     - Стојанче Петрушев 
 
                                                                                      Член 2 
 
    За  член во Управен  Одбор на ЈКП “Комуналец” се именува:  
 

                     - Катерина Данаилова 
 

 
                                                                                       Член 3 
 
    Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети 
Николе”.   
                                                                                                      
          Бр.0801-145                                                                                              Совет на Општина Свети Николе 
           29.05. 2018                 Претседател, 
          Свети Николе                           Кире Алексов с.р. 
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          Бр.0801-147                                                                                               
           29.05. 2018                  
          Свети Николе                            
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