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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

26.06. 2013 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 8 

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 Решение  за именување Командир и заменик Командир на 
Универзалната единица за заштита и спасување 

 
 
 Се објавува Решение  за именување Командир и заменик Командир на 

Универзалната единица за заштита и спасување бр. 0701 – 543, што Советот на Општина 
Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 26.06. 2013 година. 
                                                 

            
Бр. 0801- 555                                                                   Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                   Зоран Тасев с.р. 

 

 

 Врз основа на член 22 став 1 точка 10 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа, како и член 2 став 2 од Уредбата за начинот на раководење и 

командување со силите за заштита и спасување и командите (‘‘Службен весник на 

РМ‘‘бр.18/06) и член 7 од Одлуката за формирање на сили за заштита и спасување за 

подрачјето на Општина Свети Николе донесена на Советот на Општината бр.0701-298 од 

17.04.2007 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 26.06. 

2013 година донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е  

за именување Командир и заменик Командир на Универзалната единица 

 за заштита и спасување 

 

 1.За командир на Универзалната единица за заштита и спасување се именува 

Горан Мијалковски. 

 2. За заменик командир на Универзалната единица за заштита и спасување се 

именува Стево Петров. 

 3. Командирот и заменикот Командир раководат со Универзалната единица за 

заштита и спасување, ги спроведуваат одлуките и наредбите на просторниот штаб и ги 

координираат сите активности во акциите за заштита и спасување. 

 4.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

‘‘Службен гласник на Општина Свети Николе‘‘. 

 
Бр. 0701 – 543                      Совет на Општина Свети Николе             
26.06.  2013 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 формирање Совет за јавно здравје 

 
 

 Се објавува Одлука за формирање Совет за јавно здравје бр. 0701 – 544, што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 26.06. 2013 
година. 
                                                                
Бр. 0801- 555/2                                                                   Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев с.р. 
                          
 
 
 
 Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 

на РМ бр. 5/02), а во врска со чл. 18 став 1 од Законот за јавно здравје (Сл.весник на РМ 

бр. 22/10, 136/11), Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 26.06. 

2013 година донесе 
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О  Д  Л  У  К  А 

за формирање Совет за јавно здравје 

Член 1 

 Се формира Совет за јавно здравје од пет члена во состав: 

 др.Бојан Митев - претседател 

  др.Снежана Глигорова - член 

  др.Игор Панев - член 

  др. Тодорче Јосев - член 

  Весна Глигорова - член 

 

    Член 2 

 Советот за јавно здравје ги проучува прашањата и политиките во областа на 

јавното здравје, изготвува мислења, дава иницијативи и предлози до органите на 

единицата на локалната самоуправа. 

         Член 3 

 Советот на јавно здравје од редот на своите членови избира претседател кој 

раководи со работата на Советот.. 

         Член 4 

 Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл.гласник 

на општина Свети Николе”. 

Број 0701-544                                                                                         Претседател на 

26.06.  2013год.      Советот на општина Свети 
Николе 

Свети Николе          Илија Стоилев 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 утврдување на приоритет на проект 
,,Доизградба на канализациона мрежа во с.Горобинци,  

Општина Свети Николе,,. 
 

 
 Се објавува Одлука за утврдување на приоритет на проект ,, Доизградба на 

канализациона мрежа во с.Горобинци, Општина Свети Николе,, бр. 0701 – 545, што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 26.06. 2013 
година. 
                                                          

 
Бр. 0801- 555/3                                                                   Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                    на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                   Зоран Тасев с.р. 
                          
 

 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе 
(„Службен гласник на Општина Свети Николе” бр.01/06), Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година, ја донесе следнава: 
 

ОДЛУКА 
За утврдување на приоритет на проект  

“Доизградба на канализациона мрежа во с.Горобинци,  
Општина Свети Николе”. 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Доизградба на 
канализациона мрежа во с.Горобинци, Општина Свети Николе”. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 
 
Бр.0701- 545                                                      Совет на Општина Свети Николе  
26.06. 2013 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлука  За давање согласност за намената на инвестицијата 

за реализација на проектот ,,Доизградба на канализациона мрежа во с.Горобинци,  
Општина Свети Николе,, 

 
 Се објавува Одлука  за давање согласност за намената на инвестицијата за 

реализација на проектот ,,Доизградба на канализациона мрежа во с.Горобинци, Општина 
Свети Николе,, бр. 0701 – 546, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на 
седницата одржана на ден 26.06. 2013 година. 

                                                     
Бр. 0801- 555/4                                                                   Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев с.р. 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен весник на РМ,, бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе 
(,,Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.01/06), Советот на Општина Свети 
Николе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година, ја донесе следната: 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на 

проектот,,Доизградба на канализациона мрежа во с.Горобинци, Општина Свети 
Николе,,. 

 
Член 1 

 
 Со оваа одлука Советот на Општина  Свети Николе дава согласност за намена на 
инвестицијата со цел за реализација на проектот ,,Доизградба на канализациона мрежа 
во с.Горобинци, Општина Свети Николе,,. 
 

Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе ,,. 
 
Бр.0701- 546                                                Совет на Општина Свети Николе  
26.06. 2013 год.                                                                 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 утврдување на приоритет на проект ,,Изградба на 
локален пат од с.Кнежје до археолошки локалитет Била Зора,, и ,,Изградба на 

локален пат од с.Немањици до излетнички локалитет Мавровица,,. 
 

 
 Се објавува Одлука  за утврдување на приоритет на проект ,,Изградба на локален 

пат од с.Кнежје до археолошки локалитет Била Зора,, и ,,Изградба на локален пат од 
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с.Немањици до излетнички локалитет Мавровица,, бр. 0701 – 547, што Советот на 
Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 26.06. 2013 година.                                                      

          
Бр. 0801- 555/5                                                                   Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                      Зоран Тасев с.р. 
                          
 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1 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 26.06.2013година, ја донесе следнава: 
 

 
ОДЛУКА 

За утврдување на приоритет на проект 
“Изградба на локален пат од с.Кнежје до археолошки локалитет Била Зора” и 

„Изградба на локален пат од с.Немањици до излетнички локалитет Мавровица”. 

 

Член 1 
 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектите: “Изградба на локален пат од 
с.Кнежје до археолошки локалитет Била Зора” и „Изградба на локален пат од 
с.Немањици до излетнички локалитет Мавровица”. 
 

Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
   Бр. 0701-547                                                   Совет на Општина Свети Николе 
   26.06.2013год.                                                                             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 утврдување на приоритет на проект “Изградба и 

уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во руралните средини -
с.Мустафино, с.Амзабегово, с.Пеширово, с.Ерџелија, с.Кадрифаково и с.Немањици” 

 
 
 Се објавува Одлука  за утврдување на приоритет на проект “Изградба и уредување 

на јавни зелени површини за одмор и рекреација во руралните средини -с.Мустафино, 
с.Амзабегово, с.Пеширово, с.Ерџелија, с.Кадрифаково и с.Немањици” бр. 0701 – 548, што 
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Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 26.06. 2013 
година.                                                  

         
 

Бр. 0801- 555/6                                                                   Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                         Зоран Тасев с.р. 
                          

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1 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 26.06.2013 година, ја донесе следнава: 
 
 

ОДЛУКА 
За утврдување на приоритет на проект 

“Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во 
руралните средини – с.Мустафино, с.Амзабегово, с.Пеширово, с.Ерџелија, 

с.Кадрифаково и с.Немањици” 
 

Член 1 
 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба и уредување на 
јавни зелени површини за одмор и рекреација во руралните средини – с.Мустафино, 
с.Амзабегово, с.Пеширово, с.Ерџелија, с.Кадрифаково и с.Немањици”. 
 

Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701-548       Совет на Општина Свети Николе                                           
26.06.2013 година                                                        Претседател 
Свети Никол                                          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 утврдување на приоритет на проект “Реконструкција 
на локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе – Куманово до с.Орел”. 

 
 Се објавува Одлука  За утврдување на приоритет на проект “Реконструкција на 

локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе – Куманово до с.Орел” бр. 0701 – 
549, што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 26.06. 
2013 година.                                                               

 
Бр. 0801- 555/7                                                                    Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                   Зоран Тасев с.р. 
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 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе 

(„Службен гласник на Општина Свети Николе” бр.01/06), Советот на Општина Свети 

Николе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година, ја донесе следнава 

ОДЛУКА 

За утврдување на приоритет на проект,”Реконструкција на локален пат од клучка на 
магистрален пат Свети Николе  – Куманово до с.Орел,, 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Реконструкција на локален 

пат од клучка на магистрален пат Свети Николе – Куманово до с.Орел”. 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Свети Николе. 

 
  Бр. 0701-549              Совет на Општина Свети Николе                                           
  26.06.2013 год.                                                                         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 намената на инвестицијата за 
реализација на проектот ,,Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат  

Свети Николе - Куманово до с.Орел,,. 

 
 Се објавува Одлука  за давање согласност за намената на инвестицијата за 

реализација на проектот ,,Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат 
Свети Николе - Куманово до с.Орел,, бр. 0701 – 550, што Советот на Општина Свети 
Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 26.06. 2013 година.                                                         
      

 
Бр. 0801- 555/8                                                                    Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                   Зоран Тасев с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе 

(„Службен гласник на Општина Свети Николе” бр.01/06), Советот на Општина Свети 

Николе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година, ја донесе следната 

 ОДЛУКА 

За давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на проектот 

“Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе 

 – Куманово до с.Орел”. 

Член 1 

 Со оваа одлука Советот на Општина  Свети Николе дава согласност за намена на 

инвестицијата со цел реализација на проектот “Реконструкција на локален пат од клучка 

на магистрален пат Свети Николе – Куманово до с.Орел”. 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Свети Николе “. 

                                                                         
  Бр. 0701-550                                                             Совет на Општина Свети Николе                                           
  26.06.2013год.                                                                                 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, 
донес 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука  за давање согласност за намената на инвестицијата 
„Изградба на локален пат од с.Кнежје до археолошки локалитет Била Зора” и „Изградба на 

локален пат од с.Немањици до излетнички локалитет Мавровица”. 
 
 Се објавува Одлука  за давање согласност за намената на инвестицијата 

„Изградба на локален пат од с.Кнежје до археолошки локалитет Била Зора” и „Изградба на 
локален пат од с.Немањици до излетнички локалитет Мавровица” бр. 0701 – 551, што 
Советот на Општина Свети Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 26.06. 2013 
година. 
                                                  

          
Бр. 0801- 555/9                                                                    Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                 Зоран Тасев с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1 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 26.06.2013 година, ја донесе следнава 
 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената на инвестицијата 

„Изградба на локален пат од с.Кнежје до археолошки локалитет Била Зора” и 
„Изградба на локален пат од с.Немањици до излетнички локалитет Мавровица”. 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа одлука Советот на Општина  Свети Николе дава согласност за намена на 
инвестицијата со цел реализација на проектите „Изградба на локален пат од с.Кнежје до 
археолошки локалитет Била Зора” и „Изградба на локален пат од с.Немањици до 
излетнички локалитет Мавровица”. 
 

Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
  Бр. 0701-551                                                       Совет на Општина Свети Николе                                           
  26.06.2013год.                                                                              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 намената на инвестицијата за 
реализација на проектот  “Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и 
рекреација во руралните средини - с.Мустафино, с.Амзабегово, с.Пеширово, с.Ерџелија, 

 с.Кадрифаково и с.Немањици,, 
 

 Се објавува Одлука  за давање согласност за намената на инвестицијата за 
реализација на проектот  ,,Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и 
рекреација во руралните средини - с.Мустафино, с.Амзабегово, с.Пеширово, с.Ерџелија, 
с.Кадрифаково и с.Немањици,, бр. 0701 – 552, што Советот на Општина Свети Николе ја  
донесе на седницата одржана на ден 26.06. 2013 година.                                                       

          
Бр. 0801- 555/10                                                                                     Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                           на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                        Зоран Тасев с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1 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 26.06.213година, ја донесе следнава 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на проектот  
“Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во 
руралните средини – с.Мустафино, с.Амзабегово, с.Пеширово, с.Ерџелија, 

с.Кадрифаково и с.Немањици” 
 

Член 1 
 

 Со оваа одлука Советот на Општина  Свети Николе дава согласност за намена на 
инвестицијата со цел реализација на проектот “Изградба и уредување на јавни зелени 
површини за одмор и рекреација во руралните средини – с.Мустафино, 
с.Амзабегово, с.Пеширово, с.Ерџелија, с.Кадрифаково и с.Немањици”. 
 

Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
  Бр. 0701-552                                                 Совет на Општина Свети Николе                                           
  26.06.2013год.                                                                     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 отстапување на алтернативен систем за 
водоснабдување ,,Дивјак,,  на ЈКП ,,Комуналец ,, 

 
 
 Се објавува Одлука за отстапување на алтернативен систем за водоснабдување 

,,Дивјак,,  на ЈКП ,,Комуналец ,, бр. 0701 – 553, што Советот на Општина Свети Николе ја  
донесе на седницата одржана на ден 26.06. 2013 година. 
                                            

 
Бр. 0801- 555/11                                                                    Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                     Зоран Тасев с.р. 
                          
         
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), Советот на Општина  Свети Николе на седницата 
одржана на 26.06. 2013 година донесе    
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О Д  Л  У  К  А 
за отстапување на алтернативен систем за водоснабдување”Дивјак” на ЈКП 

“Комуналец” 
 
 

Член 1    
 

 Се отстапува на трајно користење, управување и одржување на ЈКП “Комуналец” – 
Свети Николе системот за алтернативно водоснабдување “Дивјак”  с. Кнежје. 
 

 
Член 2  

 
  Одлуката ќе се изврши на тој начин што Комисија составена од стручни лица 
вработени во Општина Свети Николе и ЈКП “Комуналец” ќе состави записник за 
примопредавање. 
 
 Во записникот ќе се констатираат опремата, бројот на бунари, пумпи, филтри и 
останати средства кој што се вградени во алтернативниот систем за водоснабдување. 
 

Член 3  
 

 ЈКП “Комуналец” – Свети Николе е должно алтернативниот систем за 
водоснабдување да го одржува и користи како добар домакин и ги превзема сите потребни 
финансиски и други обврски во врска со користењето, одржувањето и непреченото 
функционирање на истиот.  
 

Член 4   
 

 ЈКП “Комуналец” – Свети Николе е одговорен за сите обврски кои произлегуваат од 
користењето и управувањето со алтернативниот ситем за водоснабдување.  
 

Член 5 
 

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина  Свети Николе” . 
 
 
Бр.0701- 553                                             Совет на Општина Свети Николе  
26.06. 2013 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 Предлог - Одлука за отстапување на водоводната мрежа во 
 М.З. Кнежје на ЈКП ,,Комуналец,,Свети Николе 

 
 Се објавува Предлог - Одлука за отстапување на водоводната мрежа во М.З. 

Кнежје на ЈКП ,,Комуналец,,Свети Николе  бр. 0701 – 554, што Советот на Општина Свети 
Николе ја  донесе на седницата одржана на ден 26.06. 2013 година. 
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Бр. 0801- 555/12                                                                    Градоначалник, 
26.06. 2013 год.                                   на Општина Свети Николе 
Свети Николе                                                            Зоран Тасев с.р. 
                      

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), Советот на Општина  Свети Николе на седницата одржана на 
26.06. 2013 година донесе    
 
 

О Д  Л  У  К  А 
за отстапување на водоводната мрежа во М.З. Кнежје  

 на ЈКП “Комуналец”  Свети Николе 
 

 
Член 1    

 Се отстапува на користење, управување и одржување примарната и секундарната 
водоводна мрежа во МЗ Кнежје на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе. 

 
Член 2  

  Одлуката ќе се изврши на тој начин што Комисија составена од стручни лица во 
ЈКП “Комуналец”, лице вработено во Општина Свети Николе  задолжено за односи со 
месните заедници и претставник на месната заедница во с. Кнежје ќе состават записник за 
примопредавање.  
 Во записникот ќе се констатира опремата која се предава, како што се резервоари, 
водоводна мрежа, пумпи и сл.  
 
 

Член 3  
 ЈКП “Комуналец” – Свети Николе е должно водоводната мрежа  и нејзините 
составни делови да ги одржува на начин со кој ќе се обезбеди нејзино непречено 
функционирање, а според правилата за дистрибуција на вода за пиење до домакинствата.  
 

Член 4   
 По превземањето на водоводната мрежа на одржување, ЈКП “Комуналец” – Свети 
Николе има обврска да утврди цена за м

3
 дистрибуирана чиста вода за пиење до секое 

домаќинство која ќе се наплаќа според количините кои како потрошени се евидентираат на 
мерната опрема кај секое домакинство. 
 Цената утврдена од страна на јавното претпријатие ќе се применува по добиената 
согласност од страна на Советот на Општина Свети Николе. 
 

Член 5 
 ЈКП “Комуналец” Свети Николе е должно водоводната мрежа да ја користи и 
одржува како добар домаќин. 
 Трошоците за одржување на мрежата, отстранување на дефектите и останатите 
трошоци за одржување и непречено функционирање на водоводната мрежа паѓаат на 
товар на ЈКП “Комунаалец”. 
 

Член 6 
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен 

гласник на Општина  Свети Николе” . 
 
 
Бр.0701- 554                                                Совет на Општина Свети Николе  
26.06. 2013 година                                                                 Претседател,  
Свети Николе                                                             Илија Стоилев с.р. 
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