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ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 
Трезорска сметка 100000000063010 
Буџетски корисник 7630140762- 630-10 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 

5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 
1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 
   За објавување  на Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  ЈАВНИОТ 
ПОВИК за прибирање на предлог проект „Поставување на топловодно греење во ООУ Даме Груев – подрачно 
училиште во село Амзибегово и подрачно училиште во село Кадрифаково“ бр.  0801- 382  што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.02. 2019 година.  
 
Бр.0901-389            Општина Свети Николе 
07.02. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                      М-р. Сашо Велковски с.р.   
      
  
 

  
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за Локална самоуправа (,,Службен весник 

на РМ,,бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 07. 02.2019 
година донесе: 

 
ОДЛУКА 

за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  ЈАВНИОТ ПОВИК за прибирање на 
предлог проект „Поставување на топловодно греење во ООУ Даме Груев – подрачно училиште во 

село Амзибегово и подрачно училиште во село Кадрифаково “ 
Член 1 

          Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Свети Николе во во врска со  
ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект „Поставување на топловодно греење во ООУ 
Даме Груев – подрачно училиште во село Амзибегово и подрачно училиште во село Кадрифаково“ 
за финансирање на проекти за развој на селата од Биро за регионален развој, утврдени во Буџетот 
на Република Македонија за 2019 година, раздел 191.01, потпрограма ОА  Рамномерен регионален 
развој ставка 464 Разни трансфери и раздел 280.01, Потпрограма ОА Рамномерен регионален 
развој ставка 488 Капитални дотации  до ЕЛС 

Член 2 
         Средствата се обезбедуваат во висина од 50 % од вредноста на предлог-проектот, или 
792.000,00 денари, согласно обврската за обезбедување на кофинансирање од страна на Единиците 
на локална самоуправа. 

Член 3 
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         Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе за 2019  
година од програма N A конто 482930. 

Член 4 
         Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавање во ..Службен гласник на Општина Свети 
Николе. 
 

Бр. 0801-  382                                                                   Совет на Општина Свети Николе 
            07.02. 2019 година                                            Претседател, 
 Свети Николe                               Кире Алексов с.р. 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 

5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 
1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 
   За објавување  на Одлука за намалување на обврска за надомест за уредување на градежно земјиште 
бр.  0801- 383  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.02. 2019 
година.  
 
 
Бр.0901-389/2                                           Општина Свети Николе 
07.02. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                             М-р. Сашо Велковски с.р.  
   
        
  
 
 Врз основа на чл. 95 и 96 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 15/15...190/16) , 
„Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура 
и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависнот од степенот на уреденост 
(Сл.весник на РМ бр. 193/16) и „Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина 
Свети Николе“, Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 07.02.2019 година  донесе 
 

 
 

О    Д    Л    У    К    А 
за намалување на обврска за надомест за уредување 

    на градежно земјиште 
 
 
 Обврската на инвеститорот Трајче Коцев од Свети Николе за плаќање надомест за уредување на 
градежно земјиште  се намалува за 39.860,00 денари. 
 Се задолжува Градоначалникот на Општина Свети Николе во рамките на своите овластувања да 
превземе мерки за спроведување на оваа Одлука. 
 

О   б   р   а   з   л   о    ж    е   н   и   е 
 
 Општина Свети Николе со инвеститорот Трајче Коцев од Свети Николе во 2011и 2015 година склучиле 
договори за уредување на градежно земјиште со кои утврдиле надомест за уредување на градежно земјиште 
во износ од 208.537,00 денари. 
 Во 2011 година Општина Свети Николе како носител на уредувањето на градежното земјиште во 
постапка на експропријација од Нове Јаневски од Свети Николе , кој граничи со парцелата сопственост на 
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Трајче Коцев, експроприрала градежно земјиште со површина од 43м2 со цел оформување на улицата 
„Октомвриска“ преку која Трајче Коцев треба да има пристап до својата парцела. 
 Во записникот од   постигнатата спогодба за експропријација составен пред Управата за имотно 
правни работи во Свети Николе под У.бр.26-62/2011 од 09.02.2011 година поточно во став 3  од истиот е 
предвидено дека Општина Свети Николе во рок од 30 дена на Нове Јаневски ке му изгради полско WC и 
ограда – потпорен ѕид од цврст материјал. 
 Овој дел на спогодбата со сопствени средства го реализирал Трајче Коцев, видно од изјави дадени 
пред Нотар Јадранка Коцевска и тоа изјава УЗП 706/2019 од 29.01.2019 дадена од Нове Јаневски  и изјава УЗП 
681/2019 од 28.01.2019 година. 
 Со записник број 0901-82/16-2 од 28.11.2018 година од страна на комисија формирана од 
Градоначалникот на општина Свети Николе направена е проценка на вложувањето направено од Трајче 
Коцев, при што е утврдено дека истото изнесува 39.860,00 денари. 
 Согласно направената проценка, се одлучи вкупната обврска на инвеститорот да се намали за износот 
наведен во диспозитивот на оваа Одлука. 
 
 
            Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавање во ..Службен гласник на Општина Свети 
Николе. 
 
 Бр.0801-383 
 07.02.2019        Совет на Општина Свети Николе 
 Свети Николе          Претседател 
         Кире Алексов с.р. 
 
                                                   
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 
5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 
1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

  
З А К Л У Ч О К 

 
 За објавување  на Програма за измена и дополнување на Програмата  за уредување на 

градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2019 година  бр.  0801- 384  што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.02. 2019 година.  
 
                                             
 
Бр.0901-389/3                                              Општина Свети Николе 
07.02. 2019 година              Градоначалник, 
Свети Николе                                               М-р. Сашо Велковски с.р.  
      
        
  
 

 
Врз основа на членовите 94,95,96 и 97 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на 

Р.М. „бр.15/15,98/15,193/15,226/15,31/16,142/16 и 190/16 ), а согласно Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост(“Службен весник на Р.М. „бр.193/16), член 15 од Статутот на Општина - Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” „бр. 01/.2006), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на 07.02.2019 година, донесе 
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ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА 
за уредување на градежно земјиште на подрачјето 

на Општина Свети Николево 2019година 
 
 
 
 Во „Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Свети Николе во 2019 
година“ донесена од Советот на општина Свети Николе под број 0801-314 од 13.12.2018 година: 

- Во делот „РАСХОДИ“ Програма Ф2  кај текстот 
„Надзор на изведбени работи во инфраструктурата “ износот „1.300.000,00“ се заменува со 
износот „900.000,00 “. 

- По текстот „Стручна ревизија на урбанистички планови“ се додава нов ред кој гласи: 
 „Геомеханички  истражувања   ................................. 400.000,00 

- Во програмата ЈК – „Јавна Чистота (капитални расходи)  текстот 
„Набавка на бекатон плочки“ се менува и гласи: 

„Набавка и монтажа на бекатон плочки“ 
- Во програмата ЈКА – Јавна чистота купување на друга опрема – капитални расходи текстот  

„Набавка на скип за ЈКП „Комуналец“ се менува и гласи: 
„Набавка на опрема и механизација за ЈКП Комуналец“ 

 
 
Оваа Програма влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на 

Општина Свети Николе”. 
 
Број 0801- 384                Совет на Општина Свети Николе 
07.02. 2019                        Претседател, 
Свети Николе                                    Кире Алексов с.р. 
 
 
 
 
      
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 

5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 
1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 

 
 За објавување  на  Програма за јавни работи за 2019 година  бр.  0801- 385  што Советот 

на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.02. 2019 година.  
 
 
                                                           
Бр.0901-389/4                                          Општина Свети Николе 
07.02. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                          М-р. Сашо Велковски с.р.   
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Врз основа на член 7, став 1 од Законот за комунални дејности („Сл. весник на РМ“ бр.95/12), 
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден. 07.02. 2019 година, донесе: 
  
 
 

ПРОГРАМА 
за Јавни работи во 2019 година 

 
 

Рамка на програмата  
  

Комуналните дејности се дејности од јавен интерес. Основните услови и начинот на вршење 
на комуналните дејности, финансирањето на комуналните дејности, финансирањето на изградбата и 
одржувањето на објектите на комуналната инфратсруктура се уредуваат со Законот за комунални 
дејности. 
  Според членот 7 став 1 и 2 од Законот за комунални дејности : 
 „Комуналните дејности се вршат врз основа на развојни планови и програми. Развојните 
планови за вршење на комунални дејности се донесуваат во период од  три години од страна на 
Советот на Општината“.  
 Горенаведениот закон вклучува одредби со кои што се уредени одредени надлежности на 
Општината и јавните комунални претпријатија основани од Општината , како даватели на комунални 
услуги. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности, кои што 
треба да се донесат односно превземат. Напорите на Општина Свети Николе во 2019 година ќе 
бидат насочени кон донесување на сите потребни акти и програми со цел ефикасно извршување на 
комуналните услуги согласно овој закон преку примена и на дополнителни и нови практични 
пристапи со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските 
одредби во оваа област.   
   
 
 Развојни приоритети 
 
       Согласно Законот за локална самоуправа една од клучните надлежности на општините е 
планирањето на локалниот економски развој, водење на локална економска политика, потоа 
поддржување на развојот на малите и средни претпријатија и претприемништвото на локално ниво, 
како и промовирање и воспоставување на партнерства. Во оваа насока, Советот на Општина Свети 
Николе усвои Стратегија за локален развој на општината во која главна стратешка цел е 
намалување на невработеноста која во Општина Свети Николе изнесува околу 17,3% од вкупното 
население (или 3200 лица) според официјалните податоци од Центарот за вработување. 

Од извршената Анализа на пазарот на трудот на Општина Свети Николе меѓу другото 
констатирано е дека:  

• Огромно е учеството на невработените со ниско ниво на образование (I и II степен на 
стручна подготовка т.е неквалификувани) - 36,65% од вкупниот број на невработени. 

• Голем е бројот на невработените лица кои чекаат вработување подолго од 1 години - 
39,85%. 

• Голем е бројот на невработени лица на возраст над 55 години – 23,5%.  

За да се стимулира вработувањето на овие најзагрозени категории на невработени лица се 
предвидува нивно ангажирање во организирани работни активности во рамките на програма за 
Јавни работи од областа: Одржување и обновување на јавната инфраструктура и Одржување и 
заштита на животната средина. 

За извршување на оваа надлежност во општина Свети Николе одговорно е ЈКП „Комуналец“ 
и Општината преку Одделението за Комунални дејности 

Со цел да се даде поддршка на работата на јавните претпријатија  и општината за ефикасно 
спроведување на надлежноста од областа на заштита на животната средина и природа, уредување 
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на просторот и градежното земјиште и комуналните дејности (одржување на јавна чистота) потребно 
е превземање на организирани акции со поддршка на општината и ЈKП, во кои ќе се ангажираат 
дополнителни човечки ресурси со моментален статус на невработени лица. 

Во општина Свети Николе има голем број на слободна работна сила која може да биде 
ангажирана во работни активности кои не бараат стручност и формално образование, а се во 
рамките на програмските активности на јавните претпријатија и Општина Свети Николе. При 
спроведување на организираните акции, предност ќе се даде на вработување на долгорочно 
невработените лица (39,84% од вкупниот број на невработени) која е најбројна во општината, на 
неквалификуваната работна сила со ниско ниво на образование (36,65% од вкупниот број на 
невработени) и на невработените лица на возраст над 55 години (23,5% вкупниот број на 
невработени).  

 
 Цел  

Основна цел на Програмата е да се даде придонес кон: 
• Намалување на стапката на невработеност, привремено намалување на сиромаштијата и 

економско-социјалните тензии преку ангажирање на 35 невработени лица за период од 7 
месеци, со акцент на долгорочно невработени неквалификувани и полуквалификувани лица, 

• Обезбедување на посовремени услови за живот и работа на граѓаните преку обновување и 
уредување на јавната инфраструктура и одржување и заштита нa животната средина.   
 

Програмски активности 
  Во рамките на програмата за Јавни работи, Општина Свети Николе во парнерство со ЈКП 
Комуналец,  за период од 7 месеци ќе ангажира 12 невработени лица со акцент на долгорочно 
неработени лица, неклвалификувани и полуквалификувани. Со проектот ќе се спроведат работни 
активности од областа на заштита на животната средина за чистење и одржување на критичните 
точки од аспект на загадувањето (градски паркови, излетнички места, гробишта, просторот на 
индустриската зона, дивите депонии во и околу градот), и од областа на обновување и одржување 
на јавната инфраструктура т.е уредување и санација на уличната инфраструктура во градот Свети 
Николе.  

Програмата предвуидува извршување на  следните групи на активности по одредена 
временска динамика:  

(Динамичкиот план за извршување на активностите е во прилог): 
 
   
1 активност:   
Чистење, хортикултурно уредување и поставување на урбана опрема (клупи, летниковци и корпи за 
отпадоци) во градските паркови,  
  
2 активност:  
Санација на тротоарните површини, хортикултурно уредување и расчистување на центарот на 
градот Свети Николе, 
 
3/ активност:  
Чистење и уредување на излетничко место Ѓуриште и излетничко место Крушки, 
  
4 активност:  
Расчистување на дивите депонии во и околу градот вклучувајќи ја индустриската зона и 
порамнување на цврстиот отпад во градежната депонија,  
  
5 активност:  
Чистење на одводен канал во градски гробишта,   
 
6 активност:  
Санација на пристапни пешачки патеки, хортикултурно уредување и расчистување на јавните 
гробишта.
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 Финансирање  
 Со Програмата е предвидено да се ангажираат 12 лица на кои ќе им се исплаќа 
надоместок во износ од 17.370,00 денари – бруто плата. 
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 
1.500.000,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2019 година.  

 Средствата во износ од 1.500.000,00 денари се од буџетот на Општина Свети Николе и 
ќе бидат наменети за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на 12 ангажирани 
лица за период од 7 месеци. И истите ке бидат работно ангажирани од страна на ЈКП 
„Комуналец“ Свети Николе  
 
 Распоредување на буџетските средства 
  Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на 
Општината.  
 
 Завршни одредби 
  Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи 
реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува 
иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините 
цели.  
  
 Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен гласник на 
Општина Свети Николе“.  
 

 
Br.0801- 385                                       Sovet na Op{tina Sveti Nikole  
07.02.  2019 god.                                                                Pretsedatel,  
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 за усвојување на Информација за состојбите со јавната безбедност и 
безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за второ полугодие 
од 2018 година бр.  0801- 386  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана 
на ден 07.02. 2019 година.  
 
 
Бр.0901-389/5                                         Општина Свети Николе 
07.02. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                          М-р. Сашо Велковски с.р.  
     
        
 
 
          Врз основа на член 36 став1 точка 13 од Законот за Локална Самоуправа, а во врска со член 25 став 
1 од Законот за Полиција Советот на Општина Свeти Николе на седницата одржана на ден 07.02. 2019 
година донесе: 
                                                     
 
 
 



8 
 

З А К Л У Ч О К 
 

1.Советот на Општина Свети Николе ја прифаќа Информацијата за состојбите со јавната 
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патишта на подрачјето на ПС од ОН   Свети Николе за второ 
полугодие од 2018 година. 
 
 

2.Поднесената Iнформација се прифаќа во целост без давање на посебни препораки на 
раководното лице за постапување во областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот. 
 
 

3.Овој Zаклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник” на Општина 
Свети Николе. 

 
 
Бр.0801- 386                                                       Совет на Општина  Свети  Николе 
07.02.  2019 год.                                                                           Претседател,  
Свeти  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 План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на 
Општина Свети Николе (2019-20121) бр.  0801- 387  што Советот на Општина Свети Николе го донесе 
на седницата одржана на ден 07.02. 2019 година.  
 
                                           
Бр.0901-389/6                                       Општина Свети Николе 
07.02. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                       М-р. Сашо Велковски с.р.  
      
        
  
 

Врз основа на член 28,став 3  од законот за заштита и благосостојба на 
животните(,,Службен весникна РМ,, бр.149/14,149,15 и 53/16),член 140 од Деловникот за 
работа на Советот на Општина Свети Николе (1/2006), Советот на Општина  Свети Николе на 
седницата одржана на ден 07.02. 2019 година донесе 
 

П Л А Н 
за контрола на популацијата на бездомни кучиња на 
територијата  на Општина Свети Николе (2019-2021) 

 
1.ВОВЕД 

За решавања на проблемот поврзан со зголемено присуство на бездомни кучиња 
односно за контрола на нивниот број, од страна на Свeтската здравствена организацијаза 
заштита на животнитеи позитивните законски прописи во Република Македонија, единствено е 
можен хуманиот начин на третирање на овие животни. 

Хуманиот третман подразбира згрижување и заштита на безбедноста и здравјето на 
граганите на Општината. 

Согласно Законот  за заштита и благосостојба на животните, општините се надлежни 
да вршат собирање на бездомни кучиња, односно неригистрирани кучиња и регистрирани 
кушиња доколку ги затекнат на јавни површини без присуство на сопственикот и привремено да 
ги сместат во соодветни објекти -прифаталишта. 
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Со овој план се утврдуваат насоките за третирање на бездомни кучиња, условите, 
организацијата и начинот на реализацијата. 
2.ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ 

Општат цел на планот е определување на општи мерки и активности што  треба да се 
превземат во периодот 2019-2021 година за ефикасна контрола и заштита на популацијата на 
бездомни кучиња, како и третман согласно прописите од област на ветеринарното здравство и 
благосостојба на животните. 
3.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ 
Планирани мерки за: 
- заловување на животни; 
- нивни транспорт до прифатилиште; 
- прием и преглед од доктор по ветеринарна медицина; 
- лабораториски испитувања на заразни болести согласно прописите од областата на 
ветеринарното законодавство, вклучувајки испитување од болеста лајшманиоза; 
- ветеринарно медицински третман на кучиња, овариохистеректомија и орхиектомија; 
- постоперативно сместување и нега; 
- вакцинација и дехелментација; 
- обележување со микро чип; 
- вракање на заловените кучињана реонот на нивно заловување или вдомување на кучиња; 
- еутаназија на кучиња согласно прописите од областата на ветеринарното законодавство; 
- едукација, подигнување на свеста кај населението. 
 
Планот за контрола на популацијата на бездомните кучиња ги дава основните насоки од кои ке 
произлезат годишните програми за контрола на популацијата набездомни кучињана 
територијат на општина Свети Николе. Годишната програма ке ја реализира субјект кое 
Општината ке го избере на јавен повик и кое ги исполнуваусловите за изведување на 
активности согласно закон. 
 
4.ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 
4.1 Заловување, транспопрт, идентификација и евиденција. 

Обучени луге кои поседуваат легитимација спроведуваат заловување на кучуња, а се 
обезбедени со соодветна униформа и средства за лична заштита. 

Заловувањето се врши со следната опрема возило, јамки-мрежи за заловување, пушка 
за хемиско заловување, корпи кафези за транспорт, околувратници и водилки. Транспортот се 
врши од местото на заловувањето до прифатилиштето. 

На лице место се врши теренска иденификација на посебни обрасци за евиденција и 
идентификација - секое заловено куче веднашсе евидентира се заведуваат податоцитеза 
животното како раса, пол, старост, особени знаци, место на заловување и др. 
4.2 Престој во прифатилиште, ветеринарно медицински третмани понатамошно постапување 
со третирани кучиња 

Прифатилиштето треба да обезбедува елементарни услови за спроведување на на 
соодветни мерки и персонал за ефикасна заштита на животните, редовно хранењеи 
напојување и доколку е потребно лекувањ е на животните. 

Заловените кучиња се транспортираат до прифатилиштето. 
Кучината се сместуваат во  простории за прием во кои се врши преглед на кучињатаод 

страна на докторот по ветеринарна медицина  кој врши преглед на заловените кучиња и ги 
спроведува сите мерки согласно закон и тој одредува кој од нив ке ги исполнат условите за 
еутаназија. 
Еутаназијата се врши: 
-согласност со важечките законски прописи и наредби. 
-кога животното е заболено од заразна или паразитска болест која може да се пренесена други 
животни или лугето,животното р заболено од цруги болести кај кои лечењето е е долго,тешко 
повредени животни,животни кои видливо страдаат или стари изнемоштени животни. 
-кога кучињатапреставуваат опасност кон лугето или други животни и 
-кога кучињатапоминале минимум временски периодза исцрпување на можност за вдомување. 
 

Медицински третман на здрави кучиња се врши на следниот начин: 
Сите клиничкиздрави животни   се транспортираат до ветеринарното друштво  кое е одобрено 
од Агенција та за храна и ветеринарство и кое има договор за ветеринарно медицински 
третман  на животните со прифатилиштето. Сите животни кои по мислење на на доктор ги 
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исполнуваат критериумите за операција се оприраат-стерилизираат. По завршена операција се 
вракаат назад во прифатилиштето каде се врши нивно редовно хранење и постојан надзор. 

Прифатилиштето се одржува согласно санитарните прописи: боксови во 
прифатилиштето редовно се чистат се врши дезинфекција и дезинсекција, а по потрба и 
дератизација. 

Прифатилиштето е должно да склучи договор со овластен оператор за нештено 
остранување на лешеви и нус производиод животинско потекло во специјално изградена јама 
на соодветна комунална депонија и исто ке собира и транспортита фекалиите од 
прифатилиштето. Непосредно пред напуштање на прифатилиштето кучињата се вакцинираат 
против беснило и се третираат со средство против едно и ектопаразити. Животните се вракаат 
во реонот назаловување или или се вдомуваат со што се обележани со микрочип, вратените на 
реонот треба видливо да се обележат а вдомените се внесуваат во Ветеринарно 
информативниот систем. 

Приоритет се дава на вдомување на животните 
Општината ке настојува во периодот (2019-2021) да подготви планска документација за 

изградба на соодветен простор за современо прифатилиште кое ке ги исполни сите стандарди 
за елементарна заштита и третман на кучињата. 
 
4.3 Подигање на јавната свест 

Подигање на јавната свест е клучна за справување и хуман третман на кучиња 
скитници. Решавање во разни форми на комуникација со граганите, спроведување на 
едукативни и промотивни активности за подигнување на јавнат свест за постапување со 
бездомни кучиња, организирање акции и настани завдомување на кучиња се важен дел кој на 
подолг периодке го ограничи бројот на кучиња на улица и ке овозможи одржливост на 
планските активности. 
5.ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ 

Планот предвидува интензитетот на заловување и капацитетот на сместување во 
прифатилиштаза да ги исполнува условите за сместување на 30 бездомни кучиња /месечно. 

Согласно планот сите подетални активности ке се предвидат во Годишни програми за 
контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Свети Николе. 
6.ФИНАНСИРАЊЕ 

Активностите ке се финансираат од буџетот на Општина Свети Николе, со средства од 
програмата на активности на Општина Свет Николе во областа на здравствената заштита. 
7.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Планот за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина  
Свети Николе (2019-2021) ке се применува по одобрување на истиот од Агенцијата за храна и 
ветеринарство на РМ. 

Надзор над реализацијата на планот врши Оделението за комунални работи  во 
Општина Свети Николе. 
 Овој План влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе,,. 
 
   Бр.  0801-387                                                                   Општина Свети Николе 
   07.02.2019                                                                          Председател на совет 
  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 распишување на тендер за проект БИОРЕАЛ финансиран од 
програмата за прекугранична соработка меѓу Грција и Македонија со референтен број CN1-S02.2-
SC014бр.  0801- 388  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 
07.02. 2019 година.  
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Бр.0901-389/7                                         Општина Свети Николе 
07.02. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                          М-р. Сашо Велковски с.р.  
      
  
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 16, а во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот  за 
локална самоуправа (,,Службен весник на Р.М.,,  бр.05/02), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 07.02.2019 година ja донесе следнава: 

 
 

ОДЛУКА 
за распишување на тендер за проект БИОРЕАЛ финансиран од програмата за прекугранична 

соработка меѓу Грција и Македонија со референтен број CN1-S02.2-SC014 
 
 

Член 1 
  

Советот на Општина Свети Николе дава согласност да отпочне постапка за распишување на 
тендер  за проект БИОРЕАЛ финансиран од програмата за прекугранична соработка меѓу Република 
Грција и Република Македонија со референтен број CN1-S02.2-SC014. 

 
Член 2 

 
Се овластува Градоначалникот да ја отпочне постапката за спроведување на набавка по 

проектот БИОРЕАЛ финансиран од програмата за прекугранична соработка меѓу Република Грција и 
Република Македонија со референтен број CN1-S02.2-SC014 согласно позитивните законски прописи и 
процедурите (Practical Guide-Prag) на Европската Унија. 

 
                                                                     Член 3 
 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на 

Општина Свети Николе”. 
 
 

Бр. 0801 -  388                                                                Совет на Општина Свети Николе 
             07.02. 2019 година                                           Претседател, 
 Свети Николe                            Кире Алексов с.р. 
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