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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 Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението 
на Општина Свети Николе од заразни болести во 2018 година  бр. 0801- 110 што Советот на 
Општина Свети Николе ја  донесе  на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.  
                                                          
 
Бр.0901-126                                                                                     Општина Свети Николе 
30.04. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                       М-р. Сашо Велковски с.р.  
          
       
                                                   
 
 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни 
болести („Службен весник на РМ“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 32/16), Советот 
на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година донесе 

 
 

Програма 
за спроведување на општи мерки за заштита на населението на Општина 

Свети Николе од заразни болести во 2018 година 
 
 
 

I.Вовед 
Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести е во согласност со член 14 став 2 од Законот за заштита на населението 
од заразни болести („Службен весник на РМ“бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 
32/16) и член 22 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.05/02), и според истиот, заштитата на населението од заразни болести претставува 
организирана општествена активност со цел да се спречи појавата или да се намали, 
отстрани или искорени ширењето на заразни болести, кои се од посебно значење за Р. 
Македонија. 

За заштита од заразни болести се спроведува епидемиолошки надзор и се 
применуваат општи и посебни мерки. По потреба се спроведуваат и вонредни мерки. 
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Епидемиолошкиот надзор го организираат и спроведуваат епидемиолошките 
служби при Институтот за јавно здравје и регионалните центри за јавно здравје. 

Општите мерки за заштита од заразни болести ги програмираат и планираат 
општините, на предлог на Центрите за јавно здравје. Овие мерки вклучуваат: 

1.Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата; 
2.Отстранување на отпадните води и цврстите отпадни материи на начин кој 

спречува загадување на човековата околина; 
3.Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти: 

(училишни и предучилишни установи, објекти за водоснабдување, други јавни установи и 
други јавни места); 

4.Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
5.Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на 

здравјето на населението. 
Општите мерки ги организира единицата на локална самоуправа и се 

спроведуваат во согласност со стандардите и постапките утврдени со закон за секоја 
дејност одделно. 

Посебни (специфични) мерки за заштита на населението од заразни болести се: 
1.Откривање на заразни болести-поставување дијагноза; 
2.Лабораториско испитување за утврдување на причинителот на заболувањето; 
3.Пријавување на заразни болести; 
4.Епидемиолошки испитувања; 
5.Превоз, изолација и лечење на болни од заразна болест; 
6.Карантин и здравствен надзор; 
7.Здравствени прегледи на одредени категории на вработени, како и на лица и 
бацилоносители одредени со закон; 
8.Имунизација и хемиопрофилакса; 
9.Дезинфекција, дезинсекција и дератизација по епидемиолошки индикации. 
Специфичните мерки за заштита од заразни болести ги планираат и извршуваат 

здравствените работници во референтни здравствени установи, според специфичната 
цел и мерки за кои се регистрирани. 

Во услови на епидемии и катастрофи од поширок размер се спроведуваат и 
вонредни мерки за заштита од заразни болести.  

Спроведувањето на мерките за заштита на населението од заразни болести и 
средствата за нивно спроведување имаат приоритет во однос на спроведувањето на 
останатите мерки за здравствена заштита. 

 
II.Активности 
 
Со Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести се утврдуваат активностите, извршителите, роковите и изворите на 
финансиски средства за спроведување на општите мерки во спречувањето и 
сузбивањето на заразните и други заболувања на територијата на општина Свети 
Николе. 

Општите мерки и активности ги организира и следи Општина Свети Николе, во 
соработка со ЈЗУ Центар за јавно здравство – Велес и ПЕ Свети Николе и ЈЗУ 
Здравствен дом „Примариус Д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе и ЈКП Комуналец Свети 
Николе. За заштита на населението од заразни болести во Општина Свети Николе, во 
2018 година, ќе се спроведат следниве општи мерки: 

1.Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата 
од  водовод; 

2.Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишните  
установи; 

3.Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин кој ќе овозможи 
заштита на човековата околина од загадување; 

4.Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други 
хигиено -технички мерки во населени места и други јавни површини; 

5.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на 
населението. 
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1.1 Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата 
од регионалниот водовод 
 

Општина Свети Николе и во 2018 година ќе продолжи да се грижи за 
континуирано снабдување на населението со доволни количини на здравствено 
исправна вода за пиење. 

Организираното водоснабдување на најголем дел од населението во општина 
Свети Николе го врши Јавното претпријатие ЈКП „Комуналец“ Свети Николе. 

Верификација на квалитетот и исправноста на водата за пиење од регионалниот 
водовод и информирање на корисниците за квалитетот на водата го врши ЈЗУ Центар за 
јавно здравје - Велес. 

Редовниот мониторинг се спроведува еднаш неделно, односно четири пати во 
месецот, и тоа од различни мерни точки како што се детски градинки, школски установи, 
здравствени установи, индустриски капацитети, односно од места каде постојано се 
користи водата од водоводниот систем.  

Два пати годишно се врши голема анализа на водата за пиење од Републички 
завод за здравствена заштита од Скопје,  каде се вршат физичко-хемиски испитувања, 
радиолошки испитувања и испитувања на пестициди и трихаломеатни. 

Освен тоа, еднаш годишно Хидробиолошкот завод од Охрид врши испитување на 
фито и зоопланктон на водата од филтер станицата во Свети Николе. 

 
2.1.Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишни 

установи 
 
Децата и учениците се најранлива категорија на население. За заштита на 

нивниот интегритет, а особено од заразна жолтица и други цревни заболувања се вршат 
и редовните контроли на училишните и предучилишните установи од страна на 
санитарниот и здравствен инспектор и лекарите од Центарот за јавно здравје. 

Врз основа на теренските увиди сите училишта и градинки добиваат извештај за 
најдената состојба, со предлог мерки за подобрување доколку е потребно. 

 
3.1.Правилно и навремено отстранување на цврст отпад и отпадни води 
 
Организираното отстранување на цврст отпад и отпадни води го врши Јавното 

претпријатие ЈКП „Комуналец“ Свети Николе. 
 
4.1.Спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

(ДДД) во населени места и други јавни површини 
 
Законот за заштита на населението од заразни болести налага превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација во здравствени, училишни, предучилишни и 
социјални установи, зелени пазари, канализации, депонии и друго. 

Спроведувањето на ДДД ќе се спроведе од Страна na Општина Свети Николе со 
избор на најповолен понудувач (правен субјект лиценциран за спроведување на ДДД) 
согласно Програмата за превентивна дизинсекција и деритизација во Општина Свети 
Николе за 2018 година. 

 
Препораки за превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација би биле: 

вршење на превентивна дезинфекција на општинската зграда, вршење на превентивна 
дезинсекција на критични точки во населени места и јавни површини на територијата на 
општина Свети Николе, вршење како и спроведување на превентивна систематска 
дератизација на подземниот канализациски систем со ревизионите и прифатните шахти 
од канализациониот систем во Свети Николе и во населените места и вршење на 
превентивна систематска дератизација на јавно прометни површини и зеленило, и тоа 
двапати годишно (пролетна и есенска дератизација). 

 
5.1.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на 

населението 
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Општината во соработка и со ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес ке го планираат 
и организираат спроведувањето на промоција на здравјето и превенцијата од заразни 
болести. 

Во зависност од случувањата ќе се спроведуваат и типизирани предавања на 
учениците од основното и средното образование за заштита од заразни болести. 

 
III.Финансирање 
 
Активностите утврдени со оваа програма ќе се реализираат со средства од 

Буџетот на општина Свети Николе за 2018 година како и на ЈКП „Комуналец“ Свети 
Николе. 

 
 
IV.Известување 
 
Известувањето и информирањето на граѓаните ќе се врши преку соопштенија 

истакнати на јавни места, ВЕБ страната на општината, соработка на општината со 
локалните надлежни органи: полиција, противпожарна служба, здравствен центар, Месни 
заедници, Здруженија на пчелари итн, за точниот термин на акцијата, видот на 
препаратот и начинот на изведување на третманот, како и локални медиуми. 

 
 
V.Мониторинг 
 
Покрај претставник од локалната самоуправа-комунален инспектор, мониторинг 

над спроведувањето на превентивните активности на Општина Свети Николе за заштита 
на населението од заразни болести ќе врши и претставник од ЈЗУ Центарот за јавно 
здравје Велес како и претставник од Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 
VI.Завршни одредби 
 
Оваа Програма  влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 

на општина Свети Николе“. 
 
 

 
 Бр.0801- 110                                                                   Совет на Општина Свети Николе 
           30.04.  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 Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во Општина 
Свети Николе за 2018 година бр. 0801- 111 што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе  на 
седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.  

 
                                                                      
Бр.0901-126/2                                                                                Општина Свети Николе 
30.04. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                          М-р. Сашо Велковски 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. 05/02), член 12 став 1  точка 4 и став 2, член14 став 2 и 3 
и член 42  од Законот за заштита на населението од заразни болести (“Службен 
весник на РМ“ бр. 66/04, 139/08 , 99/09, 149/14,  150/15 и 37/16), како и доставен план 
Елаборат со акционен план за спроведување на превентивна дезинсекција и 
дератизација на подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година од ЈЗУ 
Центар за јавно здравје Велес арх. бр. 0903-142 од 26.03.2016 г. Советот на 
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година, ја донесе 
следната 

 
 

П Р О Г Р А М А 
за превентивна дезинсекција и дератизација 

во Општина Свети Николе за 2018 година 
 

 
 

I.   ВОВЕД 
Како резултат на глобалното затоплување и климатските промени постои 

можност  за зголемување  на  бројот  на  заразни  заболувања  и  појава  на  
заболувања  кои  веќе  се искоренети или биле присутни во минатото, како и појава на 
заболувања кои не се карактеристични   за   нашето   подрачје. Како   резултат   на   
глобалното   затоплување   и климатските промени постои можност за појава на 
тропски и субтропски болести кои ги пренесуваат комарците и други вектори. 
Поволните природни услови и микроклиматски погодности  обезбедуваат  постојано  
присуство  на  бројни  популации  на  комарци  и  други штетни инсекти. Присуството 
на комарците,  крлежите  и другите штетни инсекти, како  и присуството на 
глодарите е перманенто присутен проблем кој мора да се решава  и со тоа да се 
придонесе за обезбедување на поставената општествена цел  - заштита на 
населението од од штетните влијанија на овие биолошки врсти. 
 

II.  ЦЕЛИ 
Целта на оваа Програма е интегрирано сузбивање на заразните болести 

предизвикани од микроорганизми, штетници и глодари. Заради заштита на 
населението во Општина Свети Николе од заразни болести, штетници и глодари 
потребно е превземање на превентивна дезинсекција и дератизација во Општина 
Свети Николе. Со оваа Програма: 

-    Се регулира потребата од сузбивање на штетниците и глодарите; 
-    Се утврдува територијата на која ќе се спроведе дезинсекција и 
дератизација   (површина и објекти); 
-    Се утврдува правното лице кое ќе ја спроведува дезинсекцијата и 
дератизацијата; 
-    Се утврдува начинот на финансирање. 
 

III. АКТИВНОСТИ 
Реден 
број 

Мерки                   
и 
активности 

Место (локација) Надлежна 
институција 

Планирани 
средства 

Временски 
период            
на активност 

1. Дезинсекција 
 

Свети Николе  
 

 
 
 
 
 
Општина    
Свети Николе 

 
 
 
 

Вкупно  
250.000 

- Ларвина 
дезинсекција  
(март - април) 
- Адултицидна 
дезинсекција (во 
мај и јуни) 
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2. Дератизација 
 

-    диви депонии 
-   јавни   површини   

(парк, плоштад, пазар) 
-    канализациона мрежа 

денари - Пролетна 
дератизација – 
(март -  јуни) 
- Есенска 
дератизација 
(септември-
декември) 

 
 
 
IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Спроведувањето на оваа Програма Општина Свети Николе ќе  ја  реализира  
во соработка со ЈКП Комуналец – Свети Николе, како и во соработка со Центар за 
јавно здравје – Велес.  

За реазлизирање на активноста за превентивна дезинсекција предвидена со 
Програмата, Општина Свети Николе ќе спроведе јавна набавка за избор на правни 
лица кои ќе ја спроведат превентивната дезинсекција, и деритизацијата. За 
реализација на активноста за   превентивна дератизација ЈКП Комуалец ќе изврши 
евидентирање на површините за третирање, точките во канализациониот систем каде 
ќе се врши дератизација,  отстранување на дивите депонии од јавните површини 
пред почеток на процесот на дератизација. За текот на спроведување на 
активностите, како и за датумите во кои е предвидено спроведувањето на 
превентивната дезинсекција и дератизација, населението на општина Свети Николеќе 
биде известувано преку веб страницата на Општина Свети 
Николе(www.svetinikole.gov.mk), како и преку локалните медиуми. 

 
 

V.  ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Со реализација на оваа Програма се очекуваат следните резултати: 
-    Спроведување на редовна годишна превентивна дезинсекција и дератизација; 
- Унапредување на здравјето на граѓаните на Општина Свети Николеи заштита од 

заразни заболувања; 
-    Ставање под контрола на размножувањето на штетниците и глодарите. 

 
VI. ФИНАНСИРАЊЕ 

Активноста за вршење на превентивната дезинсекција и д ератиз аци ј а  со оваа 
Програма ќе се реализира со средства од Буџетот на Општина Свети Николе за 2018 година 
Програма Е0 конто 424 230. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа  Програма  влегува  во  сила  со  денот  на  објавување  во  „Службен  гласник  
на 

Општина Свети Николе“.  
 

 
 Бр.0801- 111                                                                       Совет на Општина Свети Николе 
           30.04.  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 
 

 
  

http://(www.svetinikole.gov.mk/
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З А К Л У Ч О К 
 
 

 објавување  на Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина Свети Николе за 2018 година бр. 0801- 112 што Советот на 
Општина Свети Николе ја  донесе  на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.  
                                                          
 
Бр.0901-126/3                                                                                         Општина Свети Николе 
30.04. 2018 година               Градоначалник, 
Свети Николе                       М-р. Сашо Велковски с.р. 
           
                 
 
 
 Врз основа на чл. 94,95,96 и 97 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 
15/15...190/16), а во согласност со „Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за 
уредување во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр. 193/16, 72/18) и чл. 15 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 30.04. 2018 година донесе 
 
 
 

П    Р    О    Г    Р    А    М    А 
За изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на општина Свети Николе за 2018 година 
 

 
 Во „Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Свети Николе за 
2018 година број 0801-547 од 27.12.2017  и број 0801-76 од 15.03.2018 година  во глава VI „Висина на 
комуналниот надоместок за уредување на градежно земјиште на територијата на општина Свети 
Николе“, во ставот (1) точката 4 се менува и гласи:  

„За објектите од група на класи на намени Г - производство, 
дистрибуција и сервиси:  
- Г1 тешка и загадувачка индустрија, 0,05;  
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија, 0,01;  
- Г3 сервиси, 0,01 и  
- Г4 стоваришта, 0,01;“ 

Во точката 5 на крајот се додава бројот „1,0“ 
Насловот „Населба ЛИВАДИ  и  РУДИНА“ и текстот што следува по истиот – се бришат.  

  
      
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   н   и   е 
 
 
 Советот на општина Свети Никола на седницата одржана на ден 27.12.2017 година донесе 
Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Свети Николе за 2018 година 
под број 0801-547, а измени и дополнувања на истата се усвоени на седницата одржана на ден 
15.03.2018 година со Одлука број 0801-76. 
 Во програмата во глава VI каде се утврдува надоместокот за уредување на градежно земјиште 
за одделни видови објекти и во одделни делови на општина Свети Николе,во точката 4 е утврден 
коефициентот по кој се пресметува надоместокот за уредување градежно земјиште за објекти од 
групата на намени „Г“, а согласно Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за 
уредување во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр. 193/16). 
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 Со „Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за степенот на уредување на 
градежно земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденост објавен цо Сл.весник на РМ бр. 72/18 
овие коефициенти се изменети, со што се наметна потребата од соодветни измени и во Програмата за 
уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Свети Николе за 2018 година. 
 Исто така, во точката 5 од став 1 на глава VI на крајот од реченицата е испуштен бројот 1,0 што 
претставува коефициент за пресметка на надоместокот за изградба на бензински пумпи и нивни 
придружни објекти.. 

Во истата глава VIкако посебни реони се издвоени населбите познати како „Ливади“ и „Рудина’. 
 Меѓутоа, ваквото посебно издвојување на овие две населби беше потребно до моментот на 
изработување детални урбанистички планови за истите. Бидејки и за двете населби веќе постојат и се на 
сила детални урбанистички планови, не е потребно нивно посебно издвојување при утврдувањето на 
надоместокот за уредување градежно земјиште, туку при издавање одобренија за градење во истите ке 
се утврдува надоместок согласно зоните во кои припаѓаат – прва или втора зона, со што посебната 
класификација на овие две населби станува непотребна. 
 
Бр.0801-112                                                                                                        Совет на општина Свети Николе 
30.04. 2018 год.                             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 Заклучок za usvojuvawe за  изменување и дополнување на Годишен план за 
вработување на ЈКП ,,Комуналец,,  Sveti Nikole za 2018 godina  бр. 0801- 113  што Советот на 
Општина Свети Николе го  донесе  на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.                                                      
                                                              
Бр.0901-126/4                                                                               Општина Свети Николе 
30.04. 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 30. 04. 
2018 godina donese 
 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na изменување и дополнување на Годишен план за вработување на ЈКП 

,,Комуналец,,  Sveti Nikole za 2018 godina 
 
 

1.Се усвојува Годишниот план за вработување  na  ЈКП ,,Комуналец,, Sveti Nikole za  2018 
godina.   

 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
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Br.0801 - 113                                                                  Pretsedatel, 
30.04 2018 godina                                     na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                              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  Одлука  за давање во сопственост  недвижна ствар на Општина Лозово бр. 0801- 
114  што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе  на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година                                                                   
 
Бр.0901-126/5                                                                                    Општина Свети Николе 
30.04. 2018 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.05/02) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 30.04.2018 година 
донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање во сопственост  недвижна ствар на Општина Лозово 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општина Лозово се дава во сопственост без надомест недвижна ствар – 

зграда 2 во површина од 294 м2, која се наоѓа на  КП бр.2408, запишана во И.Л. бр.846 за КО Лозово, 
сопственост на Општина Свети Николе. 

Член 2 
Недвижната ствар од Член 1 на оваа одлука се дава во сопственост на Општина Лозово за  да 

може општината да ги извршува надлежностите од областа на Социјалната заштита и заштита на децата 
со намена   за Детска Градинка. 

Член 3 
Оваа одлука е правен основ за запишување на правото на сопственост во Јавната книга на 

правата на недвижностите. 
                                                                                      Член 4 

Со стапувањето на сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за трајно давање на 
користење без надомест на недвижна ствар на Општина Лозово бр. 0801-102 од 29.03.2018 година. 
                                                                                        Член 5 

Оваа одлука стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на 
Општина Свети Николе. 
 
 Бр.0801- 114                                                              Совет на Општина Свети Николе 
            30.04.2018 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 
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З А К Л У Ч О К 

 
 

 
За  објавување  на Одлука за давање согласност за измена на  Статутарна Одлука за 

измена на Статут на  ЈКП Комуналец – Свети Николе бр. 0801- 115  што Советот на Општина Свети 
Николе ја  донесе  на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година. 
 
 
Бр.0901-126/6          Општина Свети Николе 
30.04. 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 
(Сл.Весник на РМ бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 2 од Законот за јавните претпријатија 
(,,Службен весник на РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана 
на ден 30.04. 2018 година донесе: 
 
 

Одлука 
 за давање согласност за измена на  Статутарна Одлука за измена на Статут на  

ЈКП Комуналец – Свети Николе 
 
 

Член 1 
 

Се дава согласност на Статурната одлука бр.0202-159/2 од 30.03. 2018 година 
донесена од Управниот одбор на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе  за измена на Статут 
бр.0101-587/3 од 21.11.2014 година.  

  
Член 2 

 
Во Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе – пречистен текст бр. 0101-587/3 од 

21.11.2014 година во член 4 став 1 се врши проширување на дејностите со внесување на нова 
ставка: 

 
43.21 Електроинсталатерски работи 
 
  

Член 3 
 

Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во   “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 

 
 
   Бр. 0801-115                                                                Совет на Општина Свети Николе 
  30.04.2018 год.                                                                            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 
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З А К Л У Ч О К 
 

за  објавување  на  Одлука за давање согласност на Одлука за усвојување на пречистен 
текст на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе бр. 0801- 116  што Советот на Општина Свети 
Николе ја  донесе  на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.  
 
Бр.0901-126/7                                                                                    Општина Свети Николе 
30.04. 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 (Сл.Весник на 
РМ бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 2 од Законот за јавните претпријатија (,,Службен 
весник на РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 
30.04. 2018 година донесе: 
 
 

Одлука 
 за давање согласност на Одлука за усвојување на пречистен текст на Статутот на ЈКП 

,,Комуналец,, Свети Николе 
 
 

Член 1 
 

Се дава согласност на Одлука за усвојување на пречистен текст на Статутот на ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе бр.0202-159/3 од 30.03. 2018 година донесена од Управниот одбор 
на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе. 
 

  
Член 2 

 
Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во   “Службен гласник на 

Општина Свети Николе”. 
 

 
   Бр. 0801-116                                                                Совет на Општина Свети Николе 
  30.04.2018 год.                                                                              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 измена на распоредот на середствата во Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2018 година бр. 0801- 117  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.  
                                                                     
Бр.0901-126/8                                                                                   Општина Свети Николе 
30.04. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                          М-р. Сашо Велковски с.р.  
           



Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava  (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so 
~len 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 2008, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 
95/2010,180/2011,171/2012, 192/2015 I 167/2016) Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na 11-ta odr`ana na 30.04.2018 
godina donese :

O     D     L     U     K     A

za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina OP{TINA SVETI NIKOLE

za 2018 godina

^len  1

So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina OP{TINA SVETI NIKOLE

za 2018 godina na sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka

SAMOFIN. DOTACII DONACII KREDITIBUGET

A00 SOVET NA OP{TINA

413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000 0 0 0 0

D00 GRADONA^ALNIK

413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000 0 0 0 0

426210 Rashodi za reprezentacija 600.000 0 0 0 0

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE

425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi -800.000 0 0 0 0

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE{TVO

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci -130.000 0 0 0 0

426210 Rashodi za reprezentacija 130.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Pretsedatel na Sovetot na
Op{tinata

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvawe a  ]e se objavi vo "Slu`ben glasnik 
na Op[tina Sveti Nikole"

0801-117

d-r KIRE ALEKSOV s.r.

Br.

30.04.2018
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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 измена на распоредот на середствата во Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2018 година бр. 0801- 118  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.  
 
 
 
 
                                                     
                                                                     
 
 
 
 
  
 
 
 
Бр.0901-126/9                                                                                   Општина Свети Николе 
30.04. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                               М-р. Сашо Велковски с.р. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava  (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so 
~len 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 2008, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 
95/2010,180/2011,171/2012, 192/2015 I 167/2016) Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na 11-ta odr`ana na 30.04.2018 
godina donese :

O     D     L     U     K     A

za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina OP{TINA SVETI NIKOLE

za 2018 godina

^len  1

So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina OP{TINA SVETI NIKOLE

za 2018 godina na sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka

SAMOFIN. DOTACII DONACII KREDITIBUGET

A00 SOVET NA OP{TINA

404150 Drugi nadomestoci -200.000 0 0 0 0

420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 200.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Pretsedatel na Sovetot na
Op{tinata

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvawe a  ]e se objavi vo "Slu`ben glasnik 
na Op[tina Sveti Nikole"

0801-118

d-r KIRE ALEKSOV s.r.

Br.

30.04.2018
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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 именување  на членови на  Совет на млади на Општина 

Свети  Николе  бр. 0801- 119  што Советот на Општина Свети Николе ја  донесе  на седницата одржана 

на ден 30.04. 2018 година.                                                                  

 
 
Бр.0901-126/10                                                                                      Општина Свети Николе 
30.04. 2018 година              Градоначалник, 
Свети Николе                                  М-р. Сашо Велковски с.р. 
           
        
 
 
 
                Врз основа на член 22 став 1 точка 2  од Законот за локална самоуправа, (Сл.Весник 

на РМ бр.5/02) како и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина 

Свети Николе бр. (0801-23 од 27.02.2018 година), Советот на Општина Свети Николе на 

седницата одржана на ден 30.04.2018 година донесе: 

 

  О Д Л У К А 
за именување  на членови на  Совет на млади на Општина  

Свети  Николе 
 

Член 1 
             Со оваа  одлука се врши именување на членови на совет на млади како советодавно 

тело на Советот на Општина Свети Николе заради подобрување  на положбата и решавање на 

проблемите  на младите во Општина Свети Николе. 

 
Член 2 

Советот на млади на Општина Свети Николе ќе брои 7 члена. 

 
 

Член 3  
            За членови  на Совет на млади на Општина Свети Николе, се именуваат: 

 

- Мери Јованчева 
- Теодора Бошкова 
- Филип Григоров 
- Бобан Јанев 
- Ева Миленкова 
- Марија Арсова 
- Кристијан Атанасов 
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Член 4 

              Општина Свети Николе за работата на Советот на млади ќе обезбеди парични 

средства и соодветна просторија во која ќе биде сместен Советот на млади на Општина Свети 

Николе. 

 

Член 5 
             Финансирањето на Советот на млади ќе се остварува од Буџетот на Општина Свети 

Николе врз основа на програма за финансирање за 2018 година. 

 

Член 6 
            Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник на Општина 

Свети Николе”. 

                                            

0801 -  119                                                Совет на Општина Свети Николе             

30. 04. 2018 година                                                              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 za razre{uvawe i imenuvawe na pretstavnik od Op{tina 
Sveti Nikole vo Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska gradinka 
,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole бр. 0801- 120 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на 
седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.  
 
 
 
Бр.0901-126/11                                                                                       Општина Свети Николе 
30.04. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                              М-р. Сашо Велковски с.р. 
            
 
 
 
 Vrz osnova na ~len 96 od Zakonot za za{tita na decata (,,Slu`ben vesnik na RM,, br. 
98/00 . . . 65/04), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na 30.04. 2018  
godina donese 
 
 
 

R  E  [   E  N  I  E   
za razre{uvawe i imenuvawe na pretstavnik od Op{tina Sveti Nikole vo Upravniot 

odbor na Op{tinska javna ustanova za deca 
  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole 
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~len 1 

 
1.Od pretstavnik od  Op{tina  Sveti Nikole vo Upravniot odbor na Op{tinska 

javna ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,  Sveti Nikole se razre{uva: 
 
- Зоран Наков 

 
 

~len 1 
 

 
2. Za pretstavniк od  Op{tina  Sveti Nikole vo Upravniot odbor na Op{tinska javna 

ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,  Sveti Nikole se imenuva: 
 
 
- Зоран Лазаров 

 
 
 3. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
 
Br. 0801 -120                                                    Pretsedatel,  
30.04. 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  пристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  
за КП  бр. 11648/4 и КП  бр. 11647  КО  Св. Николе-гр. , Општина  Свети  Николе бр. 0801- 121 што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.  
  
 
Бр.0901-126/12                                                                                    Општина Свети Николе 
30.04. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                 М-р. Сашо Велковски с.р. 
            
 
                
 
 Врз  основа  на  член  11 став 1  и  чл.26  став 5   од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање ( „Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 51/05, 70/13) , а  во  врска   со  чл.10  
став 4  од  од  Законот  за  постапување  на  бесправно  изградени  објекти ( „Службен  весник  на  
Република  Македонија“  број 23/11, 31/16) ,   и   Советот  на  Општина  Свети  Николе  на  седницата  
одржана  на  ден 30.04. 2018 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за  пристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  за КП  бр. 11648/4 и КП  бр. 

11647  КО  Св. Николе-гр. , Општина  Свети  Николе 
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Член  1 
 Се  пристапува  кон  изработка  на  урбанистичка  планска  документација  за КП  бр. 11648/4  и 
КП  бр. 11647  КО  Св. Николе-гр. на ул. „Маршал Тито“ заради  вклопување  на  бесправно  изграден  
објект со  намена  А1-1  доградба  на  помошен  објект  за  кој  е  поднесено  барање  за  утврдување  на  
правен  статус  на  бесправно  изграден  објект  под  бр.09-2017  од 29.08.2011  год. 
 

Член 2 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето, а ќе се објави  во „Службен  

гласник  на  Општина  Свети  Николе“. 
 
 
Бр.0801- 121        Совет на Општина Свети Николе 
30.04.2018 година                                                                                            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  пристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  
за КП  бр. 8718/1 и КП  бр. 8718/2  КО  Св. Николе-гр. , Општина  Свети  Николе бр. 0801- 122 што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.  
 
 
Бр.0901-126/13                                                                                      Општина Свети Николе 
30.04. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                                 М-р. Сашо Велковски с.р. 
           
        
 
                                                                                                             
 Врз  основа  на  член  11 став 1  и  чл.26  став 5   од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање ( „Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 51/05, 70/13) , а  во  врска   со  чл.10  
став 4  од  од  Законот  за  постапување  на  бесправно  изградени  објекти ( „Службен  весник  на  
Република  Македонија“  број 23/11, 31/16) ,   и   Советот  на  Општина  Свети  Николе  на  седницата  
одржана  на  ден  30.04.2018   година, донесе 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
за  пристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  за КП  бр. 8718/1 и КП  бр. 

8718/2  КО  Св. Николе-гр. , Општина  Свети  Николе 
 
 

Член  1 
 Се  пристапува  кон  изработка  на  урбанистичка  планска  документација  за КП  бр.8718/1   и 
КП  бр. 8718/2  КО  Св. Николе-гр. ул.„Орце Николов“ заради  вклопување  на  бесправно  изграден  
објект со  намена  А1-1  доградба  на  помошен  објект  за  кој  е  поднесено  барање  за  утврдување  на  
правен  статус  на  бесправно  изграден  објект  под  бр.1002-835  од 30.12.2016  год. 
 

Член 2 
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Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето, а ќе се објави  во „Службен  
гласник  на  Општина  Свети  Николе“. 
 
 
 
Бр.0801- 122           Совет на Општина Свети Николе 
30.04.2018 година                                                                                  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 ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно 
осветлување бр. 0801- 123 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на 
ден 30.04. 2018 година.  

 
Бр.0901-126/14                                                                                      Општина Свети Николе 
30.04. 2018 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.05/02), како и член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси (Службен весник на РМ бр. 
61/04, 64/05, 92/07, 123/2012, 154/2015, 192/2015, 23/2016), Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 30.04. 2018 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за ослободувањеод плаќање на комунална такса за јавно осветлување 

 

Член 1 

СЕ ОСЛОБОДУВА  од плаќање комунална такса за јавно осветлување црквата “Свети Кирил и 
Методиј” -  с.Трстеник, имател на броило бр. 82134542,  место на потрошувачка бр.371040033356,  м.в. 
“Бареш” КО Трстеник, бидејќи во тој дел од населеното место   нема јавно осветлување. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник..... 

Бр.0801- 123        Совет на Општина Свети Николе 

30.04.2018           Претседател, 

Свети Николе        Кире Алексов 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 парична помош за печатење на брошура  бр. 0801- 124 што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.                                                       

 
Бр.0901-126/15                                                                                         Општина Свети Николе 
30.04. 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 30.04.2018 донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

за парична помош за печатење на брошура 

Член 1 

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од  30.000,00 денари 
на Организација на жени од Свети Николе  на име  финансиска помош за печатење на брошура на тема 
,,Жените од Свети Николе низ историјата,,. 

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- 124        Совет на Општина Свети Николе 

30.04.2018             Претседател, 

Свети Николе                                                    Кире Алексов 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 Решение  за разрешување и  именување на членови на Управниот  одбор на  
ЈП “Погребални Услуги” Свети Николе бр. 0801- 125 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  
на седницата одржана на ден 30.04. 2018 година.  
 
 
Бр.0901-126/16                                                                                  Општина Свети Николе 
30.04. 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 17 став 2 од Законот за Јавните Претпријатија (Сл.Весник на РМ бр.  
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 30.04. 2018  година го  донесе следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување и  именување на членови на Управниот  одбор на  
ЈП “Погребални Услуги” Свети Николе 

 
                                                                        Член 1 
 
    Од членови на Управниот Одбор на ЈП “Погребални Услуги” – Свети Николе се разрешуваат: 
 

- Елизабета Јованчева 
- Антонио Димов 

 
                                                                        Член 2 
 
    За членови на Управниот Одбор на ЈП “Погребални Услуги” – Свети Николе се именуваат: 
 

-     Трајче Андонов 
 
- Бобан Салтиров 
 

 
                                                                        Член 3 
 
 Оваа Решение  влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник на Општина Свети 
Николе”. 
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