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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 Заклучок  за превземање мерки и активности за промена 

на локацијата на регионалната депонија Мечкуевци бр. 0801 –1352  што Советот на 

Општина Свети Николе го  донесе  на седницата одржана на ден 25. 02. 2022 година.  

 
                                              
 

 

 

 

 
 Бр.0901- 1353            Општина Свети Николе 

 25. 02. 2022 година           Градоначалник, 

 Свети Николе                                  Дејан Владев с.р. 

 

 

 



                     
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 2, член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.05/02), 

член 8 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 

Општина Свети Николе,, бр.03/21), член 142 став 2 од Деловникот на 

Советот на Опшптина Свети Николе(,,Службен гласник на Општина Свети 

Николе,, бр.2/06 и Одлуката за измена и дополнување на деловникот за 

работа на Општина Свети Николе бр. 0801-767 од 06.04.2020 година, 

Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден  25.02. 

2022 година, донесе 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

за превземање мерки и активности за промена на локацијата на 

регионалната депонија Мечкуевци 

 
 

1.Имајќи го во предвид “Договорот за спроведување на проекти за 

воспоставување на регионален систем за управување со отпад во источниот 

плански регион во рамките на ИПА 2”, склучен помеѓу Министерството за 

животна средина и просторно планирање, меѓуопштинскиот одбор за 

управување со отпад на источниот плански регион, Општина Свети Николе и 

ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе, како и сите досегашни активности што се 

превземени  согласно на член 15 од овој Договор, Советот на Општина 

Свети Николе цени дека доколку  целосно се реализира  овој проект согласно  

донесените стратешки документи  во целост ќе бидат повредени интересите  

на граѓаните на Општина Свети Николе од аспект на заштита на животната 

средина и здравјето на луѓето поради географската положба на избраната 

локација за депонирање на отпад во атар на с.Мечкуевци. 

 
 
2.Со цел да се  постигнат  целите на заштита на животната средина и 

здравјето на луѓето , а да не се наруши државната  Стратегијата за 

управување со отпадот  преку воспоставување на Регионален систем за 

управување со отпадот во кој што се вклучени општините од Источниот и 

Североисточниот плански регион, Советот на Општина Свети Николе  

предлага да се промени  сегашната локација во с.Мечкуевци на дуга локација 

надвор од Општина Свети Николе или пак да се определи нова локација на 

која нема да влијае на животот и работата на населението на Општина Свети 

Николе. 

 
 

 

2.1.Доколку локацијата на регионалната депонија остане во селото 

Мечкуевци или истата се промени, но во границите на Општина Свети 

Николе, Советот на Општина Свети Николе се обрзува по сопствена 

иницијтива или по предлог од најмалку 20% од граѓаните на Општина 



Свети Николе, заради непосредно одлучување на граѓаните, да распише 

референдум на територијата на Општина Свети Николе (референдум на 

локално ниво). Одлуката на референдумот ќе биде задолжителна. 

 

3.Овој заклучок влегува на сила наредниот ден од денот на објавување 

во  ,,Службен гласник,, на Општина Свети Николе,,. 

 

 

Br.0801-1352                                           Совет на Општина Свети Николе   

25.02.  2022 godina                             Претседател, 

Sveti Nikole          Валерија Ивановска с.р. 
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Br.0801-1354                                            

25.02.  2022 godina                              

Sveti Nikole           

 


