СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
.

Службен гласник на Општина
Свети Николе
Излегува по потреба

29.09. 2010 година
ден месец година
Свети Николе
Број 11

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за констастирање престанок на мандат на членови
на Советот на Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката за констастирање престанок на мандат на членови на
Советот на Општина Свети Николе бр. 0701 - 725, што Советот на Општина Свети
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.09. 2010 година.
Бр. 0801-743
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 46 став 1 алинеја 4 од Законот за локална смоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 28 од Деловникот на Советот на Општина
Свети Николе (“Службен гласник” бр. 02/2006), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 29.09. 2010 година донесе
ОДЛУКА
за констастирање престанок на мандат на членови на
Советот на Општина Свети Николе
Член 1
Се констатира престанок на мандатот на Валерија Ивановска и Сашо
Бошковски членови на Совет на Општина Свети Николе поради поднесена оставка
согласно Изборниот законик и Законот за локална самоуправа.
Член 2
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр. 0701 -725
29.09. 2010 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски 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

1

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за верификација на мандатите на членовите на
Советот на Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката за верификација на мандатите на членовите на Советот
на Општина Свети Николе бр. 0701 - 726, што Советот на Општина Свети Николе ја
донесе на седницата одржана на ден 29.09. 2010 година.
Бр. 0801-743/2
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 6 од Деловникот на Советот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр.2/06 Советот на Општина Свети
Николе на седницата одржана на ден 29.09. 2010 година донесе
ОДЛУКА
за верификација на мандатите на членовите на
Советот на Општина Свети Николе
Член 1
Се верификуваат мандатите на следните членови на Советот на Општина
Свети Николе:
1. Андријана Блажевска
2. Марјанчо Саздов
Член 2
Мандатот на горенаведените членови на Советот на Општина Свети Николе се
смета од 29.09. 2010 година.
Член 3
Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр. 0701 - 726
19.09. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување
на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
објект од мало стопанство на К.П. 2581/3, К.П. 2581/4 и К.П. 2581/5 м.в.
“Ливади” , КО Свети Николе, Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански објект
од мало стопанство на К.П. 2581/3, К.П. 2581/4 и К.П. 2581/5 м.в. “Ливади” ,
КО Свети Николе, Општина Свети Николе бр. 0701 - 727, што Советот на Општина
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.09. 2010 година.
Бр. 0801-743/3
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.
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Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република
Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст ), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 29.09. 2010 година донесе
за

ОДЛУКА
пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на стопански објект од мало
стопанство на К.П. 2581/3, К.П. 2581/4 и К.П. 2581/5 м.в. “Ливади” , КО
Свети Николе ,
Општина Свети Николе

Член 1
Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на стопански објект од мало стопанство на
К.П. 2581/3, К.П. 2581/4 и К.П. 2581/5
м.в. “Ливади” , КО Свети Николе ,
Општина Свети Николе
Член 2
Изработката на планот ќе започне по добивање на услови за планирање
на просторот од Органот на државна управа надлежен за вршење на работите од
областа на просторно планирање.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0701-727
Николе
29.09. 2010година
Свети Николе

Совет

на

Општина

Свети

Претседател,
Васко Пашовски 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување
на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански
објект од мало стопанство на К.П. 2580, К.П. 2581/1 и К.П. 2581/2 м.в.
“Ливади” ,
КО Свети Николе , Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански објект
од мало стопанство на К.П. 2580, К.П. 2581/1 и К.П. 2581/2 м.в. “Ливади” , КО
Свети Николе , Општина Свети Николебр. 0701 - 728, што Советот на Општина
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.09. 2010 година
Бр. 0801-743/4
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.
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Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република
Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст ), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 29.09. 2010 година донесе
ОДЛУКА
пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на стопански објект од мало
стопанство на К.П. 2580, К.П. 2581/1 и К.П. 2581/2 м.в. “Ливади” , КО Свети
Николе ,
Општина Свети Николе

за

Член 1
Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на стопански објект од мало стопанство на К.П.
2580, К.П. 2581/1 и К.П. 2581/2 м.в. “Ливади” , КО Свети Николе , Општина
Свети Николе
Член 2
Изработката на планот ќе започне по добивање на услови за планирање
на просторот од Органот на државна управа надлежен за вршење на работите од
областа на просторно планирање.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0701-728
Николе
29.09. 2010година
Свети Николе

Совет

на

Општина

Свети

Претседател,
Васко Пашовски 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување
на Локална урбанистичка планска документација за примарна и финална
земјоделска обработка на К.П. 118 м.в. Кампур , КО Павлешенци ,
Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на
Локална урбанистичка планска
документација
за примарна и финална
земјоделска обработка на К.П. 118 м.в. Кампур , КО Павлешенци , Општина
Свети
Николе бр. 0701 - 729, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на
седницата одржана на ден 29.09. 2010 година.
Бр. 0801-743/5
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.
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Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република
Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст ), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 29.09. 2010 година донесе
ОДЛУКА
за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка
планска документација за примарна и финална земјоделска обработка на
К.П. 118 м.в. Кампур , КО Павлешенци , Општина Свети Николе
Член 1
Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на објекти за примарна и финална
земјоделска обработка на К.П. 118 м.в. Кампур , КО Павлешенци , Општина Свети
Николе.
Член 2
Изработката на планот ќе започне по добивање на услови за планирање
на просторот од Органот на државна управа надлежен за вршење на работите од
областа на просторно планирање.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0701-729
Николе
29.09.2010година
Свети Николе

Совет

на

Општина

Свети

Претседател,
Васко Пашовски 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за отпочнување постапка за изработка на
Детален урбанистички план за дел од У.Е.3 плански опфат меѓу ул.”
Ударничка “,ул “Овчеполска “ и крак на ул.”Овчеполска” , Општина Свети
Николе
Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален
урбанистички план за дел од У.Е.3 плански опфат меѓу
ул.” Ударничка “,ул
“Овчеполска “ и крак на ул.”Овчеполска” , Општина Свети Николебр. 0701 - 730, што
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.09. 2010
година.
Бр. 0801-743/6
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 7 став 1 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “
бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на ден 29.09.2010 година донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за изработка на Детален урбанистички план
за дел од У.Е.3 плански опфат меѓу ул.” Ударничка “,ул “Овчеполска “ и крак
на ул.”Овчеполска” , Општина Свети Николе
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Член 1
Се отпочнува постапка за изработка на Детален урбанистички план за
дел од У.Е.1 плански опфат меѓу ул.” Ударничка “,ул “Овчеполска “ и крак на
ул.”Овчеполска” ,Општина Свети Николе.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0701-730
Николе
29.09. 2010година
Свети Николе

Совет

на

Општина

Свети

Претседател,
Васко Пашовски 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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за чистење и одржување на улиците и
локалните патишта во Општина Свети Николе за 2010/2011 година
во зимски услови
Се објавува Програмата за чистење и одржување на улиците и локалните
патишта во Општина Свети Николе за 2010/2011 година во зимски услови бр. 0701 731, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден
29.09. 2010 година.
Бр. 0801-743/7
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 34 од Законот за јавните патишта (,,Службен весник на РМ,,
бр. 84/2008), член 15 од Законот за безбедноста во сообраќајот на патиштата
(,,Службен весник на РМ,, бр. 54/07), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 1 и 2 од Законот за јавна чистота
(,,Службен весник на РМ,, бр. 111/2008), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на 29.09. 2010 година, донесе
П Р О Г Р А М А
за чистење и одржување на улиците и
локалните патишта во Општина Свети Николе
за 2010/2011 година во зимски услови
1. Општа дел
Согласно член 1, 2 и 12 од Законот за јавна чистота (,,Службен весник на
РМ,, бр. 111/2008), Општината секоја година донесува Програма за чистење и
одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови.
Со Програмата се предвидува: видот и обемот на работите што треба
да се извршат, финансиските средства, временските рокови за извршување на
работите, динамиката и начинот на чистењето и одржувањето на улиците во
град Свети Николе, каки локалните патишта во општина Свети Николе,
опфатени со градежните опфати и урбанистички планови, во зимски услови, во
сезоната 2010/2011 година.
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Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно
организирање и функционирање на сите правни и физички лица за чистење и
одржување на улиците и локалните патишта во општина Свети Николе во
зимски услови, преку:
- определување на видот и обемот на работите, временските рокови за
извршување на работата, динамиката и нивното чистење на снегот и
голомразиците од коловозните површини;
-дефинирање на работите и обврските за сите учесници за нејзина
реализација; и
- определување на потребните финансиски средства.
2. Организациона поставеност на
учесниците
Преку организационата поставеност ќе бидат дефинирани работите и
задолженијата на директните учесници вклучени во реализацијата на оваа Програма.
2.1 Сектор за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната
средина при општина Свети Николе
- ја изготвува програмата;
- ја организира зимската служба;
- врши стручен надзор во извршувањето на Програмата;
- го известува Градоначалникот на Општината и Дирекцијата за заштита и
спасување да ја вклучи механизацијата на градежната оператива кога ЈП ,,Комуналец,,
не е во состојба да одговори на задачите на Програмата;
- преку средствата за јавно информирање, информира за обврските на зимските
служби и обврските на учесниците.
2.2. ЈП ,,Комуналец,, Свети Николе
- ја реализира Програмата за функционирање на зимската служба;
- организира редовна приправност со потребна опрема: алат, резервни делови
и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација за
дејствување во зимски услови;
- одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите
одговорни субјекти, ја спроведуваат програмата и даваат потребни информации на
надлежните субјекти и граѓани;
- Општината Свети Николе набавува, а ЈП ,,Комуналец,, обезбедува чување и
складирање, како и растурање на сол и песок и други материјали;
- ги подготвува возилата и машините и друга потребна механизација и ја
доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови;
- со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на
индустриска сол за отстранување на голомразицата од коловозните површини;
- ја оспособуба атмосферската канализација - шахти и сливници за прифаќање
на вишокот од води при топење на снегот;
- води целосна документација за зимската служба;
- доставува распоред на лица за приправност со податоци за работната рака и
механизацијата за секој месец однапред;
- врши редовно тековно одржување на возилалта и опремата;
- обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата.
2.3. Други учесници
2.3.1. Градежна оператива
Механизацијата на градежните фирми ги ангажира Општина Свети
Николе.Механизацијата на градежните фирми ја сочинуваат: Скипови 4,ровокопачао
нож за чистење на снег броја,1 камион со нож ФАП 1, камион ФАП 1- трактор “Форд,
Багер 1. Булдожер 1 број.
По потреба ќе се ангажираат и други машини. Расчистувањето со оваа
механизација ќе се врши според плановите - шемите за расчистување на
сообраќајниците во градот и локалните патишта.
Целокупната документација за учество на градежната оператива ја води
секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната срдина
при општина Свети Николе - Одделението за комунални работи преку задолжени лица
и тоа за присуство на механизацијата, времето на вклучување, реализираниот број на
работни часови и квалитетот на извршените задачи. Одговорното лице од Одделението
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за комунални работи има задача при употребата на механизација за снег, или мраз, да
ги утврдува уличните препреки (легнати Полицајци, повисоки шахти над нивото на
асфалтот и други препреки и да го предупреди изведувачот на работите, да внимава за
нивно оштетување, во спротивно сите настанати штети ќе бидат на терет на
изведувачот на работите. За извршување на овие работи одговорното лице од
нарачателот треба да биде на лице место при изведувањето на работите за да укаже
на наведените работи).
Во зимската служба покрај ЈП ,,Комуналец,, при пообемни врнежи на повик на
Дирекцијата за заштита и спасување се ангажираат и други градежни фирми
2.3.2. МВР - Сообраќајна полиција при Одделението за безбедност, го
контролира и регулира сообраќајот во новонастанатата состојба на сообраќајниците и
секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени субјекти за поефикасно
оспособување на сообраќајниците.
2.3.3. ЈП ,,Комуналец,,, ЈП ,,Погребални услуги,, и ЈП ,,Пазари,,
- покрај своите редовни активности врши расчистување на снег на пристапите
до контејнерите и околу нив;
- ги расчистува пешачките зони и тротоарите во централното градско подрачје;
- врши сечење и отстранување на паднати дрва и гранки од коловозите и
тротоарите;
- го расчистува снегот од поважните стази во гробиштата;
- контрола врз работата на наведените субјекти врши инспекциските служби при
Општина Свети Николе
- 2.3.4. ЈП ,,Комуналец,,
- ја оспособува атмосферската канализација и сливниците за прием на
поголеми количини на вода во зимски услови и со цистерни ја отстранува водата во
случај на избивање на канализација во куќи;
- контрола врз работата на ‘ ЈКП “Комуналец” вршат инспекциските служби при
општина Свети Николе
2.3.5. ,,Електро дистрибуција,, - Свети Николе
презема потребни мерки за чистење на
електроинстелации и објекти.

снегот

од

надворешните

2.3.6. ,,Македонски телекомуникации,, - Свети Николе
ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ТТ уреди,
инстелации и телефонски говорници.
2.3.7. Претпријатијата и заедниците
чии објекти и простории се кристат од страна на граѓаните (пазаришта,
бензински пумпи, паркиралишта и слично) преземаат брзи и ефикасни мерки за
отстранување на снегот и голомразицата од овие објекти и простории пред нив.
2.3.8. Претпријатијата, училиштата, заедниците и граѓаните - сопственици,
односно корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани,
продавници и слични објекти) преземаат мерки за чистење на снегот и голомразицата
пред своите објекти.
2.3.9. Граѓаните, односно сопствениците, станарите и закупувачите на
станбени објекти го чистат снегот и голомразицата од тротоарите - патеките и
приодните места пред своите станбени објекти.
Исто така, граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите, при што се води
сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инстелации и сообраќајот.
Исчистениот снег се собира пред зградата на начин што ќе обезбеди непречен
сообраќај.
1. Обем на одржување
Обемот на одржување на улиците во градот зависи од:
- густината на населеноста на делови од градот;
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила;
- видот и бројот на инфраструктурните објекти.
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Коловозните површини за оспособување на ниво на градот се 256.761м2 и
нивното расчистување се одвива по приоритетна листа, а локалната патна мрежа на
ниво на Општина е околу 74 км.,имајки во предвид, дека некои локални патни правци
се само пробиени а неизградени.
ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ
ВО ГРАДОТ И ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА
ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
За нормално одвивање на сообраќајот на улиците во град Свети Николе во
сзимски услови при врнежи на снег и голомразица неопходно е зимско одржување.
Одржувањето се состои од машинско чистење на снегот од коловозот на
улиците, прскање со сол по отстранувањето на снегот и рачно чистење на делници со
отварање на ленти за истек на водата во сливниците од отмосферска канализација.
Според важноста на улиците, интензитетот на сообраќајот и местоположбата
на истите се поделени во 2 приоритетни групи на одржување.
Приоритет 1
Во првата приоритетна група спаѓаат сите приодно-влезни улици во градот,
централните улици со поголем интензитет на сообраќајот и улици кои го поврзуваат
административниот центар и тоа: Министерството за внатрешни работи, здравствениот
дом и амбуланта и автобуска станица.
Тие улици претставуваат костур на главните улици во градот со можност за
влез и излез на секое надворешно возило, пристап до административниот центар и
интервенција на органот за регулирање на сообраќајот во градот о Општината.
Тоа се улиците:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ул.,,Карпошева,, - 6.100 м2
ул.,,Плоштад Илинден,, 16.661 м2
ул. ,,Маршал Тито,, 30.202 м2
ул. ,,Вељко Влаховиќ,, 34.661 м2
ул. ,,Младинска ,,5.316 м2
ул.,,Крсте Мисирков,, 16.944 м2
ул.,,Септемвриска,, 11.437 м2
ул. ,,Кочо Рацин,, 10.185 м2
ул. ,,Ленинова,, 2. 774 м2
ул.,,Орце Никол,,ов 5.409 м2
ул.,,Ударничка,, 6.549 м2
ул.,,Јане Сандански,, 13.115 м2
ул.,,Питу Гули,, 15.876 м2
. ул.,,Кумановска,, 2.125 м2
ул.,,4-ти Јули,, 8.612 м2
ул.,,Македонска,, 7.840 м2
ул.,,Никола Карев,, 4.054 м2
ул.,,Скопска,, 9.084 м2
ул.,,Ангел Трајчев,, 1.120 м2

Во првата приоритетна група на одржување спаѓаат и локалните патишта:
Локалните патни правци: Свети Николе - с. Немањици,с. Ранченци, с.
Мечкуевци, с. Патетино, Свети Николе - с. Горобинци, Свети Николе - с.
Ерџелија, с. Мустафино,с. Буриловци, с. Арбасанци, Свети Николе - с.
Амзабегово, с. Делисинци,с. Богословец, с. Пеширово, Црнилиште, Свети
Николе - с.Ѓуѓанци, с. Орел, Свети Николе - с. Кнежје, Свети Николе - с.
Стањевци, Свети Николе - с. Сопот, с. Преод, с. Алакинци, с. Малино, с.
Крушица, Свети Николе - с. Трстеник, Свети Николе, односно сите локални
патни правци во општината
Приоритет 2.
Улиците во населените места во Општината ќе се чистат од снег во
зависност од временската непогода.
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Во вториот приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со
посебен интензитет на сообраќај. Тие ги поврзуваат улиците од првиот
приоритет или даваат можност за побрз влез и излез на сообраќајот од
пооделни реони во градот.
Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет,
сообраќајот во градот може несметано да се одвива во сите правци и сите
реони во градот. Такви улици во градот се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ул. ,,Улоф Палме,, 1.450 м2
ул.,,Едвард Кардељ,, 5.437 м2
ул.,,29-ти Ноември ,,5.760 м2
ул.,,Карл Маркс,, 7.463 м2
ул.,,Моша Пијаде ,,1.65о м2
ул.,,Глигор Прличев,, 2.264 м2
улици во населба Сопотски пат 4.58о м2
ул.,,Браќа Миладинови,, 3.840 м2
ул.,,Првомајска,, 1.451 м2
ул.,,Пролетерска ,,1.663 м2
ул.,,Рахилка Гонева,, 2.038 м2
ул.,,Цветан Димов ,,2.211 м2
ул.,,Јанко Глигоров,, 2.987 м2
ул.,,Пиринска ,,1.797 м2
ул.,,11-ти Октомври,, 3.606 м2
ул.,,Индира Ганди,, 1900 м2
ул. ,,Сутјеска,, 6200 м2
ул.,,25-ти Мај,, 3000 м2

Во овој приоритет спаѓаат сите останати улици во градот по кои се одвива
мошне слаб сообраќај и претставуваат кракови на улици од претхдниот приоритет или
пак сеуште не се асфалтирани или отворени па не е можна некоја поефикасна
интервенција за одвивање на сообраќајот во зимски услови.
Динамика и нивно одржување
Оспособувањето на коловозите се врши во зависност од временските услови и
тоа:
- состојбата на присуство на голомразица и оформена снежна покривка до 20
см. (прва состојба на готовност);
- Состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 см. (втора состојба на
готовност).
Оспособувањето, (расчистувањето) на коловозните површини во првата
состојба на готовност го врши ЈП ,,Комуналец,,, а во втората состојба на готовност ЈП
,,Комуналец,, со градежната оператива согласно со договорените обврски.
Во првата состојба на готовност ЈП ,,Комуналец,, со својата ангажирана
механизација, работна сила и абразивни средства , врши оспособување на коловозните
површини за сообраќај и тоа првенствено на сообраќајниците од првата приоритетна
листа. Градежната оператива го расчистува делот од околните патишта до населените
места од општина Свети Николе.
Согласно член 22 од Законот за јавна чистота сообраќајниците од прв
приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови за
6 (шест) часа, сметано од моментот на почнување на снежните врнежи до
оформувањето на снежната покривка. При тоа, главните сообраќајници ќе бидат
оспособени приоритетно.
Во зимски услови при снежни врнежи сите сопственици, односно корисници на
објекти се должни веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори
пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.
Во втората состојба на готовност ЈП ,,Комуналец,, заеднио со градежните
оператива врши оспособување на коловозните површини од првата приоритетна
група,а потоа продолжува со втората приоритетна група и тоа прво ќе се расчистат
сообраќајниците од првата приоритетна група до населените места, а потоа ќе се
продолжи со улиците од втората приоритетна листа.
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Механизација, опрема, материјали и работна сила:
ЈП ,,Комуналец,, Свети Николе
1. Прва состојба на готовност:
- Ровокопач со нож за чистење на снег број 1
- ФАП - 13 со нож 1 број
- Трактор со распрскувач на сол .1 број
- трактор со приколка 1 број
- Трактор со плу 1 број
- Работна рака:
1. Возачи . 4
2. Работници за опслужување.. 5
Втора состојба на готовност:
A) Механизација и оператива од:
- ЈП ,, Комуналец,, Свети Николе
- Ровокопач со нож за чистење на снег број 1
- ФАП - 13 со нож 1 број
- Трактор со распрскувач на сол.. 1 број
- Утоварувач - Скип 1 број
- Трактор со приколка 1 број
- трактор со плуг за снег 1 број
За одржувањето на транзитните улици во градот кои ги поврзуваат
регионалните патишта, во расчистувањето на снегот ќе учствува Македонија
пат РЕ - Штип со нивна механизација, опрема и работна рака, во зависност од
приоритетот на потребите.
Работна рака:
Работната рака ангажирана од ЈП ,,Комуналец,, Свети Николе:
- раководител 1 работник
- раководител на смена 1 работник
- работници за припрема на сол 3 работника
- Возачи 4 работника
- работници за опслужување . 5 работника
Работната рака за механизација на градежните и други фирми ја обезбедуваат
ангажираните фирми.
Локации за депонирање на снег:
За градот Свети Николе - коритата на “ Светиниколска река и река ,,Периш,, и
тоа:
- Покрај мостот кај Детска градинка ,,Рахилка Гонева,,, на излезот од градот;
- Покрај мостот на река Периш кај ,,Југосуровина,, - Свети Николе.
За другите населени места:
Времени депонии и други пригодни локации определени во соработка со
месната самоуправа, во и покрај населените места.
Финансиски средства потребни за подготовка
и реализација на зимската служба
Финансирањето на активностите прдвидени со оваа Програма ќе се вршат од
средствата предвидени во Буџетот на општина Свети Николе.
За реализација на оваа Програма потребно е да се обезбедат 700.000 денари.
- за набавка на индустриска сол пакувана во вреки
200.000 ден.
- средства за ангажирање механизација
и работна рака.
500.000 ден.
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Извршување на Програмата и надзор
Активностите за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во
зимски услови ги реализира ЈП Комуналец Свети Николе и градежните оператива врз
основа на Оперативен план изготвен од Секторот за урбанизам, комунални работи,
сообраќај и заштитан а животната средина - Одделение за комунални работи при
Општина Свети Николе со Дирекцијата за заштита и спасување.
За одржување на локалните патишта во зимски услови Општината склучува
договори со градежната оператива оспособена за одржување на локални патишта и
улици.
Надзор врз извршувањето на оваа Програма врши Одделението за комуналии и
Инспекциските органи при Општина Свети Николе.
Оваа Програма влегува во сила по објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Свети Николе,,.
Број 0701-731
29.09.2010 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Васко Пашовски 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на
Полициската станица - Свети Николе за период од 01.01. 2010 година до
30.06.2010 година
Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на
Полициската станица - Свети Николе за период од 01.01. 2010 година до 30.06.2010
година бр. 0701 - 732, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата
одржана на ден 29.09. 2010 година.
Бр. 0801-743/8
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа (Слузбен весник на
РМ бр. 5/02), и член 140 од Деловникот на Советот на Општина Свети Николе(Слузбен
гласник на Општина Свети Николе број 2/06), Советот на Општина Свети Николе, на
седницата одржана на ден 29.09.2010 година, донесе
З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за работата на Полициската станица Свети Николе за период од 01.01. 2010 година до 30.06.2010 година
1.Советот на Општината Свети Николе го усвои Извештајот за работата на
Полициската станица - Свети Николе за период од 01.01. 2010 година до 30.06.2010
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Свети Николе.
Бр.0701 - 732
29.09.2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката
за пристапување кон измена и дополна на Урбанистички план за село
Малино , м.в. Село , КО Малино , Општина Свети Николе
Се објавува Одлукатаза
пристапување кон измена
и дополна
на
Урбанистички план за село Малино , м.в. Село , КО Малино , Општина Свети
Николе бр. 0701 - 733, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата
одржана на ден 29.09. 2010 година.
Бр. 0801-743/9
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република
Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст ), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 29.09. 2010 година донесе
ОДЛУКА
за пристапување кон измена и дополна на Урбанистички план за село
Малино , м.в. Село , КО Малино , Општина Свети Николе
Член 1
Се пристапува кон измена и дополна на Урбанистички план за село
Малино , м.в. Село , КО Малино , Општина Свети Николе
Член 2
Изработката на планот ќе започне по добивање на услови за планирање
на просторот од Органот на државна управа надлежен за вршење на работите од
областа на просторно планирање.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0701-733
Николе
29.09. 2010година
Свети Николе

Совет

на

Општина

Свети

Претседател,
Васко Пашовски 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката
за измена и дополнување на Одлуката за пристапување кон изработка и
донесување на Локална урбанистичка планска документација м.в. „Горна
Јурија” за делови од КП бр. 345/1; КП бр. 349; КП бр. 351; КП бр. 352; КП
бр.353; КП бр.354; КП бр.355/1; КП бр.367; КП бр.2394 и КП бр.2395/1 КО
Амзабегово, Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за
пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска
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документација м.в. „Горна Јурија” за делови од КП бр. 345/1; КП бр. 349; КП бр.
351; КП бр. 352; КП бр.353; КП бр.354; КП бр.355/1; КП бр.367; КП бр.2394 и КП
бр.2395/1 КО Амзабегово, Општина Свети Николебр. 0701 - 738, што Советот на
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.09. 2010 година.

Бр. 0801-743/10
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17
од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( „Службен весник на РМ” бр.
24/08 – пречистен текст ), Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на ден 29.09.2010 година донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за пристапување кон изработка и
донесување на Локална урбанистичка планска документација м.в. „Горна
Јурија” за делови од КП бр. 345/1; КП бр. 349; КП бр. 351; КП бр. 352; КП
бр.353; КП бр.354; КП бр.355/1; КП бр.367; КП бр.2394 и КП бр.2395/1 КО
Амзабегово, Општина Свети Николе
Член 1
Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка
планска документација м.в. „Горна Јурија за делови од од КП бр. 345/1; КП бр.
349; КП бр. 351; КП бр. 352; КП бр.353; КП бр.354; КП бр.355/1; КП бр.367; КП
бр.2394 и КП бр.2395/1 КО Амзабегово Општина Свети Николе за изградба на
Откупен центар за откуп на земјоделски производи.
Член 2
Изработката на планот ќе започне по добивање на услови за планирање
на просторот од Органот на државна управа надлежен за вршење на работите од
областа на просторно планирање.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0701-738
Николе
29.09. 2010година
Свети Николе

Совет

на

Општина

Свети

Претседател,
Васко Пашовски 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за избор на претседател на
Комисијата за планирање и уредување на просторот и
заштита на животната средина и природата
Се објавува Решението за избор на претседател на Комисијата за планирање
и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата бр. 0701 - 739,
што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.09.
2010 година.
Бр. 0801-743/11
29.09. 2010 год.

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
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Свети Николе

Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр. 5/02) и член 40, 42 и 43 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен
гласник на Општина Свети Николе,, бр.1/06) и член 102 од Деловникот на Општина
Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.2/06), Советот на
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.09. 2010 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за избор на претседател на
Комисијата за планирање и уредување на просторот и
заштита на животната средина и природата
1. Во Комисијата за планирање и уредување на просторот и заштита на
животната средина и природата на Совет на Општина Свети Николе се избира:
- за претседател:
- Марија Николовска
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Свети Николе,,.
Бр.0701-739
29.09. 2010 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Васко Пашовски 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за избор на член на
Комисијата за родова рамноправност
Се објавува Решението за избор на член на Комисијата за родова
рамноправност бр. 0701 - 740, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на
седницата одржана на ден 29.09. 2010 година.
Бр. 0801-743/12
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр. 5/02) и член 40, 42 и 43 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен
гласник на Општина Свети Николе,,бр.1/06) и член 102 од Деловникот на Општина
Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.2/06), Советот на
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.09. 2010 година донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
за избор на член на
Комисијата за родова рамноправност
1. Во Комисијата за родова рамноправност на Советот на Општина Свети
Николе се избира:
-

за член:
Андријана Блажевска

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Свети Николе,,.
Бр.0701-740
29.09. 2010 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Васко Пашовски 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за избор на претседател и членови на
Комисијата за комунални работи и сообраќај
Се објавува Решението за избор на претседател и членови на Комисијата за
комунални работи и сообраќај бр. 0701 - 741, што Советот на Општина Свети Николе го
донесе на седницата одржана на ден 29.09. 2010 година.
Бр. 0801-743/13
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр. 5/02) и член 40, 42 и 43 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен
гласник на Општина Свети Николе,, бр.1/06) и член 102 од Деловникот на Општина
Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.2/06), Советот на
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.09. 2010 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
за избор на претседател и членови на
Комисијата за комунални работи и сообраќај
1. Во Комисијата за комунални работи и сообраќај на Советот на Општина
Свети Николе се избираат:
-

за претседател:
Марјанчо Саздов

-

за членови:
Васко Пашовски
Андријана Блажевска

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Свети Николе,,.
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Бр.0701-741
29.09. 2010година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Васко Пашовски 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за избор на претседател и член на
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој
Се објавува Решението за за избор на претседател и член на
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој бр. 0701 - 742, што
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.09. 2010
година.
Бр. 0801-743/14
29.09. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр. 5/02) и член 40, 42 и 43 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен
гласник на Општина Свети Николе,, бр.1/06) и член 102 од Деловникот на Општина
Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.2/06), Советот на
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.09. 2010 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
за избор на претседател и член на
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој
1. Во Комисијата за финансии и локален економски развој на Советот на
Општина Свети Николе се избираат:
- за претседател:
- Васко Пашовски
-

за член:
Марјанчо Саздов

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Свети Николе,,.
Бр.0701-742
29.09. 2010година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Васко Пашовски с.р.

17

С О Д Р Ж И Н А
Точка 1
Одлука за констастирање престанок на мандат на членови на
Советот на Општина Свети Николе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр.1
Точка 2
Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот
на Општина Свети Николе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр.2
Точка 3
Одлука за пристапување кон изработка и донесување на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански објект
од мало стопанство на К.П. 2581/3, К.П. 2581/4 и К.П. 2581/5 м.в. Ливади,
КО Свети Николе , Општина Свети Николе. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . стр.3
Точка 4
Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Локална
урбанистичка планска документација за изградба на стопански објект од мало
стопанство на К.П. 2580, К.П. 2581/1 и К.П. 2581/2 м.в. Ливади ,
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