СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
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Службен гласник на Општина
Свети Николе
Излегува по потреба

23.04. 2013 година
ден месец година
Свети Николе
Број 5

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 Одлука за отпочнување постапка за измена , дополна и проширување
на ГУП на град Свети Николе Општина Свети Николе

Се објавува Одлука за отпочнување постапка за измена , дополна и проширување на
ГУП на град Свети Николе Општина Свети Николе бр. 0701 – 370, што Советот на Општина
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.04. 2013 година.
Бр. 0801- 378
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 7 став 1 точка 2 алинеја 1 и член 10 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.60/11 и бр.55/13),
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.04. 2013 година донесе
ОДЛУКА
За отпочнување постапка за измена , дополна и проширување на
Свети Николе Општина Свети Николе
Член 1
Се отпочнува постапка за измена , дополна и проширување на
Николе, општина Свети Николе.

ГУП на град

ГУП на град Свети

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0701-370
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на
Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за работа на Советот на
Општина Свети Николе за 2013 година
Се објавува Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2013 година, бр.
0701 – 371, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.04.
2013 година.
Бр. 0801- 378/2
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 129 од Деловниот за работа на Советот на Општина Свети Николе, самоуправа
(,,Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 3/06) Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на 23.04. 2013 година донесе

ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2013 година

I.ОПШТ ДЕЛ
Според надлежностите што се определени со Уставот на Република Македонија, Законот за
локалната самоуправа, Статутот и Деловникот за работа на Советот на Општина Свети Николе,
Советот донесува Програма за работа за 2013 година.
Во Програмата се обележани основните рамки и насоки за работа на Советот во
календарската 2013 година согласно надлежностите на Советот.
Програмата овозможува транспарентност во работата на Општината и е отворена за
постојано проширување и дополнување согласно со укажувања на заинтересирани субјекти и
поединци од Општината.
II.ПОСЕБЕН ДЕЛ
II.1.Прво тромесечие - период Јануари - Март 2013 година
1) Донесување на Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2013 година.
Изработува: Стручна служба на Советот на Општина Свети Николе.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
2. Извештај за реализирање на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на Општина Свети Николе за 2012година.
Изработува: Одделение за комунални работи.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
3. Извештај за реализирање на Програмата за изградба, реконстгрукција и одржување на
локални патишта и улици во Општина Свети Николе за 2012година.
Изработува: Одделение за комунални работи.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.

4. Извештај за реализирање на Програмата за комунални дејности на Општина Свети Николе за
2012 година.
Изработува: Одделение за комунални работи.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
5. Извештај за реализирање на Програмата за искористувањето на средствата за јавно
осветлување на Општина Свети Николе за 2012година.
Изработува: Одделение за комунални работи.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
6.Извештај за реализирање на Програмата за изработка, измени и дополнување на
Урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година.
Изработува: Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
7. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа
на културата за 2012 година.
Изработува: Стручните служби при општинската администрација.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
8. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа
на социјалната заштита за 2012 година.
Изработува: Стручните служби при општинската администрација.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
9. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа
на образованието за 2012година.
Изработува: Стручните служби при општинската администрација.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
10. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во
областа на спорт, млади и подршка на НВО Секторот за 2012година.
Изработува: Стручните служби при општинската администрација.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
11. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во
областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита за 2012година.
Изработува: Стручните служби при општинската администрација.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
12.Извештај за работењето на ЈКП”Комуналец” Свети Николе со годишна пресметка за периодот
од 01.01. до 31.12. 2012 година.
Изработува: ЈКП Комуналец Свети Николе.
Донесува: Управен одбор на ЈКП Комуналец Свети Николе.
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе
13.Извештај за работењето на ЈП”Погребални услуги” Свети Николе со годишна пресметка за
2012 година.
Изработува: ЈП Погребални услуги Свети Николе.
Донесува: Управен одбор на ЈП Погребални услуги Свети Николе.
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе

14. Извештаи за работата на:
Дом на Културата Крсте Мисирков Свети Николе за 2012 година
- Народен музеј Свети Николе за 2012 година
Изработуваат: Општинските јавни установи
Донесува: Училишните односно Управните одбори на установите.

Усвојува: Советот на Општината
15. Завршни сметки на:
- ОУ Кирил и Методиј Свети Николе за 2012 година.
- ОУ Гоце Делчев Свети Николе за 2012 година.
- ОУ Даме Груев с. Ерџелија за 2012 година
- УСО Кочо Рацин Свети Николе за 2012 година
- Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за 2012 година
- Дом на Културата Крсте Мисирков Свети Николе за 2012 година
- Народен музеј Свети Николе за 2012 година
Изработуваат: Општинските јавни установи
Донесува: Училишните односно Управните одбори на установите.

Усвојува: Советот на Општината
16. Завршна сметка на Буџетот на Општина Свети Николе за 2012 година.
Изработува: Одделение за финансии и буџет
Донесува: Совет на Општина Свети Николе
17. Донесување одлуки со отпочнување постапка за изработка на Детални урбанистички
планови,и проекти за разни делови од градот
Изработува одделение за урбанизам, во текот на цела 2012 година
Донесува Совет на Општината
18. Одлуки за отпочнување постапка за изработка на локална урбанистичка документација
во разни делови во градот., планови и проекти
Изработува одделение за урбанизам, во текот на цела 2012 година
Донесува Совет на Општината
19. Одлуки за именување и разрешување на членови на органи на управување во органите
на јавните претпријатија и установи од Општината во текот на цела 2013 година
Предлага: јавно поретпријатие или установа
Донесува Совет на Општината
20. Одлуки за измени и дополнувања на донесените програми од Советот за 2013 година по
укажана потреба за промени и дополнувања
Изготвува: Изготвувачот на програмата
Донесува Совет на Општината
21. Информација за водоснабдување и одводнување на отпадни воид на Општина Свети
Николе;

Изготвува : Одделение за комунални дејности, ЈКП ,,Комуналец,,
Усвојува: Совет на Општината
21.А Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за квартал 4
Изготвувач: Одделение за финансии
Донесува: Совет на Општината

22. Одлука за утврдување зони при примена на методологијата за утврдување на пазарна
вредност
Изготвува: одделение за даноци
Донесува Совет на Општина Свети Николе
23. Извештај за редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојба на 31.12.2011
година
Изготвува: Одделение за финансии
Донесува Совет на Општината
Усвојува Совет на Општината
24.Советнички прашања, Советниците ќе поставуваат на седница по исцрпениот дневен ред,
кога тоа ќе биде утврдено на самата седница, на предлог на некоја од матичните комисии на
Советот, на предлог на Градоначалникот, по потреба во текот на 2012 година,согласно со
Деловодникот за работа на Советот на Општината.

II.2. Второ тромесечие период Април Јуни 2012 година
1. Предлог План за запишување на учениците во прва година во СОУ Кочо Рацин Свети
Николе учебна 2013/2014 година.
Изготвува СОУ Кочо Рацин Свети Николе
Усвојува Советот на Општина Свети Николе
2. Програма и План за управување со отпад
Изработува: Одделение за комунални работи
Донесува: Совет на Општина Свети Николе
3. Информација за состојбата, локацијата и одржувањето на културно-историските
споменици и градбеното наследство на подрачјето на Општина Свети Николе.
- Евиденција на спомениците и спомен-обележјата во нашата општина и изработка на
проекти за изградба на нови споменици и спомен-обележувања.
Изработува: Одделение за комунални работи.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
4.Програма за одбележувања на значајни празници, настани и личности.
Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
5.Усвојување на Правилник за поставување на урбана опрема.
Изработува: Одделение за урбанизам и комунални работи.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
6. Информација за состојбата со гробиштата во Општина Свети
Изработува: ЈП”Погребални услуги” Свети Николе.
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе.

Николе.

7. Информација за состојбата на спортските терени и објекти со предлог на мерки.
Изработува: Комисија за јавни дејности.
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе.
8. Информација за целокупниот имот на Општина Свети Николе.
Изработува: Општинска администрација
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе.
9. Информација за одржаниот меѓународниот фолклорен фестивал Тодорица 2013.

10.. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за прво тромесечие во
2013 година.
Изработува: Одделение за финансии и буџет.
Усвојува : Совет на Општина Свети Николе.
11. Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во Општина Свети
Николе во текот на 2013 година. Реализацијата ќе биде во текот на целата година согласно
постапките за нивно донесување.
12. Информација за Локалниот економски азвој на Општина Свети Николе;
Изработува: Одделение за Локален екомоски развој;
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе.
13. Информација за чистење на речните корита на територијата на Општина Свети Николе;
Изработува: Одделение за комунални работи;
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе;
II.3. Трето тромесечие – период Јули Септември 2013 година
1. Локален акционен план за животна средина
Изработува: Стручни служби при општинската администрација со НВО
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе.
2. Програма за прославување на “Свети Николај”.
Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности.
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе.
3. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за второ тромесечие во 2013
година.
Изработува: Одделение за финансии и буџет.
Усвојува : Совет на Општина Свети Николе.
4.Информација за реализација на проектите кои се реализирани со средства од донации.
Изработува: Одделение за урбанизам и комунални работи.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
5. Извештај на ревизорот за 2012 година.
Изработува: Внатрешен ревизор
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе
6. Информација за наплата на комуналните такси во 2013 година.
Изработува: Одделение за финансии, даноци и ЛЕР
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе
7.Годишни програми за работа на:
- ОУ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2012/2013 година.
- ОУ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2012/2013 година.
- ОУ ,,Даме Груевс,, Ерџелија за 2012/2013 година
- УСО ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2012/2013 година
- Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2012/2013година
8..Извештаи за работата на:
- ОУКирил и Методиј Свети Николе за 2011/2012 година.
- ОУГоце Делчев Свети Николе за 2011/2012 година.
- ОУ Даме Груев” с. Ерџелија за 2011/2012 година
- УСО Кочо Рацин Свети Николе за 2011/2012 година
- Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за 2011/ 2012 година

II.4. Четврто тромесечие период Окотмври Декември 2013 година
1. Информација за почетокот на школската година, состојбите во претшколиските установи и
основните училишта.
Изработува: Комисија за јавни дејности.
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе.
1.АГодишни програми за работа на:
- Дом на Културата ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2013 година
- Народен музеј Свети Николе за 2013 година.
Изработуваат: Општинските јавни установи.
Донесува: Училишните односно Управните одбори на установите.
2. Програма за одржување на улиците во зимски услови во Општина Свети Николе за
2013/2014 година
Изработува: Одделение за комунални работи
Донесува: Совет на Општина Свети Николе
4. Извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за третото тромесечие во 2013
година.
Изготвува: Одделение за финансии и буџет
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе.
5.Буџет на Општина Свети Николе за 2014 година
Изработува: Одделение за финансии и буџет
Донесува: Совет на Општина Свети Николе
6. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе за
2014 година.
Изработува: Одделение за комунални работи.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе
7.Програмата за комунални дејности на Општина Свети Николе за 2014 година.
Изработува: Одделение за комунални работи.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе
8.Програмата за изградба , реконструкција и одржување на локални патишта и улици во
Општина Свети Николе за 2014 година.
Изработува: Одделение за комунални работи.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе
9.Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе
за 2014 година.
Изработува: Одделение за урбанизам.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе
10.Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита за
2014 година
Изработува:Стручните служби при општинската администрација
Донесува: Совет на Општина Свети Николе
11.Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата за 2014
година
Изработува: Стручните служби при општинската администрација
Донесува: Совет на Општина Свети Николе
12. Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт, млади и
подршка на НВО секторот за 2014 година
Изработува: Стручните служби при општинската администрација
Донесува: Совет на Општина Свети Николе

13.Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието за 2014
година
Изработува: Стручните служби при општинската администрација
Донесува: Совет на Општина Свети Николе
14. Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштитата и
спасувањето и противпожарната заштита за 2014 година.
Изработува: Стручните служби при општинската администрација.
Донесува: Совет на Општина Свети Николе.
15.Програма за прославување на Свети Никола патронот на град Свети Николе.
Изготвува: Одбор за одбележување на празници, настани и личности.
Усвојува: Совет на Општина Свети Николе.
III.НОРМАТИВЕН ДЕЛ
Со овој дел од Програмата за работа на Советот на Општина Свети Николе се обработува
нормативната дејност на Советот што треба да се извршува во текот на 2013 година, која се
однесува во донесување на нормативни акти за усогласување на постојните прописи во
изминатиот период од страна на Советот врз основа на прописите што ќе бидат донесени во
2013 година.
IV. ЗАВРШЕН ДЕЛ
За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати
учесници да се придржуваат на роковите утврдени со Програмата.
Во текот на 2013 година, Советот на Општина Свети Николе ќе ги разгледува и сите
дополнителни прашања што ќе произлезат во тековното работење.
Извршувањето на програмата ќе зависи од законските и финансиските услови.
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Свети Николе,,.
Бр.0701-371
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина
Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Заклучокот
за усвојување на Елаборат за процена на штета од елементарна непогода – поплава,
КО Свети Николе, КО Ерџелија, КО Мустафино, КО Црнилиште, КО Пеширово и КО Горобинци
Се објавува Заклучокот за усвојување на Елаборат за процена на штета од елементарна
непогода – поплава, КО Свети Николе, КО Ерџелија, КО Мустафино, КО Црнилиште, КО Пеширово и
КО Горобинци бр. 0701 – 372, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата
одржана на ден 23.04. 2013 година.
Бр. 0801- 378/3
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002), член 143 и 146 од Законот за заштита и спасување – пречистен текст (“Службен весник
на Република Македонија” бр. 93/2012), а согласно Единствената методологија за процена на
штетите од елементарни и други непогоди (“Службен весник на Република Македонија” бр. 75/2001),
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23. 04. 2013 година донесе
З А К Л У Ч О К
за усвојување на Елаборат за процена на штета од елементарна непогода – поплава,
КО Свети Николе, КО Ерџелија, КО Мустафино, КО Црнилиште, КО Пеширово и КО Горобинци
1.Советот на Општина Свети Николе го усвои Елаборатот за процена на штета од
елементарна непогода – поплава, КО Свети Николе, КО Ерџелија, КО Мустафино, КО Црнилиште,
КО Пеширово и КО Горобинци на ден 23.04.2013 година.
2. Елаборатот за процена на штетите, да се достави до сите надлежни органи за
постапување по истиот.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објавуви во “Службен
гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0701 - 372
23.04. 2013година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина
Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Програма
За волонтерство во општина Свети Николе и институциите под надлежност на
Општина Свети Николе за 2013 година

Се објавува Програма За волонтерство во општина Свети Николе и институциите под
надлежност на Општина Свети Николе за 2013 година бр. 0701 – 373, што Советот на Општина
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.04. 2013 година.

Бр. 0801- 378/4
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа член 22 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник
на РМ”,бр.05/2002) и член 6, став 1, точка 4 од Законот за волонтерство („Сл.весник на РМ” бр.85/07
и 161/08), Советот на Општина Свети Николе донесе:
П Р О Г Р А М А
За волонтерство во општина Свети Николе и институциите под надлежност на
Општина Свети Николе за 2013 година
Со оваа Програма се уредува волонтерството, условите, потребата од ангажирање на
волонтери во општина Свети Николе и институциите под надлежност на Општина Свети Николе,
видот на услугите и начинот и постапката за обезбедување на истите.

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Под волонтерство, согласно законот, се подразбира доброволно давање на лични услуги,
знаења и вештини, или вршење на други активности во корист на општина Свети Николе и
институциите под надлежност на Општина Свети Николе без надоместок.
Под волонтерство не се подразбира вршење на волонтерски стаж, согласно со Законот за
работни односи.
ВИД НА УСЛУГИ
Општина Свети Николе и институциите под надлежност на Општина Свети Николе има
потреба од ангажирање на волонтери за извршување на работи од надлежност на локалната
самоуправа или други активности во интерес на потребите на граѓаните на општина Свети Николе, а
во рамките на нејзините надлежности.
Општина Свети Николе има потреба од ангажирање на 15 волонтери во општинската
администрација и 21 волонтери во институциите под надлежност на Општина Свети Николе, како
што се: ООУ „Гоце Делчев”, ООУ „Кирил и Методиј”, ООУ „Даме Груев” с. Ерџелија, СОУ „Кочо
Рацин”, ОУ Дом на култура „Крсте Мисирков”, ОУ Народен музеј и ЈОУД ДГ „Рахилка Гонева”.
Кандидатите потребно е да имаат познавање од работа со компјутери и странски јазик.
Начинот на ангажирање на волонтерите ќе биде согласно потребите на општината и
институциите, а исто така ќе се определи и бројот на волонтерите кои ќе бидат потребно да се
ангажираат.

НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА АНГАЖИРАЊЕ
За волонтери ќе се ангажираат лица кои веруваат во сопствените капацитети, поседуваат
вештини за извршување на одредени задачи, можат да работат во тимови, имаат смисла за темелна
посветеност во работата, лица со силен ангажман и предизвици на значајни проекти во општината.
Општина Свети Николе ангажирањето на волонтерите ќе го врши согласно потребите на
општината со истакнување на објава на веб страната на општината, и на огласна табла во
општината.
Не се исклучува можноста да бидат ангажирани волонтери со доброволно пријавување на
лицето кое сака да волонтира.
Општината Свети Николе не ја исклучува можноста потребата од волонтери за особено
битни работи да ја истакне и преку јавен оглас објавен преку два дневни весници.
Во случаите кога потребата е објавено преку објава и јавен оглас за лицата кои ќе бидат
избрани за волонтирање ќе решава комисија формирана од Градоначалникот.

ПРАВА И ОБВРСКИ
За извршување на работите, со лицата кои ќе бидат избрани ќе се склучи договор за
волонтерство. Со него поблиску ќе се регулираат правата и обврските на волонтерите и Општина
Свети Николе, односно институциите под надлежност на Општина Свети Николе, како организатори
на волонтерската работа согласно законските одредби.
Општина Свети Николе и институциите под надлежност на Општина Свети Николе на
волонтерот ќе му издаде волонтерска книшка.
Волонтерите за вршење волонтерската работа ќе бидат осигурени при доаѓање и враќање
од местото на волонтирање и другите активности предвидени за време на волонтирањето во
осигурителна компанија.
Волонтерите имаат право на надоместок на трошоците за превоз и храна, но најмногу до 15%
од просечната месечна плата во Република Македонија исплатена за претходната година.
Трошоците за службени патување и трошоци за обука се исплатуваат во иста висина како за
вработените во општината.
Во договорот за волонтерство ќе се прецизира периодот за извршување на волонтерската
работа и начинот на плаќање.
ЕВИДЕНЦИЈА
Евиденцијта за волонтерската работа на волонтерите во Општина Свети Николе и
институциите под надлежност на Општина Свети Николе ќе ја врши државен службеник од областа
на човечките ресурси.
Оваа програма се донесува за 2013 година.
Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Свети Николе”.
Бр.0701 - 373
23.04. 2013година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина
Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма
за Јавни работи во 2013 година
Се објавува Програма за Јавни работи во 2013 година бр. 0701 – 374, што Советот на
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.04. 2013 година.
Бр. 0801- 378/5
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 7, став 1 од Законот за комунални дејности („Сл. весник на РМ” бр.95/12),
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23. 04. 2013 година, донесе
ПРОГРАМА
за Јавни работи во 2013 година
Рамка на програмата
Комуналните дејности се дејности од јавен интерес. Основните услови и начинот на вршење
на комуналните дејности, финансирањето на комуналните дејности, финансирањето на изградбата и
одржувањето на објектите на комуналната инфратсруктура се уредуваат со Законот за комунални
дејности.
Според членот 7 став 1 и 2 од Законот за комунални дејности :
„Комуналните дејности се вршат врз основа на развојни планови и програми. Развојните
планови за вршење на комунални дејности се донесуваат во период од три години од страна на
Советот на Општината”.
Горенаведениот закон вклучува одредби со кои што се уредени одредени надлежности на
Општината и јавните комунални претпријатија основани од Општината , како даватели на комунални
услуги. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности, кои што
треба да се донесат односно превземат. Напорите на Општина Свети Николе во 2013 година ќе
бидат насочени кон донесување на сите потребни акти и програми со цел ефикасно извршување на
комуналните услуги согласно овој закон преку примена и на дополнителни и нови практични
пристапи со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските
одредби во оваа област.
Развојни приоритети
Согласно Законот за локална самоуправа една од клучните надлежности на општините е
планирањето на локалниот економски развој, водење на локална економска политика, потоа
поддржување на развојот на малите и средни претпријатија и претприемништвото на локално ниво,
како и промовирање и воспоставување на партнерства. Во оваа насока, Советот на Општина Свети
Николе усвои Стратегија за локален развој на општината во која главна стратешка цел е
намалување на невработеноста која во Општина Свети Николе изнесува околу 17,3% од вкупното
население (или 3200 лица) според официјалните податоци од Центарот за вработување.
Од извршената Анализа на пазарот на трудот на Општина Свети Николе меѓу другото
констатирано е дека:
 Огромно е учеството на невработените со ниско ниво на образование (И и ИИ степен на
стручна подготовка т.е неквалификувани) - 36,65% од вкупниот број на невработени.


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



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

За да се стимулира вработувањето на овие најзагрозени категории на невработени лица се
предвидува нивно ангажирање во организирани работни активности во рамките на програма за
Јавни работи од областа: Одржување и обновување на јавната инфраструктура и Одржување и
заштита на животната средина.
За извршување на оваа надлежност во општина Свети Николе одговорно е ЈКП „Комуналец”,
ЈП Погребални услуги и Општината преку Одделението за Комунални дејности
Со цел да се даде поддршка на работата на јавните претпријатија и општината за ефикасно
спроведување на надлежноста од областа на заштита на животната средина и природа, уредување
на просторот и градежното земјиште и комуналните дејности (одржување на јавна чистота) потребно
е превземање на организирани акции со поддршка на општината и ЈКП, во кои ќе се ангажираат
дополнителни човечки ресурси со моментален статус на невработени лица.
Во општина Свети Николе има голем број на слободна работна сила која може да биде
ангажирана во работни активности кои не бараат стручност и формално образование, а се во
рамките на програмските активности на јавните претпријатија и Општина Свети Николе. При
спроведување на организираните акции, предност ќе се даде на вработување на долгорочно
невработените лица (39,84% од вкупниот број на невработени) која е најбројна во општината, на
неквалификуваната работна сила со ниско ниво на образование (36,65% од вкупниот број на

невработени) и на невработените лица на возраст над 55 години (23,5% вкупниот број на
невработени).
Цел
Основна цел на Програмата е да се даде придонес кон:
 Намалување на стапката на невработеност, привремено намалување на сиромаштијата и
економско-социјалните тензии преку ангажирање на 40 невработени лица за период од 6
месеци, со акцент на долгорочно невработени неквалификувани и полуквалификувани лица,
 Обезбедување на посовремени услови за живот и работа на граѓаните преку обновување и
уредување на јавната инфраструктура и одржување и заштита на животната средина.
Програмски активности
Во рамките на програмата за Јавни работи, Општина Свети Николе во парнерство со ЈКП
Комуналец, ЈП Македонски шуми и ЈП Погребални услуги, за период од 6 месеци ќе ангажири 40
невработени лица со акцент на долгорочно неработени лица, неклвалификувани и
полуквалификувани. Со проектот ќе се спроведат работни активности од областа на заштита на
животната средина за чистење и одржување на критичните точки од аспект на загадувањето (
градски паркови, излетнички места, гробишта, просторот на индустриската зона, дивите депонии во
и околу градот), и од областа на обновување и одржување на јавната инфраструктура т.е уредување
и санација на уличната инфраструктура во градот Свети Николе.
Програмата предвуидува извршување на следните групи на активности по одредена
временска динамика:
(Динамичкиот план за извршување на активностите е во прилог):
1 активност:
Чистење, хортикултурно уредување и поставување на урбана опрема( клупи ,летниковци и корпи за
отпадоци) во градските паркови,
2 активност:
Санација на тротоарните површини, хортикултурно уредување и расчистување на центарот на
градот Свети Николе,
3/ активност:
Чистење и уредување на излетничко место Ѓуриште и излетничко место Крушки,
4 активност:
Расчистување на дивите депонии во и околу градот вклучувајќи ја индустриската зона и
порамнување на цврстиот отпад во градежната депонија,
5 активност:
Чистење на одводен канал во градски гробишта,
6 активност:
Санација на пристапни пешачки патеки, хортикултурно уредување и расчистување на јавните

Финансирање
Со Програмата е предвидено да се ангажираат 40 лица на кои ќе им се исплаќа
надоместок во износ од 7 600,00 денари – бруто плата.
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 1.824.000,00
денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2013 година
и кофинансирани од страна на ЈКП „Комуналец и ЈП „Погребални Услуги.
Средствата во износ од 1.368.000,00 денари се од буџетот на Општина Свети Николе и ќе
бидат наменети за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на 30 ангажирани лица за
период од 6 месеци.
Средствата во износ од 456.000,00 денари се кофинансирање од страна на ЈКП „Комуналец” и ЈП
„Погребални Услуги и ќе бидат наменети за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на
10 ангажирани лица за период од 6 месеци.
Распоредување на буџетските средства
Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на
Општината.
Завршни одредби
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи реализирањето на
предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и
поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Свети Николе”.
Бр.0701-374
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на
Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение
за именување на членови на Просторниот штаб за заштита и
спасување за Општина Свети Николе
Се објавува Решение за именување на членови на Просторниот штаб за заштита и
спасување за Општина Свети Николе бр. 0701 – 375, што Советот на Општина Свети Николе го
донесе на седницата одржана на ден 23.04. 2013 година.
Бр. 0801- 378/6
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 94 став 4 од Законот за заштита и спасување (“Сл. весник на РМ”, бр.
36/04), како и член 22 став 1 точка 10 и член 36 и 62 од Законт за Локалната самоуправа (“Сл.
весник на РМ” бр. 5/2002, а во согласност со Уредбата за видот, големината и организацијата на
силите за заштита и спасување (“Сл. весник на РМ” бр. 12/06), Советот на Општина – Свети
Николе на седницата одржана на 23.04.2013 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на членови на Просторниот штаб за заштита и
спасување за Општина – Свети Николе
1. Просторниот штаб за заштита и спасување на Општина Свети Николе го сочинуваат:
1.1.За Командант на просторниот штаб за заштита и спасување за подрачјето на Општина
– Свети Николе се именува Горан Арсов.
1.2. За Началник на просторниот штаб за заштита и спасување се именува Сашо Панев.
1.3. За помошник на Началникот за оперативни работи се именува Јонче Стојанов.
1.4. За помошникот на Началникот за хуманитарни мерки за заштита и спасување:
- За прва медицинска помош се именува Мирче Јосев .
- За згрижување и евакуација се именува Даница Наскова.
1.5. За помошници на Началникот за технички мерки и заштита и спасување се именуваат:
- Илија Стоилев за заштита и спасување од пожари
- Александар Стојанов за заштита и спасување од поплави
1.6. За извршител – администратор кој ќе ракува со компјутери и средства за врски се
именува Ивица Арсов.
1.7. За извршител курир за логистичко обезбедување и возач со Б или Ц категорија се
именуваат: Борче Зафиров и Илија Циклев.
2. Решението влагува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Општина – Свети Николе”
Бр.0701-375
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на
Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба, управување и одржување на
две мали хидроцентрали на системите за водоснабдување на
град Свети Николе
Се објавува Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба, управување и одржување на две
мали хидроцентрали на системите за водоснабдување на, град Свети Николе, бр. 0701 – 376, што
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.04. 2013 година.

Бр. 0801- 378/7
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија” бр.5/2002), а во врска со член 17 став 4 и член 18 од Законот за концесии
и јавно приватно партнерство (Службен весник на Република Македонија бр.6/2012), Советот на
Општина Свети Николе, на седницата одржана на 23.04. 2013 година донесе
ОДЛУКА
за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство за изградба, управување и одржување на две мали
хидроцентрали на системите за водоснабдување на град Свети Николе
Член 1
Со оваа одлука Општина Свети Николе започнува постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба, управување и одржување на две
мали хидроцентрали на системите за водоснабдување (Злетовица и Кнежје) на град Свети Николе.
Член 2
Со доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство,
приватниот партнер ќе преземе обврска да изгради, управува и да ги одржува двете мали
хидроцентрали за производство на електрична енергија на доводните цевководи за
водоснабдување на град Свети Николе од Злетовица и Кннежје.
Член 3
Цели кои треба да се остварат со доделување на договорот за воспоставување на јавно
приватно партнерство се:
- привлекување нови бизниси и инвестициски проекти во општината;
производство на електрична енергија која би била откупувана од државата по повластена
цена со што би се остварила значитела годишна добивка;
отварање нови работни места;
целокупната инвестиција ќе биде на товар на приватниот партнер, вклучително и
техничката документација.
Член 4
Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се додели за период од 25
годинаи при што рокот почнува да тече од датумот на склучување на Договорот.
По истекот на рокот од став 1 од овој член, приватниот партнер е должен да го пренесе во
сопственост на Општина Свети Николе изградениот објект со сите додатоци и подобрувања.
Член 5
Договорот за воспоставување на јавно приватно парнерство се доделува по пат на
отворена постапка, со објавување на оглас, а согласно одредбите од Законот за јавни набавки
(Службен весник на РМ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11).
Член 6
Постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе ја
спроведе Комисија за спроведување на постапка формирана од страна на Градоначалникот на
Општина Свети Николе.
Комисијата ќе ја подготви тендерската документација , каде ќе се дефинират условите за
воспоставување на јавно приватното партнерство, проценетата вредност на договорот за јавно

приватно партнерство, согласно претходно изработената студија и проектите за изградба на двете
мали хидроелектрани за производство на електрична енергија на доводните цевководи за
водоснабдување на град Свети Николе од Злетовица и Кннежје.
Член 7
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 100 евра
во денарска противредност.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети
Николе”.

Бр.0701-376
23.04.2013 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на
Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука За давање под закуп на недвижен имот сопственост на Општина
Свети Николе
Се објавува Одлука За давање под закуп на недвижен имот сопственост на Општина Свети
Николе, бр. 0701 – 377, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на
ден 23.04. 2013 година.
Бр. 0801- 378/8
23.04. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе, на седницата одржана на 23.04. 2013 година
донесе
ОДЛУКА
За давање под закуп на недвижен имот сопственост на
Општина Свети Николе
Член 1
Со оваа одлука се врши издавање под закуп на недвижен имот, сопственост на Општина
Свети Николе и тоа:
Објект - Детско одморалиште “Братство и Единство” Стар Дојран.

Член 2
Издавањето под закуп на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе се изврши по пат
на јавно надавање.
Член3
Почетната цена на закупнината за јавното надавање на недвижниот имот од член 1 на
оваа одлука е цената што ќе ја определи Комисијата за јавно надавање формирана од
Градоначалникот на Општина Свети Николе.
Член 4
Условите и начинот на користење на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе се
определи во огласот и договорот за закуп што ќе се објави односно склучи помеѓу најповолниот
понудувач и Општина Свети Николе.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Свети Николе.
Бр.0701-377
23.04. 2013 година
Свети Никол

Совет на Општина Свети Николе
Претседател
Илија Стоилев с.р.
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