СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина
Свети Николе
Излегува по потреба

29.11. 2017 година
ден месец година
Свети Николе
Број 14

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 пбјавуваое на Заклучок za Izve{tajot za materijalno - finansisko rabotewe na JP
,,Pogrebalni uslugi,, za period od 01.01. 2017 godina do 30.09. 2017 godina бр. 0801-454 што
Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе на седницата одржана на ден 29.11. 2017 година.
Бр.0901- 478
29.11. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 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 29.
11. 2017 godina donese

Z A K L U ^ O K
za Izve{tajot za materijalno - finansisko rabotewe na JP ,,Pogrebalni uslugi,, za period od
01.01. 2017 godina do 30.09. 2017 godina

1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole NE GO USVOI Izve{tajot za materijalno finansisko rabotewe na JP ,,Pogrebalni uslugi,, za period od 01.01. 2017 godina do 30.09. 2017
godina.
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2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole,,.

Br.0801 - 454
29.11. 2017 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
d-r. Kire Aleksov s.r.

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 пбјавуваое на Заклучок za za usvojuvawe na Izve{taj za rabota na Javnata Op{tinska
Ustanova za deca - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata 2016/2017
godina бр. 0801-455 што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе на седницата одржана на ден
29.11. 2017 година.
Бр.0901- 478/2
29.11. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
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 29.
11. 2017 godina donese

Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Izve{taj za rabota na Javnata Op{tinska Ustanova za deca - Detska
gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata 2016/2017 godina

1. Se usvojuva Izve{taj za rabota na Javnata Op{tinska Ustanova za deca - Detska
gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata 2016/2017 godina usvoen na sednicata na
Sovet na Op{ina Sveti Nikole odr`ana na den 29.11.2017 godina.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole,,.

Br.0801 - 455
29.11. 2017 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
d-r.Kire Aleksov s.r.
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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 пбјавуваое на Заклушпк za usvojuvawe na Godi{na programa za rabotata na Javnata
op{tinska ustanova za deca - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata
2017/2018 godina бр. 0801-456 што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе на седницата
одржана на ден 29.11. 2017 година.
Бр.0901- 478/3
29.11. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
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 29.
11. 2017 godina donese

Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Godi{na programa za rabotata na Javnata op{tinska ustanova za deca Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata 2017/2018 godina

1. Se usvojuva Godi{na programa za rabotata na Javnata op{tinska ustanova za deca Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata 2017/2018 godina.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole,,.

Br.0801 - 456
29.11. 2017 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
d-r.Kire Aleksov s.r.

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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ЗАКЛУЧОК
За пбјавуваое на Решение за исправка на Рещениебр. 0801-402 од 03.11.2017 година бр.
0801-457 што Советот на Општина Свети Николе гп дпнесе на седницата одржана на ден 29.11. 2017
година.
Бр.0901- 478/4
29.11. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 и 5 како и член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална
самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), а во врска со член 124 точка 2 од Законот за основно
образование, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 03.11. 2017 година
донесе:

R E [ E N I E
za исправка на Решение бр.0801- 402 од 03.11.2017 година
1. Се врши исправка во уводот на Решение за разрешување и именување претставници od
Op{tina Sveti Nikole za членови vo U~ili{niot odbor na Op{tinsko osnovno u~ili{te
ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе бр. 0801-402 од 03.11.2017 година каде наместо ,,Vrz osnova
na ~len 96 od Zakonot za osnovnoto obrazovanie (,,Slu`ben vesnik na RM,, br. 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 i
70/2006godina),, треба да стпи ,,Врз основа на член 36 став 1 точка 4 и 5 како и член 22 став 1 точка 8
од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), а во врска со член 124 точка 2 од Законот
за основно образование,,.
2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na објавувањето vo ,,Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole,,

Br. 0801 -457
29.11. 2017 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
д-р.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
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари – канцеларија
на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ПЕ Св.Николе бр. 0801-458 што
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.11. 2017 година.
Бр.0901- 478/5
29.11. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник
на РМ” бр.5/2002) како и член 21 став 1 и 3, а во врска со член 2 став 6 и член 67 од Законот
за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост (“Сл. Весник на РМ” бр.78/2015), 106/15, 153/15 и190/16, Советот на Општина
Свети Николе на седницата одржана на ден 29.11. 2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на времено користење на недвижни ствари – канцеларија
на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство
ПЕ Св.Николе
Член 1
Со оваа одлука поблиску се определува недвижниот имот што ќе биде предмет на
времено користење за период до 10 години согласно критериумите утврдени со Законот за
користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост во сопственост на Општина Свети Николе.
Член 2
Предмет на времено користење ќе биде недвижен имот- канцеларија бр.28 која се
наоѓа на третиот кат на Општинската зграда во Свети Николе:
- КП 10023, кат 3 просторија бр.28
Член 3
Недвижниот имот –канцеларија од член 2 од оваа одлука се дава на времено
користење за период до 10 (десет) години без надомест на Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство ПЕ Св.Николе со целокупниот инвентар кој се наоѓа во неа.
Член 5
Одлуката стапува на сила од денот на донесувањето.
Член 6
Одлуката ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр.0801 - 458
29.11.2017 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
д-р. 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
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети
Николе за 2017 година бр. 0801-459 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата
одржана на ден 29.11. 2017 година.
Бр.0901- 478/6
29.11. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски
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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 4 -ta odr`ana na 29.11.2017
godina donese :

O

D

L

U

K

A

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

2017 godina

^len 1
So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina SVETI NIKOLE
za

2017 godina na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka

K20

BUGET

SAMOFIN.

DOTACII

DONACII

KREDITI

MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni

0

0

-20.000

0

0

401310 Personalen danok na dohod od plata

0

0

-2.000

0

0

421440 Transport na lu|e

0

0

-4.000

0

0

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci

0

0

2.500

0

0

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema

0

0

2.300

0

0

425290 Drugi finansiski uslugi

0

0

-10.000

0

0

425970 Konsultantski uslugi

0

0

-4.000

0

0

426310 Seminari i konferencii

0

0

13.200

0

0

482940 Nadzor nad izgradbata

0

0

22.000

0

0

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni

0

0

7.500

0

0

402110 Osnovni pridonesi za PIO

0

0

2.070

0

0

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci

0

0

-9.570

0

0

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni

0

0

-800.000

0

0

401310 Personalen danok na dohod od plata

0

0

-50.000

0

0

402110 Osnovni pridonesi za PIO

0

0

-200.000

0

0

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo

0

0

-60.000

0

0

424210 Odr`uvawe na zgradi

0

0

183.000

0

0

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

0

0

107.000

0

0

424410 Popravki i odr`uvawe na mebel

0

0

60.000

0

0

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

0

0

30.000

0

0

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto

0

0

349.000

0

0

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

0

0

90.000

0

0

425970 Konsultantski uslugi

0

0

13.000

0

0

426310 Seminari i konferencii

0

0

26.000

0

0

426410 Objavuvawe na oglasi

0

0

25.000

0

0

482920 Izgradba na drugi objekti

0

0

295.000

0

0

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni

0

0

-491.000

0

0

401310 Personalen danok na dohod od plata

0

0

-50.000

0

0

402110 Osnovni pridonesi za PIO

0

0

-122.000

0

0

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo

0

0

-60.000

0

0

421110 Elektri~na energija

0

0

-80.000

0

0

421320 Telefon i telefaks

0

0

-95.000

0

0

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto

0

0

898.000

0

0

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni

0

0

-200.000

0

0

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci

0

0

-20.000

0

0

K30

N10

N20

V10

MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST

OSNOVNO OBRAZOVANIE

SREDNO OBRAZOVANIE

DETSKI GRADINKI

402110 Osnovni pridonesi za PIO

0

0

-50.000

0

0

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo

0

0

-20.000

0

0

421110 Elektri~na energija

0

0

60.000

0

0

421240 Te~ni goriva

0

0

230.000

0

0

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni

0

0

150.697

0

0

402110 Osnovni pridonesi za PIO

0

0

-53.076

0

0

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo

0

0

-97.621

0

0

0

0

0

0

0

W00

PROTIVPO@ARNA ZA[TITA

Br. 0801-459
29.11.2017

Pretsedatel na Sovetot na
Op{tinata
d-r KIRE ALEKSOV s.r

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 измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина
Свети Николе во областа на културата во 2017 година бр. 0801-460 што Советот на Општина Свети
Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.11. 2017 година.
Бр.0901- 478/7
29.11. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36,став1,точка 15 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на
РМ”br.5/02),и Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2017
година со бр.0801-552 од 23.12.2016 година Совет на Општина Свети Николе на седницата одржана на
29.11.2017 година донесе :
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа
на културата во 2017 година
Чл.1
Во програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата за 2017
година
Во делот РАСХОДИ
-Во Колоната за активности во петиот ред во наративниот дел се бришат зборовите ” Светиниколско
културно лето “ а се заменуваат со зборовите „Организирање на 19 Декември патрон на градот Свети
Никола со музичка програма и др.содржини “
Чл.2
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во ” Службен гласник на
Општина Свети Николе”.
Бр. 0801-460
29.11.2017 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина
Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
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ЗАКЛУЧОК
За објавување на измена и дополнуванање на Програмата за активнпстите на Опщтина Свети
Никпле вп пбласта на спцијалната защтита за 2017 гпдина бр. 0801-461 што Советот на Општина Свети
Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.11. 2017 година.
Бр.0901- 478/8
29.11. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз пснпва на шлен 22, став 1, тпшка 7 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и шлен 6, став 1 пд Закпнпт за спцијална защтита (Сл.весник на РМ-бр.21/06),и
Прпграма за активнпстите на Опщтина Свети Никпле вп пбласта на спцијална защтита за 2017 гпд сп бр.
0801-553 пд 23.12.2016 гпд. Спветпт на Опщтина Свети Никпле на седницата пдржана на 29.11.2017
гпдина, дпнесе
ИЗМЕНА И ДПППЛНУВАОЕ НА ПРПГРАМА
за активнпстите на Ппщтина Свети Никпле
вп пбласта на спцијалната защтита за 2017 гпдина
I.

ВПВЕД

Оснпвната цел на Прпграма за спцијална защтите е развпј на интегрален, транспарентен и пдржлив и
ефективен систем на спцијална защтита кпј ќе пбезбеди дпстапни, ефикасни и квалитетни мерки и услуги
креирани сппред пптребите на кприсниците кпи живеат на теритпријата на Опщтина Свети Никпле. Сп
пваа прпграма се регулира и ппблиската спрабптка ппмеду централната власт претставувана пд
Министерствптп за труд и спцијална пплитика и центрите за спцијална рабпта, сп лпкалната власт, на
пплетп на спцијалната защтита.
Прпграмата за спцијална защтита се заснпва на Закпнпт за спцијална защтита, Прпграмата за
пстваруваое на спцијалната защтита, какп и други закпни и ппдзакпнски акти кпи се пднесуваат на
спцијалната защтита, нп и надлежнпстите дадени на ппщтините сп Закпнпт за лпкалната сампуправа и
Статутпт на Опщтината Свети Никпле, сп кпи се уредени правата пд пбласта на спцијалната защтита.
II.

ЦЕЛИ

Пснпвни цели на пваа Прпграма се :
 Обезбедуваое активен пднпс на Спветпт на Опщтина Свети Никпле кпн задпвплуваое на
пптребите и интересите на граданите пд пбласта на спцијалната защтита;


Изнапдаое фпрми за згрижуваое на спцијалнп ранливи групи;



Изнапдаое фпрми за спцијализација на маргинализирани групи;



Ппдпбруваое на стандардпт на граданите;



Спздаваое услпви за ппквалитетни услуги на децата пд предушилищна впзраст;
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Оспвременуваое на ушилищните устанпви вп пднпс на прганизацијата на прпграмските
спдржини и сппдветни кадрпвски услпви за инклузија на деца сп ппсебни пптреби.

III.

АКТИВНПСТИ

Активнпстите на Опщтина Свети Никпле вп пбласта на спцијалната защтита ќе бидат наспшени кпн
ппттикнуваое, ппддржуваое и ппмагаое за пстваруваое на целите на пваа Прпграма.
Целни групи сп пваа прпграма се ппфатени: спцијалнп загрпзени и исклушени градани, жени, стари и
изнемпщтени лица, ран детски развпј, спцијална защтита на лица сп ппсебни пптреби, жртви на
тргпвија сп луде, жртви на семејнп насилствп.
Активнпсти кпи се ппфатени сп пваа прпграма се:
1. Еднпкратна и спцијална паришна ппмпщ



Даваое на финансиска ппмпщ на забплени жени и мажи (жители на ппщтина Свети Никпле) пд
малигни забплуваоа, какп и на жени и мажи кпи бпледуваат пд друг вид на забплуваоа.

Дпкументи:
*Бараое
*Лишна карта за идентификација
*Трансакципна сметка
*Изјава дека сум спгласен мпите лишни ппдатпци да бидат искпристени за пва бараое
*Медицински дпкументи



Дпделуваое на еднпкратна паришна ппмпщ за жени и мажи - жители на ппщтина Свети Никпле

Еднпкратна паришна ппмпщ ќе се дпделува на следните кприсници:
1. сампхрани рпдители – жени и мажи;
2. жени и мажи жртви на семејнп насилствп;
3. лица сп ппсебни пптреби – жени и мажи, какп и на нивните семејства;
4. семејства вп кпи не рабпти ниту еден шлен;
5. семејства вп кпи рабпти самп еден шлен пд семејствптп;
6. семејства настрадани пд елементарни неппгпди (ппжари, ппплави).
Дпкументи:
*Бараое
*Лишна карта за идентификација
*Трансакципна сметка
*Изјава дека сум спгласен мпите лишни ппдатпци да бидат искпристени за пва бараое
**Рещение или пптврда за спцијалната пплпжба пд надлежна институција (се пднесува за пд 1 дп 5)
*** За 6та тпшка, најпрвин се дпставува Бараое за да Кпмисија за прпценка на щтети излезе на увид, пп
увидпт пд терен, се дпставуваат и: записник пд Пплиција, пптврда пд ТППЕ Свети Никпле, лишна карта и
трансакципна сметка.
Дпделуваое на паришни средства за стапуваое прв пат вп брак над 40 гпдини на жени и мажи.
Дпкументи:
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*Бараое
*Лишна карта за идентификација
*Извпд на веншани
*Трансакциска сметка
Дпделуваое на паришни средства за нпвпрпденп дете на мајката или таткптп - жители на
ппщтина Свети Никпле
Дпкументи:
*Бараое
*Лишна карта за идентификација
*Извпд на матишна книга на рпдените какп дпказ за пставуваое на правп на финансиски средства пп пвпј
пснпв
*Извпд пд матишна книга на веншани (дпкплку се веншани рпдителите)
*Изјава дека сум спгласен мпите лишни ппдатпци да бидат искпристени за пва бараое
*Трансакциска сметка
Дпделуваое на паришни средства за стари изнемпщтени лица – жени и мажи
*Бараое
*Лишна карта за идентификација
* Изјава дека сум спгласен мпите лишни ппдатпци да бидат искпристени за пва бараое
*Трансакциска сметка
*Чек пд пензија
*Медицински дпкументи
2. Ппддрщка за спцијалнп ранливи и категприи и нпвпгпдищни пакетшиоа за децата пд
градинката
Нарпдна кујна сп прпщируваое на ппфатпт на кприсници - жени и мажи пд руралните
средини.
За спцијалнп загрпзени семејства, преку Нарпдна кујна кпнтинуиранп ќе се пбезбедува тпппл пбрпк и за
2017 гпдина.
Спцијални пакети пп ппвпд празнуваое на Свети Никпла
Опщтина Свети Никпле вп кпнтинуитет дпделува спцијални пакети на спцијалнп ранливи категприи и
лица пд руралните средини.
Бпжиќни ппдарпци за спцијалнп загрпзени семејства (жени и мажи)
Опщтина Свети Никпле вп кпнтинуитет дпделува ппдарпци на спцијалнп загрпзените семејства.
Нпвпгпдищни пакетшиоа за децата вп детската градинка
Опщтината вп кпнтинуитет предвидува средства за нпвпгпдищни ппдарпци за децата пд градинката и
заеднп сп прпграма пд пвие дешиоа се пдбележува ппшетпкпт на Нпвата гпдина и Бпжиќните празници.
Спцијални пакети за семејства ппгпдени пд несреќа и елементарни неппгпди
Вп слушај на несреќи и елементарни неппгпди, Опщтината секпја гпдина предвидува средства за ппмпщ
на семејствата зафатени пд неппгпдите.
3. Лица сп ппсебни пптреби
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Одбележуваое на 3-ти декември, Медунарпднипт ден на лица сп ппсебни пптреби.
На 3-ти декември медунарпднипт ден на лица сп ппсебни пптреби, Градпнашалникпт на Опщтина Свети
Никпле вп кпнтинуитет ги ппсетува лицата кпи престпјуваат вп Дневнипт центар за лица сп ппсебни
пптреби, за кпј ден сп ппдарпци, кпктел и прпграма ппдгптвена пд пвие лица се пдбележува денпт.
Нпвпгпдищни ппдарпци за лицата сп ппсебни пптреби
Опщтината вп кпнтинуитет предвидува средства за нпвпгпдищни ппдарпци за лицата сп ппсебни
пптреби кпи престпјуваат вп Дневнипт центар и заеднп сп прпграма пд пвие лица се пдбележува
ппшетпкпт на Нпвата гпдина и Бпжиќните празници.
Летен камп за лицата сп ппсебни пптреби.
Вп кпнтинуитет, лицата сп ппсебни пптреби вп месец Август ќе престпјуваат вп детскптп пдмаралищте
вп Стар Дпјран сп нивните рпдители
Превпз за лицата сп ппсебни пптреби, какп и канцелариски материјал
За да се пвпзмпжи ппгплемп вклушуваое на лицата сп ппсебни пптреби вп ппщтественптп живееое,
Опщтината ќе пбезбеди превпз за лицата за активнпсти надвпр пд Дневнипт центар. Сп пваа активнпст
ќе се пбезбедат услпви за вклушуваое и ушествп вп културни активнпсти на децата сп ппсебни пптреби
кпи ќе бидат вп склад сп наставната прпграма. Опщтината вп кпнтинуитет предвидува средства и за
канцелариски материјал за функципнираое на Дневнипт центар.

IV. ПРИХПДИ

Р.бр.

ИЗВПРИ НА ФИНАНСИРАОЕ

1.

Средства пбезбедени пд блпк дптациии

2.

Средства пбезбедени пд целпдневен
престпј - сампфинансирашки средства

3.

Средства пбезбедени пд Бучетпт на
ппщтина Свети Никпле

БУЧЕТ 2017
20.520.000

11.945.200
7.293.840

ВКУПНП 39.759.040
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Р.бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Активнпсти
Еднпкратна и
спцијална паришна
ппмпщ
Даваое на
финансиска ппмпщ
на забплени жени и
мажи пд малигни
забплуваоа, какп и
на жени и мажи кпи
бпледуваат пд друг
вид на забплуваоа
Дпделуваое на
еднпкратна паришна
ппмпщ за жени и
мажи - жители на
ппщтина Свети
Никпле (спцијалнп
загрпзени
категприи)
Дпделуваое на
паришни средства за
стапуваое прв пат
вп брак над 40
гпдини на жени и
мажи
Дпделуваое на
паришни средства за
нпвпрпденп дете на
мајката или таткптп жители на ппщтина
Свети Никпле
Дпделуваое на
паришни средства за
стари изнемпщтени
лица – жени и мажи
Ппддрщка за
спцијалнп ранливи и
категприи и
нпвпгпдищни
пакетшиоа за децата
пд градинката
Спцијални пакети пп
ппвпд празнуваое
на Свети Никпла
Бпжиќни ппдарпци
за спцијалнп
загрпзени семејства
Нпвпгпдищни
пакетшиоа за децата
вп детската
градинка
Спцијални пакети за
семејства ппгпдени
пд несреќа и
елементарни
неппгпди

Дптација

Бучет на
Ппщтина

Измена и
дппплнувао
е
На Бучет на
ппщтина

Сппствени
прихпди

Вкупнп

Измена и
дппплнува
ое

,
350.000

350.000
300.000

350.000

300.000

600.000

300.000

90.000

760.000

300.000

350.000

300.000

300.000

90.000

600.000
760.000

100.000

0

100.000
0

350.000

500.000

350.000

350.000

0

350.000

150.000

300.000
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350.000

300.000

150.000

300.000

500.000
0
350.000

300.000

Лица сп ппсебни
пптреби

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Одбележуваое на 3ти декември,
Медунарпднипт ден
на лица сп ппсебни
пптреби
Нпвпгпдищни
ппдарпци за лицата
сп ппсебни пптреби

10.000

30.000

Летен камп за
лицата сп ппсебни
пптреби
Превпз за лицата сп
ппсебни пптреби
Канцелариски
материјал за лицата
сп ппсебни пптреби
Други дпгпвпрни
услуги

16.

17.

18.

10.000

240.000

30.000

50.000

240.000

60.000

60.000

60.000

50.000

50.000

50.000

20.000

20.000

20.000

150.000

150.000

150.000

3.170.000

3.170.000

3.170.000

3.170.000

18.522.840

18.522.840

18.522.840

1.997.160

1.997.160

1.997.160

ВКУПНП ПД 1 ДП 15
Трансферни
средства
Блпк-дптации
Детска градинка плати
Блпк-дптации
Детска градинка –
материјални
трпщпци
Расхпди пд
сампфинансираое –
детска градинка

50.000

11.945.200

11.945.200

60.000
50.000
20.000
150.000

11.945.200

Капитални
инвестиции
19.

20.

Рекпнструкција и
санација на ппдпви
и стпларија вп
Детска Градинка
Рахилка Гпнева
Дпградба на Детска
Градинка Рахилка
Гпнева
ВКУПНП

623.840

3.500.000

20.520.000

7.293.840
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11.945.200

623.840

623.840

3.500.000

3.500.000

39.759.040

39.759.040

V. ФИНАНСИРАОЕ
Активнпстите пд пбласта на спцијалната защтита утврдени сп пваа прпграма ќе се финансираат пд
средствата на Министерствптп за труд и спцијална пплитика и Бучетпт на Опщтина Свети Никпле
предвидени за 2017 гпдина.
При реализацијата на Прпграмата, Спветпт на Опщтина Свети Никпле ќе ги ппддржи институциите и
здруженијата на градани при реализираоетп на прпектите пд спцијалната сфера за пбезбедуваое на
финансиски средства и друга ппмпщ пд:
 Министрерствптп за труд и спцијална пплитика на Република Македпнија;


Тргпвски друщтва, јавни претпријатија, фпндации и други правни и физишки лица;



Заинтересирани партнери за спрабптка вп земјата и странствп.

VI. РАСППРЕДУВАОЕ НА БУЧЕТСКИТЕ СРЕДСТВА
Спдржините предвидени вп пваа прпграма се финансираат сп ппсебна ставка вп Бучетпт на
Oпщтината.
Дппплнителни, прпекти и активнпсти ќе предлага Кпмисијата за ппщтествени дејнпсти и Кпмисијата за
еднакви мпжнпсти ппмеду мажите и жените при Спветпт на Опщтина Свети Никпле.
Вп 2017 гпдина пд Бучетпт на Опщтина Свети Никпле дпкплку имаме дпвплен прилив на
финансиски средства ќе се ренпвира крпвната кпнструкција на Ј.О.У.Д.Г “Рахилка Гпнева”Свети Никпле
вп изнпс пд 3.000.000,00 денари .
VII. АКТИВНПСТИ ППДДРЖУВАНИ СП ДРУГИ ФПРМИ НА АКТИВНПСТИ
Вп oпщтина Свети Никпле делуваат некплку здруженија на градани шија пснпвна цел е спцијализација
и инклузија на спцијалнп запущтени лица, стари и изнемпщтени лица, маргинализирани групи и
зависници пд дрпги и други наркптици. Опщтината Свети Никпле ќе ги ппддржи активнпстите на
птвпрените дневни центри за згрижуваое и спцијализација. Одбележуваоетп на денпт на
инвалидизираните лица се слушува вп прганизација на Здружениетп на инвалиди на трудпт и сп
Бучетпт на Опщтина Свети Никпле се предвидени вп прпграмата К4 каде се напгаат сите невладини
прганизации.
ДРУГИ ФПРМИ НА АКТИВНПСТИ
Други фпрми на активнпсти, кпи ќе бидат ппддржани сп средства пд Бучетпт на Опщтина Свети
Никпле се:
пбезбедуваое струшна, технишка и друга ппддрщка сп кадри и ппрема сп кпја
распплага ппщтината,
прганизираое прптпкпларни и средби за впсппставуваое спрабптка на претставници на
ппщтината сп пптенцијални дпнатпри на прпекти пд пбласта на спцијалната защтита.
VIII. ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Кпмисијата за ппщтествени дејнпсти гп следи реализираоетп на пваа Прпграма, ппкренува
иницијативи, дава мислеоа и ппднесува предлпзи вп врска сп пстваруваоетп на нејзините цели и
активнпсти.
Оваа прпграма влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп,а ќе се пбјави вп Службен гласник на
Опщтина Свети Никпле.
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Бр.0801-461
29.11.2017 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина
Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети
Николе во областа на спорт и млади во 2017 година бр. 0801-462 што Советот на Општина Свети Николе
ја донесе на седницата одржана на ден 29.11. 2017 година.
Бр.0901- 478/9
29.11. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ” бр.5/02),Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на
спорт и млади бр. 0801-556 од 23.12.2016 година .Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на 29.11.2017 год.донесе:
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и
млади во 2017 година

I. ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на
спорт, млади во 2017 година се:
1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот
живот во градот.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на
граѓаните,особено младите и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Свети Николе во која особено внимание се посветува на
создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните
слободни активности.
II. АКТИВНОСТИ
За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе
сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.
Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на
континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт,
поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го афирмираат Свети
Николе во државата и надвор од неа.
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Р. бр.

Носител

Предвидени
средства od
Општина
Свети Николе
БУЏЕТ 2017

Општина Свети
Николе

100.000

Општина Свети
Николе

50.000

Општина Свети
Николе

30.000

Активност

Измена и
дополнување
на програмата

I.СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ
1.
2
3

Турнир во мал фудбал
Меморијален Турнир во
Кошарка „Горан Трајчев“ –
Шлем
Уличишни лиги во
основните училишта

Вкупно: I (од 1 до3)

0
0

180.000

30.000

30.000

II. ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ
4.
5.

ФК Овче Поле Јуниор
ФК Овче Поле

6.

Женски ракометен клуб „Овче
Поле” СУ Свети Николе

7.

Младински Кошаркарски клуб
Овче Поле КК Баскет

8.
9.

КМФ Овче Поле
Шаховски клуб Овче Поле

10.

Риболовно друштво СРД
МРЕНА

11.

УСК Спартенец с. Ерџелија
Свети Николе

12.

УСК Лиска – Поток Свети
Николе

13.

Здружение на училишен спорт
Свети Николе

14.
15.
16.
17.

УСК Овчеполски асови –
Одбојкарски клуб, Свети
Николе
КК Овче Поле Свети Николе
Општински фудбалски сојуз –
Свети Николе
УСК Овчеполски асови –
Тениски клуб, Свети Николе

ФК Овче Поле Јуниор
ФК Овче Поле
Женски ракометен
клуб „Овче Поле” СУ
Свети Николе
Младински
Кошаркарски клуб
Овче Поле

60.000
800.000

60.000
980.000

200.000

200.000

30.000

30.000

КМФ Овче Поле

50.000

50.000

Шаховски клуб Овче
Поле

20.000

20.000

Риболовно друштво
СРД МРЕНА

200.000

200.000

УСК Спартенец с.
Ерџелија Свети
Николе

10.000

10.000

УСК Лиска – Поток
Свети Николе

10.000

10.000

20.000

20.000

10.000

10.000

60.000

60.000

Општински фудбалски
сојуз – Свети Николе

20.000

20.000

УСК Овчеполски
асови – Тениски клуб,

30.000

Здружение на
училишен спорт Свети
Николе
УСК Овчеполски
асови – Одбојкарски
клуб, Свети Николе
КК Овче Поле Свети
Николе

15

0
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Ловно друштво Еребица

Свети Николе
Ловно друштво
Еребица

60.000

60.000

Вкупно: II (од 4 до 17)

1.580.000

1.730.000

ВКУПНО: I + II

1.760.000

1.760.000

III. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на Општина
Свети Николе, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт и млади,
спонзорства и донации.
За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност,
квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2017 година, ќе бидат ангажирани
дополнителни средства од Буџетот на општината.
IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства Општина Свети Николе спортските манифестации ќе ги
помага и со:
• почесно покровителство;
• доделување награди и признанија,
• обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
• учество на промотивни и протоколарни средби.
Општината на младите ќе им помага преку:
• организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Свети Николе”

0801 - 462
29.11.2017 г.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина
Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во
Општина Свети Николе за 2017-2018 година во зимски услови бр. 0801- 476 што Советот на Општина
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.11. 2017 година.
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Бр.0901- 478/10
29.11. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски 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) , член 1 и 2 од Законот за јавна чистота (“Службен весник на РМ” бр.
111/2008),како и член 34 точка 3 став 2 од законот за заштита и спасување на РМ бр.13/2о12,
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 29.11.2017 год., донесе
П Р О Г Р А М А
за чистење и одржување на улиците и
локалните патишта во Општина Свети Николе
за 2017-2018 година во зимски услови
1. Општа дел

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,
какo локалните патишта во општина Свети Николе, опфатени со градежните опфати и
урбанистички планови, во зимски услови, во сезоната 2017-2018 година.
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;
- 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, Просторниот штаб за ЗС 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

17

- 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 оспособува 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 а таа се
соостои од: Скипови 4, , Камион со нож 1, Камиони 3, Трактори “3, Багери2 . Булдожери 2
Грејдер 1 утоварачи 5 и др..
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. ( во екстремни случаи )
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 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 ќе бидат вклучени и
други фирми што имат механизасија за чистење на снежни врнежи,ДОО ЗОНИКОМ”,“АГП”,Свети НикилеТАРЗАН ТРАНС”Свети Николе,ЈП “МАКЕДОНСКИ ШУМИ” под
ед,Свети Николе идр), а доколку општната неможе да одговори на настанатата ситуација
Градоначалникот доставува писмено барање преку ДСЗ-ПОЗС- Свети Николе до ДСЗКоординатувно тело за ангажитање на дополнителни сили и срества.
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”,
- покрај своите редовни активности врши расчистување на снег на пристапите до
контејнерите и околу нив;
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- ги расчистува пешачките зони и тротоарите во централното градско подрачје;
- врши сечење и отстранување на паднати дрва и гранки од коловозите и тротоарите;
- 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. “ЕВН” Македонија
презема потребни мерки за чистење на снегот од надворешните електроинстелации и
објекти.
2.3.6. Претпријатијата и заедниците
чии објекти и простории се користат од страна на граѓаните (пазаришта, бензински
пумпи, гробишта, паркиралишта и слично) преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување
на снегот и голомразицата од овие објекти и простории пред нив.
2.3.7.. Претпријатијата, училиштата,здравни домови заедниците и граѓаните –
сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (маркети,
дуќани, продавници и слични објекти) преземаат мерки за чистење на снегот и голомразицата
пред своите објекти.
2.3.8. 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.
Коловозните површини за оспособување на ниво на градот се 267.361м2 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 зимски
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 мeстоположбата на истите
се поделени во 2 приоритетни групи на одржување.
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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 ,училиштата,детската градинка, автобуската станица и автобуските постојки ,црква
и гратските гробишта,.
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.
Тоа се улиците:
1. ул.”Карпошева” – 6.100 м2
2. ул.”Плоштад Илинден” 16.661 м2
3. ул. “Маршал Тито” 30.202 м2
4. ул. “Филип II” 34.661 м2
5. ул.” Младинска” 5.316 м2
6. ул.”Крсте Мисирков” 16.944 м2
7. ул.”Септемвриска 11.437 м2
8. ул. “Кочо Рацин” 10.185 м2
9. ул. “23- ти Октомври” 2. 774 м2
10. ул.” Орце Николов” 5.409 м
11. ул.”Ударничка” 6.549 м2
12. ул.”Јане Сандански” 13.115 м2
13. ул.”Питу Гули” 15.876 м2
14. ул.”Кумановска” 2.125 м2
15. ул.”4-ти Јули” 8.612 м2
16. ул.”Македонска” 7.840 м2
17. ул.”Никола Карев” 4.054 м2
18. ул.”Скопска” 9.084 м2
19. ул.”Ангел Трајчев” 1.120 м2
2о ул “11-та Македонска Бригада“ 5,534 м2
21,ул,“Ванло Ангелов“5,200,м2
Во првата приоритетна група на одржување спаѓаат и локалните патишта:
Локалните патни правци: “Свети Николе“ – с. “Немањици“,с. “Ранченци“, с.
“Мечкуевци“, с. “Патетино“,с.“Макареш“ “Свети Николе“ – с. “Ерџелија“, с.
“Мустафино“,с.“ Буриловци“, с. “Арбасанци“, “Свети Николе“ – с. “Амзибегово“, с.
“Делисинци“,с. “Богословец“, с. “Пеширово“, “Црнилиште“, “Свети Николе“ – с“.Ѓуѓанци“,
с. “Орел“, “Свети Николе“ – с. “Кнежје“, “Свети Николе“ – с. “Стањевци“, “Свети Николе“с“.Горобинци“ с.“ Сопот“, с.“ Преод“, с. “Алакинци“, с. “Малино“, с. “Крушица“, “ – с.
“Трстеник“, односно сите локални патни правци во општината
Приоритет 2.
Во вториот приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со послаб
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,а тоа се
улиците:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ул.” Улоф Палме” 1.450 м2
ул.”8-ми Септември” 5.437 м2
ул.”29-ти Ноември” 5.760 м2
ул.”Борис Трајковски” 7.463 м2
ул.”Даме Груев” 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
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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.”Кузман Капидан” 1900 м2
ул. “Солунска” 6200 м2
ул.”9-ти Мај” 3000 м2

Во овој приоритет спаѓаат сите останати улици во градот по кои се одвива послсб
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.
Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет,сообраќајот во
градот може несметано да се одвива во сите правци и реони во градот, како и во
останатите населени места во Општина Свети Николе.
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
дополнителна градежна оператива согласно со договорените обврски.
Во првата состојба на готовност ЈП “Комуналец” со својата ангажирана механизација,
работна сила и средства( сол и песок) , 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.
Механизација, опрема, материјали и работна сила:
ЈП “Комуналец” Свети Николе
1. Прва состојба на готовност:
- Ровокопач со нож за чистење на снег ….1 број
- ФАП – 13 со нож…………………………….1 број
- Трактор со распрскувач на сол………….. 1 број
- трактор со приколка………………………. 1 број
- Трактор со плуг…………………………… 1 број
- Работна рака:……………………………… 20раб.
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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 …..1 број
- ФАП – 13 со нож…………………………. 1 број
- Трактор со распрскувач на сол…………...1 број
- Багер
……………. …………. 1 број
- Трактор со приколка……….…………….. 1 број
- трактор со плуг за снег………………. … 1 број
- додатна механизација ( грејдери, скипви . трактори со распрскувачи на сол, утоваречи,
камиони и друга потребна опрема од градежните фирми по потреба
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 1.400.000 денари.
- за набавка на индустриска сол пакувана во вреки
400.000 ден.
- средства за ангажирање механизација
и работна рака……………………………………………
1.000.000 ден
Извршување на Програмата и надзор
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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”
Бр.0801-476
29.11.2017год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
д-р. 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
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта во
Општина Свети Николе за 2017-2018 година во зимски услови бр. 0801- 476 7 што Советот на Општина
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.11. 2017 година.
Бр.0901- 478/11
29.11. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

О П Е Р А Т И В Е Н

П Л А Н

За чистење и одржување на улици, локални патишта
во Општина Свети Николе за 2017-2018 година во
зимски услови
Според програмата за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во
Општина - Свети Николе за 2017/2018 година во зимски услови, Секторот за урбанизам,
комунални работи, сообраќај и заштита на животна
средина ја утврди организацијата за интервенција за оспособување на коловозните површини
во градот и локалните патни правци од снег и голомразица и тоа за прва и втора состојба на
готовност;
Преоритетна листа за зимско одржување на улиците во градот и локалните патишта во
Општина Свети Николе
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За нормално одвивање на сообраќајот на улиците во град Свети Николе во зимски
услови при врнежи на снег и голомразица неопходно е зимско одржување.
Одржувањето се состои од машинско чистење на снегот од коловозот на улиците,
фрлање на 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 сообраќај и улици кои го поврзуваат
административниот центар и тоа: Министерството за внатрешни работи, здравствениот дом,
училиштата,.детската градинка,градските гробишта, автобуска станица и автобуски постојки.
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, а тие улици се:
20. ул .“Карпошева“
21. ул “Плоштад Илинден“
22. ул. “Маршал Тито“
23. ул. “Филип II“
24. ул. “Младинска“
25. ул .“Крсте Мисирков“
26. ул. “Септемвриска“
27. ул. “Кочо Рацин“
28. ул. “23-ти Октомври“
29. ул. “Орце Николов“
30. ул .“Ударничка“
31. ул .“Јане Сандански“
32. ул. “Питу Гули”
33. ул. “Кумановска“
34. ул. “4-ти Јули“
35. ул. “Македонска“
36. ул. “Никола Карев“
37. ул. “Скопска“
38. ул. “Ангел Трајчев“
20.ул .“11-та Македонска Бригада“
21.ул. “Вамчо Ангелов“
Во првата приоритетна група на одржување спаѓаат сите локални патишта:
“Свети Николе“- с. “Немањици“-с. “Ранченци“- с. “Мечкуевци“- с.“ Патетино“, “Свети
Николе“ -с. “Ерџелија“- с.“ Мустафино“-с. „Буриловци“, с- “Арбасанци“-с.“Стануловци“,с“Ерџелија“- с “Кадрифаково“,“С вети Николе“ - с. “Амзабегово“- с. “Делисинци“-с.“ Богословец“- с.“
Пеширово“- с “Долно Црнилиште-с Горно Црнилиште, Свети Николе- с.ДЃуѓанци- с.Г,Ѓуѓанцис.Строиманци“-с.Павлешенци-с.“Стањевци“ –с “Орел“, “Свети Николе“-с..„ Кнежје“,“Свети Николе“
-с “Горобинци- с.“ Сопот“-с.“ Преод“- с.“ Алакинци“- с.“Малино“, с-. “Крушица“- с. “Трстеник“,
односно сите локални патни правци во општината
Приоритет 2.
Во вториот приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со послаб
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.,а такви улици во градот се:
19. ул. “Улоф Палме “
20. ул.“8-ми Септември“
21. ул.“29-ти Ноември“
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ул.“Борис Трајковски“
ул.“Даме Груев“
ул.“Глигор Прличев“
ул.“Браќа Миладинови“
ул.“Првомајска“
ул.“Пролетерска“
ул.“Рахилка Гонева“
ул.“Цветан Димов“
ул.“Јанко Глигоров“
ул.“Пиринска“
ул.“11-ти Октомври“
ул.“Индира Ганди“
ул. “Солунска“
ул.“9-ти Мај“

Во овој приоритет спаѓаат и сите останати улици во градот по кои се одвива сообраќај
и претставуват 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,а тоа се улиците во населбите “Кнежевски пат“, Црнилишки пат“(позади
здравниот дом), “Ливади“ “Рудина“ , “Сопотски Пат“и новата населба во “Лозов Расадник“
Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот може
несметано да се одвива во сите правци и сите реони во градот како и во останатите населени
места во Општин Свети Николе.
Чистењето ќе го извршува ЈП “Комуналец со својата распокожива механизацила а
доколку врнежите се од поголем итензитет Општина Свти Николе или ЈП “Комунакец“ ќе
ангажирт и дополнителна механизација од градежната оператива од општина Свети Николе
Чистењето ќе се извршува од градот Свети Николе во шест правци:
-Првиот правец ги опфака сите улици во градот “Свети Николе“ и патот до село “Кнежје“
-Вториот правец ги опфака селата:“Горобинци“,“Трстеник“,“Сопот“, “Преот“,“Алакинци““
Крушица“ и “Малино“.
-Третиот правец ги опфака селата:“Орел“,“Д.Ѓуѓанци“,“ Г.Ѓуганци“.“Строиманци“, “ Стањевци“
и “Павлешенци“.
-Четвртиот правец ги опфака селата: “Немањици“,“Ранченци“,“Патетино“ и “Мечкуевци“
-Петиот правец ги опфака селата: “Пеширово“,“Амзибегово“,“Долно.Црнилиште“ “Горно
Црнилиште“,“Делисинци“ и “Богословец“.
-Шестиот правец ги опфака селата: “Ерџекија“, “Ерџелија“-““Кадрифаково“, “Мустафино“,
“Бориловци“,“Стануловци“ и “Арбасанци“.
.
Доколку општината неможе да се справи со настанатата ситуацуја тогаш градоначалникот
доставува писмено барање преку ДЗС-ПОЗС Свети Николе до ДСЗ-Координатвно тело за
ангажирање на дополнителни сили и срества.
Механизација,опрема и работна сила за расчистување на снежни
наноси и голомразица
ЈКП “Комуналец“:
-Ровокопач со нож за чистење на снегбр.1
-ФАП-13 со нож .....................................бр.1
-Трактор со распрскувач на сол.......... .бр1
-Трактор со приколка ............................бр.1
-Теге со нож............................................бр.1
-Работна сила (ангажирани лица)
бр.20
Одговорн лица за спроведубање на оперативнит План од страна на изведувачот (ЈКП “Комуналец)
се:
-Јорданчо Михаиловски ...тел.сл. 076/376-403 .дом.440-374
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-Рената Доневска
тел. Сл 078/515-038
Горе наведените лица се должни да дават информации на одговотните лица од Општина Свети
Николе , ДЗС –ПОЗС Свети Николе и ЦУК –под одел.Св.Николе
Одговорни лица за спроведување на оперативниот План од Општина Свети Николе се:
-Александар Стојнов
тел.сл.о75/421-183 дом 441-447
- Трајче Кочиев
тел.сл 075/421-192 дом 441-048
..
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