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НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

20.06. 2018 година 
ден    месец    година 
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Број 8 

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 
 

  
З А К Л У Ч О К 

 
 
              За објавување  на Odluka za  превземање на водовод во с.Горобиннци  бр.  0801- 156 што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата  одржана на ден 20. 06. 2018 година.  

 
Бр.0901-170                                                                                           Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година                                    Градоначалник, 
Свети Николе                              М-р. Сашо Велковски с.р. 
           
        
 

 
 

Врз основа на член 36 став1 точка 15 и член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.05/02), Советот на Општина Свети на седницата одржана 
на ден 20.06. 2018 година донесe 

О  Д  Л  У  К  А 

за превземање на водовод во с.Горобиннци 

Член 1 

Со оваа одлука Општина Свети Николе го превзема водоводот во с.Горобинци по барање 
на месното население бр. 0804-44 од 18.06. 2018 година и истиот преставува целина од 
единствениот водоснабдителен систем на Општина Свети Николе. 
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Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник 
на Општина Свети Николе,,. 

 

 Бр. 0801- 156                                                                   Совет на Општина Свети Николе 

            20.06. 2018 година                            Претседател, 

 Свети Николe                        Кире Алексов с.р. 

                          

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

  
З А К Л У Ч О К 

 
 
              За објавување  на Odluka za  за давање на управување на водовод во с.Горобинци на ЈКП 
,,Комуналец,,  бр.  0801- 157 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата  
одржана на ден 20. 06. 2018 година.  

Бр.0901-170/2                                                                                   Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                М-р. Сашо Велковски с.р. 
           
        
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.05/02) и член 32 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани 
отпадни води (Службен весник на РМ бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/2011, 54/2011, 163/2013), Советот 
на Општина Свети Николе наседницата одржана на ден 20.06. 2018 донесе 

О Д Л У К А  

за давање на управување на водовод во с.Горобинци на ЈКП ,,Комуналец,, 

Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Свети Николе на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе му го 
дава на управување водоводот во с.Горобинци. 

Член 2 

Предавањето на водоводот се врши врз основа на претходно  извршен увид и изготвена 
предмер пресметка за доведување на водоводот во исправна состојба од страна на посебна 
Комисија формирана со решение на Градоначалникот на Општина Свети Николе. 
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Средствата потребни  за санирање и доведување на водоводот во исправна состојба ќе 
бидат обезбедени од ЈКП Комуналец и од Буџетот на Општина Свети Николе., 

Член 3 

Предметниот водовод  преставува целина од единствениот водоснабдителен систем на 
општината и при негово стопанисување ќе важат истите прописи како и за стопанисување со 
градскиот водовод. 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник 
на Општина Свети Николе,,. 

 Бр. 0801- 157                                                                   Совет на Општина Свети Николе 

            20.06.  2018 година                             Претседател, 

 Свети Николe                        Кире Алексов с.р. 

        
 
 
  

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
 
              За објавување  на Одлука за усвојување на „Програмата за енергетска ефикасност на 
Општина Свети Николе за периодот 2018 – 2020 година” бр.  0801- 158 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе  на седницата  одржана на ден 20. 06. 2018 година.  
                                                                 
Бр.0901-170/3                                                                                     Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                                       М-р. Сашо Велковски с.р.  
          
        
 
                  

Врз основа на член 132 став 1 од Законот за енергетика (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност на 
Република Македонија до 2020 година енергетика (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 143/10) и Националниот Акционен план за период 2009-2018 година а по 
претходно добиено мислење на Предлог-Програмата за енергетска ефикасност број 03-
324/1 од 04.05.2018 година, врз основа на Оценката за усогласеност на Предлог-
Програмата за енергетска ефикасност на комисијата бр.03-348/2 од 17.05.2018година на 
Агенцијата на енергетика на Република Македонија, Советот на Општина Свети Николе на 
седницата одржана на ден 20.06. 2018  година  ја донесе следната 
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О Д Л У  К А 

за усвојување на „Програмата за енергетска ефикасност на Општина 
Свети Николе за периодот 2018 – 2020 година” 

 
Чл.1 

СЕ УСВОЈУВА „Програмата за енергетска ефикасност на општина Свети Николе за 
периодот 2018 – 2020 година”, предложена од Градоначалникот на Општина Свети Николе. 

 
Чл.2 

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Свети Николе” 

Бр. 0801 -  158      Совет на Општина Свети Николе 
20.06. 2018 год.                                                                                        Претседател, 
Свети Николе                                                                                    Кире Алексов с.р. 

 

 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 

на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

  
З А К Л У Ч О К 

 
              За објавување  на  Оперативен план  за заштита и одбрана  од поплaви за Општина 
Свети Николе бр.  0801- 159 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата  
одржана на ден 20. 06. 2018 година.                                                                   
 
 
Бр.0901-170/4                                                                                      Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                              М-р. Сашо Велковски с.р. 
           
        
 

 
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 

за заштита и одбрана  од поплaви за Општина 
Свети Николе 

Предлог: 
 
Со овој план се опфаќаат мерките за заштита и спасување на луѓето и материјалните 
добра кои се загрозени од поплави предизвикани од високи водостои на реки или езера 
поради обилни врнежи. 
Планот за заштита и спасување од поплави содржи: 
потсетник за употеба на Планот за заштита и спасување од поплави; 
организација и начин на употреба на силите за заштита и спасување и другите субјекти кои 
се ангажирани во случај на поплави; 
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географска положба; 
население; 
хидролошки карактеристики; 
климатски каракретистики; 
преглед на превентивни и оперативни мерки за заштита со носителите; 
известување, комуникација и соработка на субјектите при опасноста од поплави 
преглед на подрачја потенцијално загрозени од поплави (подрачја околу реки, езера и 
акумулации); 
процена на веројатноста за појава на поплава од акумуласијата мавровица 
преглед на бројот на загрозено население од поплави; 
преглед на материјалните добра кои подлежат на евакуација во случај на поплави на 
населението во поплавените подрачја; 
преглед на единиците за спасување ; 
преглед на материјалните средства, пловните средства и други помагала кои се 
ангажираат во заштитата и спасувањето на терен.
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ПОТСЕТНИК ЗА УПОТРЕБА НА ПЛАНОТ ЗА ЗАШТИТА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИ 

 
 
Потсетникот на планот за заштита и спасување од поплави опфаќа: 

- Регулирање на водотеци; 
- Изградба на водозаштитни објекти; 
- Одржување и санирање на оштетени делови на водо-заштитни објекти; 
- Наблудување и извидување на состојбата на водотеците и високите брани; 
- Обележување на висинските коти на поплавниот бран; 
- Навремено известување и  
- Евакуација на населенијето од загрозеното подрачје; 
- Спасување на загрозените лица; 
- Извлекување на удавените лица; 
- Отсранување на последиците предизвикани од поплавите; 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА УПОТРЕБА НА СИЛИТЕ НА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И 
ДРУГИТЕ СУБЈЕКТИ КОИ СЕ АНГАЖИРАНИ ВО СЛУЧАЈ НА ПОПЛАВИ 

 
Во случај на поплава  се активира Оперативниот Штабот за заштита и спасување кој ги 
активира силите за заштита и спасување и сите субјекти кои може да помогнат за разрешување 
на ново настанатата ситуацуја. 

- се издава наредба за мобилизација; 
- се активират куририте за известување на обврзниците на силите за заштита и 

спасување; 
- се следи ситуацијата на теренот и се дава распоред на ангажираните сили за 

заштита и спасување; 
- се врши евакуација на луѓето и матријалните добра од загрозеното подрачје. 

 
 
   ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА 
 
 Територијата на  Општина “Свети Николе“ се поистоветува со познатата област "Овче 
Поле", односно таа го зафаќа најголемиот простор на ова поле кое му припаѓа на сливот на“ 
Светиниколската река“ или , десна притока на “Брегалница.“ 
 Како средишен дел на Овче Поле општината се граничи со повеќе општини: 
“Пробиштип“, “Кратово“, “Куманово“, “Петровец“  “Велес“,“Лозово“, и “Штип“ . 
 Инаку, општината со новата територијална поделба и законот за регионален развој 
припаѓа на “Вардарскиот регион“ кој е и централен регион во државата. Самиот град се 
простира покрај регионалниот пат “Куманово – Штип“  од северната до источната страна на 
градот, а останатото поврзување се врши со регионалниот пат “Свети Николе“- “Овче Поле“, 
поврзувајќи се со магистралниот пат “Штип – Велес“, потоа преку поврзувањето преку 
“Горобинци“ – “Петровец“ со “Скопје“ патен правец кој е изграден со карактеристики на локален 
пат. Во тек е изградба на нов автопат “Миладинивци“ – “Свети Николе “– “Штип“, кој треба да 
биде завршен и спремен за употреба во 2018 година. 
 “Овчеполската“ котлина е специфична по своето настанување и морфолошка 
структура. Таа во целата своја површина не е наполно рамна, затоа нејзината надморска 
височина се движи од 200 до 400 метри. Најголемата надморска висина не изнесува повеќе од 
900 метри. Највисоки места се: “Ѓуриште“ - 856 м, “Градишки“ рид над с. “Павлешенци“ - 789м, 
“Богословец“ - 756 м, “Манговица“ 741м,“ Голем осој“ - 734м, “Било“ над с. “Стањевци“ - 684 м и 
др. 
  Најголемиот дел од територијата на општината се простира на висина од 250 до 320 
м.н.в. Подрачјето е изложено на сеизмички активности и општината спаѓа во епицентралните 
подрачја со појава на локални земјотреси со интензитет од 1 до 7 степен по МЅК скала. 
 Просторот на општината “Свети Николе“ зафаќа површина од 480 км2 и се вбројува 
меѓу најголемите општини во Републиката .Токму поради тоа густината на населеноста не е 
голема, односно изнесува 38,5 жители на 1 км2. Во рамките на Општината се наоѓаат 34 
населби (кои се наведени во табелата подолу).  
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 Во општина “Свети Николе“ е мошне неповолна состојбата на селата според 
големината на бројот на жителите. Според последниот попис од 2002 година 24 села се мали 
со помалку од 300 жители, од кои 18 имаат помалку од 100 жители. Само две села имаат над 
800 жители и се поголеми. Загрижувачки е фактот дека осум од селата имаат под 10 жители и 
две се евидентирани како селски населби, но истите се раселени. 
 
 
  НАСЕЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Според пописот од 1994 година општината имала вкупно 18528 жители, од нив 
најголемиот број живеат во градот или 13292, а на селското население паѓаа 5236 жители. 
 Споредбено со пописот на население, домаќинства и станови во РМ од 2002 година, 
вкупната популација во Општина “Свети Николе“ изнесува 18497, во градот живеат 13746 
жители и во селските средини 4751 жител. Од горе наведеното се гледа дека бројот на жители 
во Општина “Свети Николе “се намалува . 
 Според последниот попис евидентирани се 5698 домаќинства и 7157 станови на 
територија на општина “Свети Николе“. 
 Според пописот од 2002 година вкупното население во општина “Свети Николе“ од 
18497 жители е населено во 34 населени места. Следниве податоци ги отсликуваат 
демографските карактеристики за Општина “Свети Николе“, добиени од Пописот 2002 година. 
(со населените места кои влегуваат во состав на општината) 
 
Споредбени податоци на бројот на население од  Пописот во 1994 и 2002 година) 
 
 

Оштина Свети Николе Попис, 1994 год. Попис, 2002 год. 

Вкупно 18528 18497 
Град Свети Николе 13292 13746 
Алакинце 13 5 
Амзабегово 557 543 
Арбасанци 4 1 
Богословец 2 4 
Буриловци 13 14 
Горно Ѓуѓанце 11 3 
Горно Црнилиште 358 345 
Горобинци 890 820 
Делисинци 1 9 
Долно Ѓуѓанце 219 174 
Долно Црнилиште 120 114 
Ерџелија 1047 1012 
Кадрифаково 180 163 
Кнежје 71 86 
Крушица 31 22 
Макреш 2 / 
Малино 68 45 
Мечкуевци 18 15 
Мустафино 564 517 
Немањица 282 201 
Нова Мездра / / 
Орел 63 45 
Павлешенци 122 77 
Патетино 6 6 
Пеширово 244 247 
Преод 40 44 
Ранчинци 67 38 
Сопот 102 89 
Стануловци 4 2 
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Стањевци 82 61 
Стара Мездра / / 
Строиманци 3 8 
Трстеник 52 41 

 
                  
                           
         ХИДРОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Во хидролошки поглед Овчеполските води припаѓаат на сливот на р.“Брегалница“. 
Најголем воден тек претставува Светиниколска река. Таа се состои од пет крака: “Мавровица“, 
“Периш“, “Поток, “Кнежевскска река“ и “Азмак“. Извориштето на “Мавровица – Киселица“ се 
наога во близина на с.Макреш на надморска височина од 727 метри која ја снабдува со вода 
акумулацијара “Мавровица“. “Периш“ извира во атарите на с.Малино и с.Алакинци на 
надморска висина на 380 метри, од таму тече во меридијански правец и се влива во 
“Светиниколска река“ кај “Отпад“, “Караташ“ се формира во близина на с.“Павлешенци“ на 
надморска височина од 389 метри низводно го примаат рекичките“Рагуница“, “Маџарица“, “Г. 
Герен“, “Д. Герен“ и други, на влезот во градот “Свети Николе„ од “Куманово“ се влива во 
“Периш“. Реката “Поток“ се формира од “Горобинска река“ која извира над с“.Горобинци“ и 
“Кривчева река“ која извира од месноста “Врањак“, кај мостот на Ул.“Питу Гули“ се формира 
реката “Поток“ кој кај земјоделското училиште “Кочо Рацин се влева во “Светниколска река“. 
“Кнежевска река“ извира  кај с.“Кнежје“а во “Светиниколска река“ се влива под индустриската 
зона. “Азмак се формира во атарот на “Кривидол“ во неа се влива “Бориловска“ река која се 
формира од реките: “Немашница“, “Ранченска“, “Мечкуевска“, “Стануловска“ и други 
суводокини,а во “Светиниколска река“ се влева под с“.Амзабегово“. 
 Овчеполските реки во летните месеци Јули и Август поради големото испарување и 
намалувањето на атмосферскиот талог  го намалуват својот  водостој  а некои сосема 
пресушуваат. 
 На реката “Мавровица“ во местото “Алин дол“ изградена  е акумулациј со зафатнина од 
2.800.000 метри кубни. Акумулацијата се користи за наводнуввање.     
 
 
 
 КЛИМАТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Територијата на општината се наоѓа под влијание на континентална и медитеранска клима, па 
оттаму произлегуваат и две специфични годишни времиња студени зими и суво топло лето. 
Климатските услови што го карактеризираат овчеполието се следните: 

- должина на сончев сјај (сончеви денови 2392 час); 
- просечни мразни денови 77 (најизразено во Јануари и Февруари); 
- падавини: просечна годишна количина на врнежи 468мм/м2 и се движи од 333мм/м2 до 

587 мм/м2; 
- влажност средногодишна релативна влажност од 67% (максимумво Јануари 80%,а 

минимум во Август и Јули 54%). 
- постојани ветрови и тоа: 
 
а. северен со просечна  постојана брзина од 4,6м/сек,дува скоро преку целата година. 
б.северо-западен ветар   просечна брзина од 3,9м/сек. 
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 ПРЕГЛЕД НА ПРЕВЕНТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА СО НОСИТЕЛИТЕ 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред 
бр. М     Е     Р     К     А И з в р ш и т е л С о р а б о т к а 

 
 

1. 

 
ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

 
 
 

а) цели за превентивна заштита 
- редовно чистењена речните корита и одводните канали; 
- спречување на нагло истекување на водите во рамничарските 

предели; 
- создавање услови за брзо истекување на водите во 

рамничарските предели; 
- спречување нанесување талог од повисоките во пониските 

предели,односно во речните корита. 
 

б) мерки за релизирање на целите 
    - изградба на одбранбени линии; 
- изградба на мрежа за одводнување; 
- изградба на акумулации; 
- регулирање на поплавите од акумлациите; 
 - изработка на оперативни планови за заштита на  
-населението и материјалните добра; 
- запознавање на населението со начинот низвестување и 
тревожење; 

- запознавање на населението со делови од Планот кои се 
однесуваат на нивните обврски. 

 
 

 
 
 

Водостопанство на 
РМ Општина 

Св.Николе  и ДЗС 
 
 

корисници 
корисници 
корисници 

 
корисници на 
браната,МЗ и         

претпријатија во 
загрозените 

подрачја; 
корисници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

градежна 
оперативни сили за 

заштита и 
спасување 
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Ред 
бр. М     Е     Р     К     А И з в р ш и т е л С о р а б о т к а 

 
 

1. 

ОПЕРАТИВНИ  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА  
 
   а)фаза на подготвителни работи и фаза на редовна 
одбрана: 
- контрола на поплавите од акумулацијата; 
-евакуација на населението пред поплавниот бран; 
-правење на зајачки насипи; 
-намерно рушење на природни препреки; 
-празнење на вештачки создадените акумулации; 
-евакуација на матрејалните добра. 
 
   б) фаза на идна одбрана 
-дополнителна евакуациај на населението во вид на 
засолнување и отсранување 
 

       
 
 
 
 корисници 
 самоевакуација  
 сили за ЗС 
 ТППЕ Свети Николе 
 корисници 
 
 сите субјекти  
 
 
 силите за ЗС 
 население 
 
  

 
 
 

 сите субјекти 
 сите субјекти во       
 загрозенето подрачје 
 градежна оператива 

 
 

 населението 
 
 

 сите субјекти вклучени во    
акцијата 

 

 
 
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И СОРАБОТКА НА СУБЈЕКТИТЕ ПРИ ОПАСНОСТА 
ПОПЛАВА 
 
Во оваа точка се разработуваат стандардните оперативни процедури за комуникација, 
координација и соработка меѓу субјектите со цел да се утврдат постапките на дејствување и 
дефинирање на чекорите во справување со опасноста поплава на територијата на Општина 
Свети Николе во сите негови фази пред, за време и после поплавата. 
Субјектите се ангажират по моделот на постапност, при што прво реагира загрозениот субјект, 
потоа Општината, Републиката со органите на државната управа со нивните организациони 
единици и на крај преку надлежните органи се бара помош од меѓународната здница.  
Локалната самоуправа превзма активности и мерки за заштита и спасување на населението и 
материјалните добра со ангажирање на просторните сили за заштита и спасување 
(општинскиот штаб и универзалната единица за заштита и спасување). По потреба, 
градоначалникот ги ангажира локалните јавни претпријатија со соодветни материјално-
технички средства машини и опрема за заштита и спасување на населението и материјалните 
добра. Доколку ангажираните сили и средства не се доволни за успешна и ефикасна заштита и 
спасување, градоначалникот доставува известување до Подрачното одделение за заштита и 
спасување и барање за ангажирање на републичките сили за заштита и спасување од страна 
на Дирекцијата за заштита и спасување.  Со барањето треба да се достават податоци за: 
- локацијата на загрозените и настрадано население; 
- видот и место на поплавниот бран на  подрачјето на насреќата; 
- број на повредено население ; 
- број на загрозено население и животни за кои е потребно евакуација и згрижување; 
- преземени мерки и активности за заштита и спасување од поплави; 
- вид и јачина на републичките сили кои треба да бидат ангажирани.  
 
 Табела 1: Активности, координација, комуникација на надлежни институции во 
функција на превенција 

Активност Институција Координација и комуникација 
Следенење на временска 
хидрометеоролошка состојба 
со достава на информации од 
УХМР преку ЦУК до ЕЛС.  

ЦУК, ЕЛС, 
УХМР 
 

ПО на РЦУК Св. Николе до одговорното лице 
при ЕЛС и Кабинетот на градоначалникот  
доставува редовни и вонредни временски 
прогнози за хидрометеоролошката состојба 
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секој работен ден.   
Следење на нивото на 
водостојот на брана 
„Мавровица“     

РЦУК, ЕЛС, 
АДХС„Брегал
ница“ 

РЦУК преку АД ХС„Брегалница“ Кочани 
секојдневно ја следи состојбата со нивото на 
водостој на брана „Мавровица“ и по барање 
на ЕЛС може да ги достави до ЕЛС и др. 

Едукација, обука, вежби и 
обезбедување на персонални 
и материјални ресурси на 
Универзалната единица за 
заштита и спасување (УЕЗС) 
и други органи и субјекти 

УЕЗС, ДЗС, 
ЦУК, ЕЛС 

Преку ДЗС и други се врши обука на УЕЗС. Се 
прават координирани вежби со сите субјекти. 
ЕЛС обезбедува персонални и материјални 
ресурси на УЕЗС. 

Стручните служби на ЕЛС 
утврдуват критични точки од 
можно поплавување и дава 
предлози за нивно 
превентивно санирање 

ЕЛС, ЈКП, ТД ЕЛС доставува информацијата до Просторен 
штаб за заштита и спасување при ЕЛС, до 
РЦУК (Регионален штаб), ДЗС и други. ЕЛС 
превентивното санирање на критичните точки 
ги изведува преку ЈКП, ТД и други.  

 
 
 
Табела 2: Активности, координација, комуникација на надлежни институции пред 
почетокот и за време на поплавите  

Активност Институција Координација и комуникација 
Споделување на добиени 
информации за временска 
прогноза за обилни врнежи, 
нагло топење на снег, 
зголемување на нивото на 
водостојот на браната 
„Мавровица“ и речните корита 
со можност за прелевање и др. 

ЕЛС, ПШЗС, 
ЦУК, ДЗС 

По добиените информации одговорното 
лице при ЕЛС ги известува 
Градоначалникот, Командантот на 
Просторниот штаб за заштита и спасување 
ПШЗС, ПО на РЦУК Св. Николе (Регионален 
штаб), ПО ДЗС и други субјекти. Сите 
информации за можни поплави  
институциите меѓусебно си ги разменуваат, 
со задолжително известување на ПО на 
РЦУК Свети Николе. 

Менаџирање на поплавата 
преку Градоначалникот, 
Просторниот штаб за заштита и 
спасување или Регионалниот 
штаб за заштита и спасување 
во координација со сите 
субјекти 

ПШЗС, 
Градоначални
к, РЦУК 
(регионален 
штаб) 

Просторниот штаб за заштита и спасување и 
Градоначалникот ги активират 
Универзалната единица за заштита и 
спасување, вработени со механизација на 
ЈКП, ТППЕ, ТД, население, побарува 
активација на Републичките сили за заштита 
и спасување при ДЗС, АРМ, МВР и др. 

Известување и тревожење на 
населението пред опасноста од 
поплава 

ЕЛС, ЦУК 
МВР 

Известување на населението со повикување 
од домовите, со сигнално и звучно 
тревожење, информирање преку медиумите 
и сл.  Ова координирано го работат ЕЛС, 
МВР, ЦУК и други. 

Евакуација на населението и 
згрижување 

УЕЗС, ТППЕ, 
Црвен крст, 
ДЗС, МВР, 
АРМ, 
Училишта сл. 

Се врши евакуација на населението пред и 
за време на поплавување во координација 
со Универзалната единица, ТППЕ, Црвен 
крст, ДЗС, АРМ, МВР и други субјекти во 
интернатот на средното училиште, спортска 
сала, сместувачки капацитети на ТД 
училишта и други места. ДЗС ја спроведува 
евакуацијата во согласност со планските 
документи. 

Пребарување, пронаоѓање и 
спасување на лица од 
зафатеното поплавено 
подрачје 

УЕЗС,ТППЕ, 
Црвен крст, 
МВР, ДЗС, 
АРМ 

Се врши пребарување, пронаоѓање и 
спасување на лица во поплавените подрачја 
со ангажирање на тимови и лица од 
Универзалната единица, ТППЕ, Црвен крст, 
ДЗС, МВР, АРМ и други   

Интервенција на заштитни 
хидроградежни објекти (насипи, 

ЈКП, ТД, ДЗС, 
ТППЕ 

Интервенција со механизација, опрема, 
вреќи, испумпување на вода и др. со тимови 
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брани), одводни мрежи (канали, 
пумпи), водотеци, поројни 
текови и водни препреки.  

на ЈКП „Комуналец, на трговски друштва, на 
Дирекцијата за заштита и спасување, ТППЕ 
и други субјекти. 

Обезбедување и контрола на 
зафатеното подрачје 

МВР- 
Полициска 
станица 
Свети Николе 

МВР врши обезбедување и контрола на 
загрозениот регион  

Регулирање на сообраќајот во 
и кон зафатеното подрачје 

МВР МВР врши регулирање на сообраќајот во и 
кон зафатеното подрачје, притоа ги 
известува за режиомот на сообраќај ЕЛС, 
РЦУК и други. 

Формирање на прифатни 
центри за тријажа со 
згрижување на повредени 

Здравствен 
дом,МЗ, ДЗС, 
ЦК 

Здравствениот дом, Министерство за 
здравство, Црвен крст, ДЗС во меѓусебна 
координација формираат прифатни центри 
надвор или во објекти за тријажа со 
згрижување на повредени 

Давање на прва медицинска 
помош 

Итна 
медицинска 
помош при 
Здравствен 
дом, ЦК, МЗ 

Се организира давање на прва медицинска 
помош на повредените и заболените при 
што се нагажират екипи на Итна медицинска 
помош при Здравствен дом 

Транспорт на повредени и 
заболени од зафатеното 
подрачје 

Итна 
медицинска 
помош, ЦК, 
Мин. 
Здравство, 
АРМ, МВР 

Транспорт на повредени и заболени од 
зафатеното подрачје по сувоземен и 
воздушен пат при што се ангажират екипи на 
Итната медицинска помош при 
Здравствениот дом во Свети Николе и од 
другите градови, потоа екипи на Црвен Крст, 
а по потреба и воздухоплови на МВР и АРМ.  

 
Табела 3: Активности, координација, комуникација на надлежни институции во 
отстранување на последиците 

Активност Институциј
а 

Координација и комуникација 

Поправка на оштетени 
сообраќајници и витална 
инфраструктура 

ЕЛС, ЈКП, 
ЈП 
Македонија 
пат, Мин. за 
транспорт и 
врски, МО-
АРМ, ТД 

ЕЛС во соработка со ЈКП „Комуналец“, ЈП 
„Македонија пат“, Министерстовто за 
транспорт и врски, АРМ, Трговски друштва 
врши поправка на оштетени сообраќајници. 
ЕЛС во координација со ЈКП и други субјекти 
врши поправка на водоводната и 
канализационата оштетена мрежа 

Транспорт, идентификација и 
погребување на загинатите  

ЈП 
„Погребални 
услуги“,ТД 
„Каспер“, 
МВРи др.  

ЈП „Погребални услуги“, Друштво за 
погребални услуги „Каспер“ и други субјекти 
вршат превоз на загинати и одредуват 
локација за нивно погребување. МВР врши 
идентификација на загинатите.  

Отстранување на настрадани 
животни. Згрижување на 
домашни животни 

ЕЛС, ЈКП, 
ТД, АХВ 

ЕЛС и Агенција за храна и ветеринарство, во 
соработка со ЈКП и соодветни ТД врши 
отстранување  на настрадани животни и 
згрижување на домашни животни. 

Третирање на зафатени 
земјоделски површини 

МЗШВ Министерството за земјоделство , 
шумарство и водостопанство организира 
проценување и третирање на зафатените 
земјоделски површини со вода 

Психолошки третман на 
загрозените лица  

МЗ и ЦК Министерството за здравство во соработка 
со Црвен Крест организира и врши 
психолошки третман на загрозените лица. 

Вонредни контроли за водата за 
пиење 

ИЈЗ, АХВ, 
МЗ и ЈКП 

Иниституот за јавно здравје во соработка со 
ЈКП „Комуналец“ вршат контроли на 
квалитетот на водата за пиење. Агенцијата 
за храна и ветеринарство дава согласност 
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за употребата на водата за пиење  
Снабдување со вода, храна, 
лекови и хигенски материјал  

ЕЛС, ЈКП, 
ТППЕ, ЦК, 
МТСП, МЗ - 
Здравствен 
дом,  

ЕЛС преку ЈКП, ТППЕ, АРМ  и други 
распоредува цистерни со техничка и вода за 
пиење. Црвен крст, Министерство за  труд и 
социјална политика - Меѓуопштински центар 
за социјална работа, Министерство за 
здравство, Црвен Крст, АРМ, ЈП и други 
врши снабдување со флаширана вода,  
храна, лекови и хигенски материјал 

Снабдување со енергенси 
(огревно дрво и сл.) 

МЗШВ-ЈП 
МШ 

Министерството за земјеоделие, шумарство 
и водостопанство преку ЈП „Македонски 
шуми“ обезбедува огревно дрво. 

Оспособување на системот за 
електрична енергија 

 ЕВН, ЕЛЕМ и МЕПСО превзема мерки за 
оспособување на системот за електрична 
енергија и одржување на енегретскиот 
биланс.  

Дератизација, дезинсекција и 
дезинфекција на објектите и 
поплавените површини 

ЈКП, ИЈЗ, 
МЗ 

Институтот за јавно здравје, Министерството 
за здравство, ЈКП„Комуналец“ и други вршат 
дератизација, дезинсекција и дезинфекција 
на објектите и поплавената површината  

Контролирано движење на 
работата во подрачјата 
зафатени од кризната состојба. 

МВР , ЦУК МВР во соработка со ЦУК организира 
контролирано движење и работа на 
подрачјето зафатено со криза, при што ЦУК 
издава посебно одобрение - пропусница 

Утврдување на штети  ЕЛС, Влада 
на РМ 

ЕЛС во соработка со претставници на 
државни институции врши комисиско 
утврдување на настанатите штети.  

 
 Податоците за субјектите кои се опфатени во комуникацијата и координацијата во 
справување со поплавите се дадени во прилог бр.1 на овој Оперативен план за заштита и 
одбрана од поплави на ЕЛС Свети Николе. 
 
 
Комуникација, координација и соработка на субјектите со Центарот за управување со 
кризи  
 
 Градоналчалникот, одговорното или друго именувано лице од Локалната самоуправа 
на Општина Свети Николе за соработка со ЦУК, како и други лица од останатите субјекти се во 
постојана комуникација, координација и соработка со Центарот за управување со кризи преку 
ПО на РЦУК Свети Николе во сите фази на справување со поплавите од превентивно 
дејствување,  пред почетокот и за време на поплавите, како и во отстранување на 
последиците.  
  Перманентно се доставуваат податоци и  информации од страна на субјектите до ЦУК 
преку ПО на РЦУК Свети Николе за текот на справувањето со кризната состојба преку сите 
расположливи средства за комуникација, на начинот утврден со „Уредба за видот на 
податоците и информациите и начинот на нивно доставување до Центарот за управување со 
кризи“, во кое се опфаќаат следните податоци: 
- извор на податокот, 
- поплавени населби, објекти, сообраќајници, обработливи површини и друго, 
- време на случување на настанот, 
- број на човечки жртви и повредени, 
- предизвикана материјална штета, 
- оштетеност на електродистрибуционите мрежи, водоводите, телекомуникациските и други 
системи за врски како и други објекти, 
- брзина на продирање на поплавниот бран и тенденција на пораст или пад на 
водостојот, 
- прекин за работа и сообраќај во поплавените подрачја, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и 
- потребна помош за надминување на последиците и др. 
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Доставувањето на податоциите од страна на ЕЛС Свети Николе се врши до: 
 
а) ПО на Регионален центар за управување со кризи Свети Николе  
- телефонски број фиксен 032/444-161 
- мобилен телефон 075/317-807 и 070/283-960 
- беспалтен телефонски број за итни повици 195 
- маил rcuksvetinikole@cuk.gov.mk 
 
б) ПО за Регионална координација и оперативни активности РЦУК Велес на: 
- телефонски број фиксен 043/215-421 
- мобилни телефони 075/317-785 и 075/317-762 
- беспалтен телефонски број за итни повици 195 
- маил rcukveles@cuk.gov.mk 
- доколку се има и радиоврска. 
 
в) Министерство за внатрешни работи Полициска станица од ОН Свети Николе  
- телефонски број фиксен 032/444-311 
 - беспалтен телефонски број за итни повици 192 
 
г) Дирекција за заштита и спасување ПО Свети Николе 
- телефонски број фиксен 032/440-489 
 
д) ТППЕ Свети Николе 
- беспалтен телефонски број за итни повици 193 
 
ѓ) Итна медицинска помош при Здравствен дом Свети Николе 
- беспалтен телефонски број за итни повици 194 
 
 
 ЕЛС на Општина Свети Николе и останатите субјекти треба активно да учествуваат во 
функционирањето на оперативно стручно тело Регионален штаб за управување со кризи при 
Подрачното одделение на Регионалниот центар за управување со кризи Свети Николе и во 
Просторен штав за заштита и спасување при Општина Свети Николе, со цел подобро 
организирање, функционирање и одлучување за употребата на ресурсите, процената на 
загрозеност како и за други прашања сврзани со управувањето со кризи и нивно спроведување. 
 

 
ПРЕГЛЕДНА ПОДРАЧЈАТА ЗАГРОЗЕНИ ОД ПОПЛАВИ 

 
          
 ““ Кривчева река“ на влезот во градот при јаки дождови може да се излее на влезот на градот и 
да поплави дел од улиците “Питу Гули“ “Глигор Парличев “и “Кочо Рацин“. Поплавени би биле 
дворови и подрумски простории. Штетите и последиците би биле мали. 
“Кнежевска река“ можно е да се излее во индусртискиот дел на градот, поплавени би биле 
делови од “АД Мода“ и мали фарми и викендички. штетите и последиците не би биле  од 
среден обем (или мали). 
Со излевање на реката “Периш“ би ја поплавила наслбата “Шутка“ дел од горната 
индустриската зона и некои мали фарми. штетите и последиците би биле од среден обем. 
“Бориловска река“ при јаки поројни дождови може да се излее во село “Мустафино“. поплавени 
би биле земјоделски површини штетите би биле мали.  
При интензивни и поројни дождови на делови на село “Ерџелија“ поради неисчистените канали 
од околните суводолини може да дојде до излевање на водотеците, а исто така до покачување 
на водостојот на подземните води што би предизвикале поплави во подрумските и дворните 
површини на месното население, штетите би биле од мал или среден обем. 
Излевањето на “Светиниколска река“ може да направи сериозни проблеми во населбата 
“Ливади“ и во Индустрискиот дел на градот се до нејзино влевање  во “Брегалница.““ 
Светиниколска река“ може да се излее во два случаи: 
 1.При уривање на акумулацијата “Мавровица“ тогаш последиците би биле 
катострофални (со можни човечки загуби); 



 15 

 2.Со поинтензивни врнежи и зголемување на водостоите на реките кои ја формират 
“Светиниколска река.“ Последидиците би биле незначителни или средни (ќе се направи само 
материјална штета) . 
 

 
 
 

 
 
 

 
  Процена на веројатноста за појава на поплава од акумулацијата “МАВРОВИЦА ” 

 
          Основни технички карактеристики на браната Мавровица 
 
Браната "Мавровица" е изградена на река “Мавровица“, на 5.0 км возводно од градот 
Св.Николе.Тоа е земјано насипна  брана со глинено јадро со градежна висина  29.0 м. и 
должина во круната 360.0 м. Котата на круната на браната е 378,00 мнв, кота на нормално ниво 
е 375,00 мнв. Најголемата висина на браната над теренот  е 25.0 м,. Ширината на браната во 
круната е 6.0 м,   
Со браната "Мавровица" се формира акумулација со должина од 1,7 км, ширина од 400  м, 
површина од 0,36 км2, запремина на акумулација до кота на максимално ниво од 2.800.000 м3 
вода и запремина на акумулација до кота на нормално ниво од 2.523.000 м3 вода . Преливот е 
бочен со вкупна должина од 50 м,  и капацитет на преливот 135 м3/с, при преливна висина од 
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1,2 м. ,капацитет на темелен испуст 4,28 м3/с,капацитет на испуст за наводнување и 
водоснабдување е 0,35 м3/с.                      
Браната и акумулацијата "Мавровица" се во редовна експлотација од     1982  година.  
Акумулираната вода се користи за наводнување на земјоделските површини во Суво  поле и за 
водоснабдување на индустријата  
 
 Хидраулички последици од рушење на браната "Мавровица " 
 
 Зони на плавење 
 
             Со цел да се одредат последиците од евентуалното рушење на браната „Мавровица" 
изработен е хидраулички физички модел на кој се извршени испитувања за следните почетни 
услови: 
 
Варијанта I :  - кота на максимален успор во акумулацијата КМУ 376,20 м.н.в. 

- проток во река Мавровица  Q =  0.0 м3/сек. 
Варијанта II : - кота на нормален успор во акумулацијата КНУ  375,00 м.н.в. 
 - проток во река Мавровица  Q =  0.0 м3/сек. 
Варијанта III  - кота на успор во акумулацијата КУ  369,00 м.н.в. 
                         - проток во река Мавровица  Q =  0.0 м3/сек. 
 
 
Најголеми последици ќе има при  Варијанта I (максимални длабини, најголема површина на 
плавење, максимална разурнувачка способност, минимално време на појавување на бранот) 
па истата ќе биде меродавна за превземање на соодветни мерки за заштита на населението и 
материјалните добра во загрозеното подрачје. 
 
 
Анализа на зоните на плавење од аспект на можни последици 
 
При евентуално рушење на брана “Мавровица“, максимални последици ќе се јават за случај на 
Варијанта I, со оглед на максималните нивои на водното огледало, минималното време на 
пристигнување на поплавниот бран, максималната површина на плавење и максималната 
разурнувачка способност при пропагација на поплавниот бран низводно од браната. 
Низводно од браната "Мавровица" до градот “Свети Николе“ на удар е патот “Свети.Николе –
с“.Немањици“.. 
 На овпј дел бранот е со стрмо чело, средните брзини на пропагацијата на челото на 
бранот се движи од 11,0 м/сек непосредно после браната, до 6,0 м/сек пред градот“ 
Свети.Николе“. 
 Времето на појавување на челото на бранот во “Свети Николе“ е 17 минути. Висината 
бранот е од 7 м при браната 3,1 м на км 0+900, 2,3 м на км 3+180  до 1,20м при влезот во 
“Свети.Николе“ км 4+800. 
 Почетокот на градската зона се карактеризира со висина на поплавниот бран во 
почетокот од 1,20м, брзина на бранот од 6,0м/с времето на пристигнување на челото на бранот 
е 14 минути.  
  Висината на поплавниот бран во зоната низводно од градот  нагло опага поради 
наглото проширување на речната долина.  
              Целата плавена површина представува обработливо земјиштена кое се засадени 
разновидни култури,па штетите предизвикани брз истите ке бидат значителни.Исто така 
значителни ке бидат штетите и врз индустриските  објекти во пониските зони од градот како и 
патот “Свети.Николе“-“ Овче поле“. 
 
 
 Определување на последиците од рушење на браната "Мавровица" 
 
 Од евентуално рушење на брана "Мавровица" во гардот “Свети Николе“ ќе бидат 
поплавени или настрадани следните објекти: 

- ќе настрадат  незначителен  број на индивидуални станбени згради лоцирани покрај 
течението на реката( Македонски шуми.наслба ливади гратските гробишта и др.) 
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- индустриските  објекти како што се: Жито Продукт , Југотутун, Винарска 
Визба,Картонтекс, АД Мода, МСИ Москва ДООЕЛ Св.Николе, Оранжерии. 

Површината на плавењето на градското подрачје изнесува 85 ха со ширина на зоната на 
плавење од 350 м на влезот на градот до 400 м на излезот од градот.  
 
   
  Време на празнење на акумулацијата 
 
Евакуација на водата од акумулацијата за коти повисоки од кота на нормален успор (КНУ 
375,00 м.н.в.) се врши преку бочен прелив и преку темелен испуст на браната. Со капацитет од 
4,28 м3/сек Преку Темелниот испуст можно е акумулацијата  да се испразни за Т= 13,95 дена. 
 
 
Анализа на безбедните нивоа во акумулацијата 
 
 
Под "безбедна кота" на нивото во акумулацијата ќе се подразбира онаа кота при која 
последиците од евентуалното рушење на браната се незначителни по однос на населението, 
стопанството и комуникациите, односно не доаѓа до загрозување на животите на луѓето и не се 
доведува до прашање функционирањето на индустриските објекти и комуникациите.Со 
спуштање на нивото на вода во акумулацијата на КУ 369,00 м.н.в. се добиваат следните 
карактеристики на поплавниот бран. Висина на бранот се движи од 4,05 м непосредно пред 
градот. 2,2 м до 1,3 м во градот и 1,15 м при излез од градот. Во подрачјето низводно од градот 
висините се од 1,5 м на почетокот до 0,45 м на профилот пред село Пеширово. 
Со оглед на горните карактеристики на бранот, последиците ќе бидат незнатни, односно 
далеку од катастрофални. 
 

 
ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА ЗАГРОЗЕНО НАСЕЛЕНИЕ ОД ПОПЛАВИ 

 
 
Низводно од браната “Мавровица” на директен удар се долните (ниските)  зони во градот 
“Свети Николе“ и достигнува до кота 278,70 м. што преставува 1/20 од површината на градот а 
тоа ќе значи дрка директно се загрозени околу 650 жители. 
 Во индустрискиот дел на градот каде се лоцирани повеќе стопански објекти, во овој дел 
поради  големата ширина на плавената зона ќе дојде до значајно намалување на висината на 
бранот, а исто така и времето на појавување на бранот ќе биде и подолго а последиците ќе 
бидат незначителни. 
 Површина која ќе се плави при најнеповолната варијанта изнесува 435 ха, од што 270 
ха се обработливи земјоделски површини, 35 ха градско подрачје и 130 ха необработливи 
површини. 
 Населението од с“.Пеширово“ и с. “Амзабегово“ нема потреба да се евакуираат со оглед на 
безначајните последици. 
 
 
 

Ред. 
бр. 

 
Населено место 

 
Број на 
жители 

 
     Место на прифаќање 

1 2 3 4 

 
 
 

1. 
 

  
 
 
“Свети Николе“ 

         
 
  
 650  

 
Во повисоките дело на градот 
“Свети Николе“ : 
-Населба “Бел Камен“   
-Населба “Лиска“ 
-Населба “Лозов расадник“ 
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ПРЕГЛЕД НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЕВАКУАЦИЈА ВО СЛУЧАЈ НА 
ПОПЛАВИ 

 
 
Во случај на постоење опасност од прелевање на голема количина вода преку круната на 
браната постапките на граѓаните од загрозените подрачја кои треба да ги превземат се: 
 
- полесниот мебел и друга техничка роба и предмети ги засолнуваат на безбедни места ; 
- предмети кои не пропаѓаат ги поврзуваат помеѓу себе и ги зацврстуваат на стабилните 
делови на куќата; 
- се подготвувааат за евакуација на населението и добитокот како и истата ја спроведуваат ако 
е наредено; 
- припадниците на самозаштитата, организирано дејсвуваат, даваат взаемна помош за брзо и 
ефикасно подготвување; 
- припадниците на единиците за заштита и спасување даваат стручна и друга помош на 
загрозеното население; 
- вработените во претпријатијата кои се загрозени се подготвуваат за евакуација на готовите 
производи,репро матрејали и машини; 
- по добивањето на сигналот, односно наредбата за евакуција, населението ги напушта 
домовите и се упатува на безбедно место над линијата на поплавниот бран; 
- пред напуштањето на становите и претпријатијата ја исклучуваат електричната и 
водоводната инсталација; 
- сообразно ситуацијата се превземаат и други мерки и активности. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА СНАБДУВАЊЕ НА НА НАСЕЛЕНИЕТО  ВО ПОПЛАВЕНОТО 
ПОДРАЧЈЕ 

 
 

Во поплавеното подрачје веднаш се превземаат мерки со кои ке се обезбедат минимум на 
услови за живеење: 

- обезбедување на здрава вода за пиење; 
- дотур на храна и санитетски материјали; 
- обезбедување на медицински екипи на теренот; 
- згрижување на постарите и изнемоштени граѓани; 
- организирање на редовна настава на учениците; 
- превземање мерки за нормализирање на состојбата. 

 
 
 
 
        ПРЕГЛЕД НА ЕДИНИЦИТЕ ЗА СПАСУВАЊЕ СО ПЛАН ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ    

 
 

Ред.бр. Единици за спасување Реон на делување 
1. Просторен Штаб за Заштита и спасување - Низводно на рек.Мавровица 

- град Свети Николе 
- индустриски дел град Свети Николе 
- село Мустафино 
- Село Ерџелија 
- атарот на с. Пеширово и  с. 
Амзибегово и индустриската зона 
Овче Поле  по текот на 
Светиниколска река до вливот во на 
реката Брегалница. 

    2. Уневерзална единица за заштита и 
спасување 

    3. Загрозеното месно население 

    4. ТПП Единица Свети Николе 
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 Преглед на градежната механизација која може да се андажира за заштита и одбрана 
од поплави се дадени во прилод бр.2 на Оперативниот план за заштита и одбрана од поплави 
 
  
 Бр. 0801- 159                                                                  Совет на Општина Свети Николе 
               20.06. 2018 година                                       Претседател, 
 Свети Николe                          Кире Алексов с.р. 
      
    
         
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
 
              За објавување  на  Заклучок za usvojuvawe na izmena na Годишен план за вработување na 
OOU ,,Кирил и Методиј,, Sveti Nikole за 2019 година бр.  0801- 160 што Советот на Општина Свети 
Николе го донесе  на седницата  одржана на ден 20. 06. 2018 година.  
                                                                 
Бр.0901-170/5                                                                                        Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                              М-р. Сашо Велковски с.р. 
 
 
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 20. 06. 
2018 godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na izmena na Годишен план за вработување na 

OOU ,,Кирил и Методиј,, Sveti Nikole за 2019 година 
 

 
1.Се усвојува Измената на  Годишниот план за вработување  на ОOУ,,Кирил и Методиј ,, Свети 

Николе  za 2019 godina. 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 -160                                                                                   Pretsedatel, 
20. 06. 2018godina                       na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                           Kire Aleksov с.р. 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 
              За објавување  на Одлука  за одбивање на барање за пристапување кон изработка на 
урбанистичка планска документација  бр.  0801- 161 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  
на седницата  одржана на ден 20. 06. 2018 година. 
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Бр.0901-170/6                                                                                    Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                            М-р. Сашо Велковски с.р.  
          
                                                                
 
 Врз  основа  на  член  11 став 1  и  чл.26  став 5   од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање ( „Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 51/05, 70/13) , а  во  врска   со  чл.10  
став 4  од  од  Законот  за  постапување  на  бесправно  изградени  објекти ( „Службен  весник  на  
Република  Македонија“  број 23/11, 31/16) ,   и   Советот  на  Општина  Свети  Николе  на  седницата  
одржана  на  ден  20.06.2018  година , донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за одбивање на барање за пристапување кон 
изработка на урбанистичка планска документација 

 
Член 1 

 
СЕ ОДБИВА барањето за пристапување  кон изработка на урбанистичка планска документација 

за КП 10251 КО Свети Николе-гр.   поднесено од секторот за урбанизам комунални дејности, заштита на 
животната средина и отуѓување на градежно земјиште, а заради вклопување на бесправно изграден 
објект со намена ПО-помошна просторија/П за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус 
на бесправно изграден објект под број 09-1420  од 25.08.2011 година. 
 

Член 2 
 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник  на  Општина  Свети  Николе“. 

 
 
 Бр. 0801- 161                                                                        Совет на Општина Свети Николе 
            20.06. 2018 година                                           Претседател, 
 Свети Николe                             Кире Алексов с.р. 
         
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 
              За објавување  на Одлука  за  пристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  за 
КП  бр. 10253 и КП  бр. 11701/1КО  Св. Николе-гр. , Општина  Свети  Николе бр.  0801- 162 што Советот 
на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата  одржана на ден 20. 06. 2018 година.  
 
 
                                                                 
 
 
Бр.0901-170/7                                                                                    Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе             М-р. Сашо Велковски с.р. 
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 Врз  основа  на  член  11 став 1  и  чл.26  став 5   од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање ( „Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 51/05, 70/13) , а  во  врска   со  чл.10  
став 4  од  од  Законот  за  постапување  на  бесправно  изградени  објекти ( „Службен  весник  на  
Република  Македонија“  број 23/11, 31/16) ,   и   Советот  на  Општина  Свети  Николе  на  седницата  
одржана  на  ден  20.06. 2018 година, донесе 
 
 
 

О Д Л У К А 
за  пристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  за КП  бр. 10253 и КП  бр. 

11701/1КО  Св. Николе-гр. , Општина  Свети  Николе 
 
 

Член  1 
 Се  пристапува  кон  изработка  на  урбанистичка  планска  документација  за КП  бр. 10253 и 
КП бр. 11701/1 КО Св. Николе-гр.на ул. „Маршал Тито“ заради  вклопување  на  бесправно  изграден  
објект со  намена  А5-4  помошен  објект и А5-1 гаража  за  кои  е  поднесено  барање  за  утврдување  на  
правен  статус  на  бесправно  изграден  објект  под  бр.09-606  од 21.07.2011  год. 

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

гласник  на  Општина  Свети  Николе“. 
 
 
 Бр. 0801- 162                                                                        Совет на Општина Свети Николе 
               20.06. 2018 година                                                 Претседател, 
 Свети Николe       Кире Алексов с.р. 
         
        
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

 
 
              За објавување  на Одлука за  пристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  за 
КП  бр. 9455/2, КП  бр. 9455/2и КП бр. 9455/3КО  Св. Николе-гр. , Општина  Свети  Николе бр.  0801- 
163 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата  одржана на ден 20. 06. 2018 година.                                                                   
 
Бр.0901-170/8       Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година              Градоначалник, 
Свети Николе                                  М-р. Сашо Велковски с.р. 
            
        
 
  
 Врз  основа  на  член  11 став 1  и  чл.26  став 5   од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање ( „Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 51/05, 70/13) , а  во  врска   со  чл.10  
став 4  од  од  Законот  за  постапување  на  бесправно  изградени  објекти ( „Службен  весник  на  
Република  Македонија“  број 23/11, 31/16) ,   и   Советот  на  Општина  Свети  Николе  на  седницата  
одржана  на  ден  20.06.2018  година , донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за  пристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  за КП  бр. 9455/2, КП  бр. 

9455/2и КП бр. 9455/3КО  Св. Николе-гр. , Општина  Свети  Николе 
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Член  1 
 Се  пристапува  кон  изработка  на  урбанистичка  планска  документација  за КП  бр. 9455/1, КП  
бр. 9455/2 и КП бр. 9455/3 КО Св. Николе-гр.на ул. „Маршал Тито“ заради  вклопување  на  бесправно  
изграден  објект со  намена  А5-4 помошен  објект и  
А5-1 гаража за  кои  е  поднесено  барање  за  утврдување  на  правен  статус  на  бесправно  изграден  
објект  под  бр.09-1470  од 25.08.2011  год. 
 

Член 2 
 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник  на  Општина  Свети  Николе“. 
 
 
             Бр. 0801- 163                                                                       Совет на Општина Свети Николе 
             20.06. 2018 година                                             Претседател, 
             Свети Николe                             Кире Алексов с.р. 
     
     
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 

 За објавување  на Одлука за  одбивање на барање за пристапување кон изработка на 
урбанистичка планска документација  бр.  0801- 164 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  
на седницата  одржана на ден 20. 06. 2018 година.                                                                  
 
Бр.0901-170/9                                                                     Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година                Градоначалник, 
Свети Николе        М-р. Сашо Велковски с.р. 
 
     
 Врз  основа  на  член  11 став 1  и  чл.26  став 5   од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање ( „Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 51/05, 70/13) , а  во  врска   со  чл.10  
став 4  од  од  Законот  за  постапување  на  бесправно  изградени  објекти ( „Службен  весник  на  
Република  Македонија“  број 23/11, 31/16) ,   и   Советот  на  Општина  Свети  Николе  на  седницата  
одржана  на  ден  20.06.2018  година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за одбивање на барање за пристапување кон 
изработка на урбанистичка планска документација 

 
Член 1 

 
СЕ ОДБИВА барањето за пристапување  кон изработка на урбанистичка планска документација 

за КП 11284 КО Свети Николе-гр.   поднесено од секторот за урбанизам комунални дејности, заштита на 
животната средина и отуѓување на градежно земјиште, а заради вклопување на бесправно изграден 
објект со намена А5-1-помошна просторија/П и гаража/Г за кој е поднесено барање за утврдување на 
правен статус на бесправно изграден објект под број 1002-22  од 24.12.2015 година. 

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

гласник  на  Општина  Свети  Николе“. 
 
             Бр. 0801- 164                                                                   Совет на Општина Свети Николе 
             20.06. 2018 година                                       Претседател, 
             Свети Николe                        Кире Алексов с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 

 За објавување  на Одлука за  одбивање на барање за пристапување кон изработка на 
урбанистичка планска документација бр.  0801- 165 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата  одржана на ден 20. 06. 2018 година.                                                                    
 
 
Бр.0901-170/10                                                                                    Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                 М-р. Сашо Велковски с.р. 
           
                   
 
 

Врз  основа  на  член  11 став 1  и  чл.26  став 5   од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање ( „Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 51/05, 70/13) , а  во  врска   со  чл.10  
став 4  од  од  Законот  за  постапување  на  бесправно  изградени  објекти ( „Службен  весник  на  
Република  Македонија“  број 23/11, 31/16) ,   и   Советот  на  Општина  Свети  Николе  на  седницата  
одржана  на  ден  20.06.2018  година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за одбивање на барање за пристапување кон 
изработка на урбанистичка планска документација 

 
 

Член 1 
 
СЕ ОДБИВА барањето за пристапување  кон изработка на урбанистичка планска документација 

за КП 10481 КО Свети Николе-гр.   поднесено од Секторот за урбанизам комунални дејности, заштита 
на животната средина и отуѓување на градежно земјиште, а заради вклопување на бесправно изграден 
објект со намена A1-1станбена куќа за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на 
бесправно изграден објект под број 09-1004  од 17.08.2011 година. 

 
Член 2 

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

гласник  на  Општина  Свети  Николе“. 
 

 
             Бр. 0801- 165                                                                 Совет на Општина Свети Николе 
             20.06. 2018 година                                      Претседател, 
             Свети Николe                          Кире Алексов с.р. 
        
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 
 
 
 

  



 24 

З А К Л У Ч О К 
 
  За објавување  на Одлука за   пристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  за 
КП  бр. 9852 и КП  бр. 9828КО  Св. Николе-гр. ,Општина  Свети  Николе  бр.  0801- 166 што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе  на седницата  одржана на ден 20. 06. 2018 година.  
                                                                  
Бр.0901-170/11                                                                                    Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                 М-р. Сашо Велковски с.р. 
           
        
 
 
 Врз  основа  на  член  11 став 1  и  чл.26  став 5   од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање ( „Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 51/05, 70/13) , а  во  врска   со  чл.10  
став 4  од  од  Законот  за  постапување  на  бесправно  изградени  објекти ( „Службен  весник  на  
Република  Македонија“  број 23/11, 31/16) ,   и   Советот  на  Општина  Свети  Николе  на  седницата  
одржана  на  ден  20.06.2018 година, донесе 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
за  пристапување  кон  изработка  на  урбанистичка  документација  за КП  бр. 9852 и КП  бр. 

9828КО  Св. Николе-гр. ,Општина  Свети  Николе 
 

Член  1 
 Се  пристапува  кон  изработка  на  урбанистичка  планска  документација  за КП  бр. 9852 и КП 
бр. 9828  КО  Св. Николе-гр.на ул. „Маршал Тито“ заради  вклопување  на  бесправно  изграден  објект 
со  намена  ПО- помошен  објект/П  за  кој  е  поднесено  барање  за  утврдување  на  правен  статус  на  
бесправно  изграден  објект  под  бр.09-1672  од 26.08.2011  год. 

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

гласник  на  Општина  Свети  Николе“. 
 
 
             Бр. 0801- 166                                                               Совет на Општина Свети Николе 
             20.06. 2018 година                                      Претседател, 
             Свети Николe                      Кире Алексов с.р. 
           
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

 
За објавување  на Одлука за одбивање на барање за пристапување кон изработка на 

урбанистичка планска документација  бр.  0801- 167 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  
на седницата  одржана на ден 20. 06. 2018 година.  
 
Бр.0901-170/12                                                                               Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                              М-р. Сашо Велковски с.р. 
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 Врз  основа  на  член  11 став 1  и  чл.26  став 5   од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање ( „Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 51/05, 70/13) , а  во  врска   со  чл.10  
став 4  од  од  Законот  за  постапување  на  бесправно  изградени  објекти ( „Службен  весник  на  
Република  Македонија“  број 23/11, 31/16) ,   и   Советот  на  Општина  Свети  Николе  на  седницата  
одржана  на  ден  20.06.2018  година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за одбивање на барање за пристапување кон 
изработка на урбанистичка планска документација 

 
 

Член 1 
 
СЕ ОДБИВА барањето за пристапување  кон изработка на урбанистичка планска документација 

за КП 4215/1; КП4214/1 и КП 4213/1 КО Свети Николе-вгр.   поднесено од секторот за урбанизам 
комунални дејности, заштита на животната средина и отуѓување на градежно земјиште, а заради 
вклопување на бесправно изграден објект со намена А1-стан/СТ, ПО – помошна просторија/П и ПО – 
помошна просторија/П за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден 
објект под број 09-349  од 05.05.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник  на  Општина  Свети  Николе“. 
 
 
             Бр. 0801- 167                                                            Совет на Општина Свети Николе 
             20.06. 2018 година                                      Претседател, 
             Свети Николe                      Кире Алексов с.р. 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

  
З А К Л У Ч О К 

 
За објавување  на Одлука  za razre{uvawe i izbor na ~len  na Komisija za procenka na 

{teti  бр.  0801- 168 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата  одржана на ден 
20. 06. 2018 година.  
 
Бр.0901-170/13                                                                                   Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                         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), kako i ~len 143 stav 1 od Zakonot za za{tita i spasuvawe (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.36/2004), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 
20.06. 2018 godina donese 
 

Odluka 
za razre{uvawe i izbor na ~len  na Komisija za procenka na {teti  

 
^len 1 

 
Od funkcijata  ~len na Komisija za procenka na {teti se razre{uva: 
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- Dalibor Jovanov 
 

^len 2 
 

Za ~len na Komisija za procenka na {teti se izbira: 
 
- Marjan \o{evski 

 
^len 3 

 
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo ,,Slu`ben glasnik 

na Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 168                                  Pretsedatel, 
20.06.  2018 godina                    na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                              Kire Aleksov с.р. 
         
       
   

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

  
З А К Л У Ч О К 

 
За објавување  на Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Центар за 

социјални работи – Свети Николе   бр.  0801- 169 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата  одржана на ден 20. 06. 2018 година. 

Бр.0901-170/14                                                                                  Општина Свети Николе 
20.06. 2018 година          Градоначалник, 
Свети Николе                   М-р. Сашо Велковски 
 
  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Законот за користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на РМ,, 
бр.8/2005,150/2007,35/2011,166/2012 и 137/2013), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 20.06. 2018 донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање на трајно користење недвижна ствар на Центар за социјални работи – Свети Николе 

Член 1 

Со оваа одлука на Центарот за социјални работи – Свети Николе се дава на трајно користење 
без надомест недвижна ствар – деловен простор со површина  од  15,80 м2  лоциран на приземје во 
просторот на влезниот хол на општинската зграда. 

Член 2 

Недвижната ствар од Член 1 на оваа одлука се дава на користење на Центарот за социјални 
работи  со намена за администрирање на правата од областа на социјалната заштита и заштита на 
децата. 
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Член 3 

Оваа одлука стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен гласник на 
Општина Свети Николе,,. 

 

Br.0801 - 169                                   Pretsedatel, 

20.06.  2018 godina                    na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

Sveti Nikole                             Kire Aleksov с.р. 
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