СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина
Свети Николе
Излегува по потреба

12.09. 2016 година
ден месец година
Свети Николе
Број 11

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА
Трезорска сметка 100000000063010
Буџетски корисник 7630140762- 630-10

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за резервирање на средства за востановување право на службеност (
непотполна експропријација ) во Буџетот на Oпштина Свети Николе бр. 0801 – 410 што Советот на
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 12.09. 2016 година.

Бр.0901-409/2
12.09. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.
5/02) и чл.11 од законот за експропријација (Сл.весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14),
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 12.09.2016 година донесе
О Д Л У К А
За резервирање на средства за востановување право на службеност
(непотполна експропријација) во Буџетот на општина Свети Николе
Чл.1
Се резервираат средства во Буџетот на општина Свети Николе за востановување право на
службеност над недвижен имот и тоа:
КП бр. 4132/1, 4172/1,4132/2,4172/2,4121,4120,4130,4127,4178 и 4118 за Г.Црнилиште
КП бр. 3857/1,3660/1,3835/1,3841/1,3840/1,3862,3849,3846,4194 за Д.Црнилиште
Чл.2
Востановувањето на правото на службеност над недвижниот имот наведен во чл. 1 од оваа
Одлука се врши заради изградба на канализационен систем во с. Црнилиште, што претставува јавен
интерес од локално значење утврден со чл.7 од Законот за експропријација.
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Чл.3
Вкупниот износ на средствата потребни за експропријација се утврдени на 185.000,00 денари.
Средствата во наведениот износ се резервираат од Програмата Ф2, конто 485420 надомест за
одземен имот .
Чл.4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.Гласник на општина
Свети Николе“

Број 0801-410
12.09.2016 г.
Свети Николе

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

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи бр. 0801 –
411 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 12.09. 2016 година.

Бр.0901-409/2-2
12.09. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

П Р О Ц Е Н

А

на загрозеност од природни непогоди и други
Свети Николе

2

несреќи за Општина

ВОВЕД

1.

1.ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ
1.Географска положба
2.Рељефна структура
3.Клима
4.Хидрографија
5.Население и населби
2.ПРОЦЕНА НА ЗАГРОЗЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ОД
ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
2.1 УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ
1.Засолнување
2.Заштита и спасување од урнатини
3.Заштита и спасување од поплави
4.Заштита и спасување од пожари,експлозии и опасни материи
5.Заштита и спасување од неексплодирани убојни експлозивни сретства
6.Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и спасување од сообракајни несреќи.
2,2 ХУМАНИТАРНИ МЕРКИ
1.Евакуација
2.Згрижување на настраданото и загрозеното население
3.Радиолошка ,хемиска и биолошка заштита
4.Прва медицинска помош
5.Заштита и спасување на животните и производи од животинско потекло
6.Заштита и спасување на растенијата и производи од растително потекло
7.Асанација на теренот

1 ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ
1.1 ГЕОГРАВСКА 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“,“Орашац,“ “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“ –
“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 2017 година.
Најголемиот дел од територијата на општината се простира на висина од 250 до 320 мнв.
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.
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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,
2
односно изнесува 38,5 жители на 1 км . Во рамките на Општината се наоѓаат 34 населб.
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.
1,2 РЕЉЕФНА СТРУКТУРА
Рељефната структура на Општината е следната:
Низинскиот дел од Овчеполскиот регион е пред се равен и овој дел се дели на два реона:
рамничарски и ридски.
Во рамничарскиот дел влегуваат поголем дел на населени места во Општината и во овој дел
изобилува со плодна почва на кое е застапено интезивното земјоделие и сточарство.
Ридскиот дел се одликува со мали нагиби кои се богати со пасишта , каде е развиено
сточарството.
Овој регион се простира на север од подрачјето на општината .Во овој дел се сретнуваат површини
со листопадни и зимзелени шуми со нерегуларни суводолини.
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 856 метри. Најголемата надморска висина не изнесува повеќе од 900 метри. Највисоки
места се: Ѓуриште - 856 м, Градишки рид над с. Павлешенци - 789м, Богословец - 756
1.3.КЛИМА
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 Oвчеполието 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 вцлажност од 67% (максимумво
јануари80%,а минимум во август и јули 54%);
-постојани ветрови и тоа:
а. северен со просечна честост од 188% со постојана брзина од 4,6мс,дува
скоро преку целата година.
б.северо-западен ветар со честост од 127% со просечна брзина од3,9мс.
1.4. ХИДРОГРАФИЈА
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 ги прима 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 ма 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
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“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 суводолини,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 акумулација со површина од 7
км2 со зафатнина од 2.700.000 метри кубни. Акумулацијата се користи за наводнуввање.
1.5.НАСЕЛЕНИЕ И НАСЕЛБИ
Според пописот од 1994 година општината имала вкупно 18528 жители, од нив најголемиот
број живеат во градот или 13292, а на селското население припаѓа 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

5

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

/

/

Орел

63

45

Павлешенци

122

77

Патетино

6

6

Пеширово

244

247

Преод

40

44

Ранчинци

67

38

Сопот

102

89

Стануловци

4

2

Стањевци

82

61

Стара Мездра

/

/

Строиманци

3

8

Трстеник

52

41

Нова Мездра
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Вкупниот број на население на Општина Св. Николе е 18497 жители,
Населени во 34 населени места на површина од 482,89 км2.
Брзата урбанизација на градот создаде услови за миграција на луѓето од село во град што
одредени ридскопланински населби останаа ненаселени.
2.ПРОЦЕНА НА ЗАГРОЗЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА СВ.НИКОЛЕ ОД
ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ
2.1 УРБАНИСТИЧКИ ТЕХНИЧКИ МЕРКИ
2.1.1 ЗАСОЛНУВАЊЕ
Засолнувањето опфаќа планирање,изградба,одржување и користење на засолништа и други
заштитни објекти и засолнување на населението, материјалните и културните добра на општината.
Засолништата и други заштитни објекти за заштита се градат според местото на живеење,местото
на работа,а на јавни места како јавни засолништа.
Според отпорноста засолништата можат да бидат за основна,дополнителна и зајакната заштита.
При проценката за потребите за засолнување на граѓаните се тргнува од фактот дека одреден број
граѓани ќе се евакуираат, самоевакуираат или ќе бидат ангажирани во структурите на АРМ или силите за
заштита и спасување, спорд ова со мерката за засолнување ќе бидат опфатени 30% од граѓаните на
Општина Св.Николе,т.е. во Општина Св.Николе има потреба за засолнување на околу 6000 наши
сограѓани.
Во Општина Св.Николе постојат четири јавни засолнипта со вкупен капацитет од
560 граѓани.
Поради немање доволен капацитет на засолништа ќе се користат подрумските и други подземни
објекти кои исполнуваат одредени услови за таа намена.
Потребата од колективно засолнување ќе биде поизразена во деловите од градот каде што
имаме колективно живеење во станбени згради.
Носители на реализацијата на мерката засолнување на населенито и материјалните добра се :
Дирекцијата заштита и спасување, Единицата на Локалната самоуправа и фирмите кои во такви
услови продолжуваат со работа.
Заклучок-Процена
Според дадените показатели може да се процени дека Општина Св.Николе во овој момент нема
доволно засолнишни места за потполно организирано засолнување на граѓаните.Поради ова
засолнувањето на граѓаните во дадена ситуација ќе се задоволи преку адаптација на подрумските
делови во колективните и индивидуални згради во засолнишни места.Мора да напоменеме дека и
постојните засолништа се во доста лоша ситуација бидејќи воопшто не се вложува во нивните одржувања.
Целокупното засолнување на граѓаните на општината кои живеат во приградските и селските
населби ќе се одвива во прилагодени подрумски засолнишни места бидејќи во овие населби немаме
изградено колективни засолништа
2.1.2 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ УРНАТИНИ
Територијата на Република Македонија како дел од Алпско Хималајскиот појас во состав на
источната зона се одликува со изразита манифестација на неотектонски и современи деструктивни
процеси кои резултираат со интезивна сеизмичка активност.
Општина Св.Николе се наоѓа во сеизмогените извори од трет ред со слаба сеизмичка активност,
односно подрачје каде се регистрирани послаби сеизмички активности која се карактеризира со
магнитуда на потреси М=4.0-5 како што беше последниот земјотрес со епицентар во с.Кадрифаково.Но
тоа не значи дека неможат да се случат и појаки сеизмички активности кои би нанеле поголеми
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штети па и жртви.
Иако во последно време се градат станбени објекти со армирано бетонски столбови и плочи сепак
во стариот дел од градот и селските населени места постојат стари објекти, кои при малку појак
земјотрес ќе претрпат сериозни оштетувања па и рушења.
Со цел да се намалат последиците особено внимание да се обрати на превентивните мерки за
заштита и спасување од урнатини, а планската изградба ќе ја зголеми безбедноста на изградените
објекти.
Спасувањето од урнатини опфаќа мерки и активности за заштита од:
уривање,извидување на урнатините,пронаоѓањена на затрупаните,осигурување на конструкцијата на
оштетените и поместени делови на објектот заради спречување на дополнително уривање, преземање на
мерки за заштита од дополнителна опасност,извлекување на затрупаните, давање на прва медицинска
помош и извлекување на материјалните добра.
Луѓето и објектите во општината можат да бидат загрозени од урнатини предизвикани од
земјотреси,одрони клизишта и диверзии.
Во организацијата на спроведување на мерките за заштита и спасување од урнатини со свој
надлежности ќе учествуваат:
- Министерство за транспорт и врски
-Министеррство за здраство
-Министррство за одбрана
-Министерство за внатрешни работи
-Министерство за труд и социјала
-Локална самоуправа
-Фирми кои имаат механизација за расчистување на теренот
Најголема опасност од урнатини може да се случи од земјотреси.Според репибличката процена
Св.Николе се наоѓа на сеизмогени извори од трет ред каде што се
случени потреси со магнитуда(М=4,0-5)односно се очекуваат земјотреси со максимална магнитуда М=5.
Густината на населинието во општината просечно е 38,5 жители на 1км2 .
Вкупен број на станбени единици изнесува 7151 станови,5697домакинства. Спратноста на
зградите во градот е претежно П+1,П+2,П+3, а во помал обем
имаП+4,П+5 и една П+8 во централното градско подрачје каде што се очекуваат најголеми урнатини
поради густината на изградените објекти ,комуникативноста на улиците ќе стане отежната посебно каде
катноста на зградите е П+3.
Според републичката проценка Општина Св.Николе се наоѓа во третата сеизмичка зона според тоа
последиците во општината од евентуален земјотре би биле околу 20% лесни и средно оштетени објекти и
мал број процент на повредени и загинати жители.
Заклучок - процена
Според изнесените податоци и републичката проценка на загрозеност може да заклучиме дека
градот Св.Николе како урбана заедница во дадена ситуација ќе претрпи извесни оштетувања на објектите
како и мал процент на повредени и загинати граѓани.Сметаме дека во централното градско подрачје за
спроведување на мерката за заштита е доволна една универзална едница во јачина на вод.
Во градот Св.Николе функционираат неколку градежни фирми кои со својот машински парк и
специјализирани машини за расчистување на теренот од урнатини,кои во дадена ситуација ќе бидат
искористени за расчистување на теренот после извлекувањето на повредените и загинати лица.

2.1.3 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ
Територијата на Општина Св.Николе е една од најсушните подрачја во Републиката па и пошироко,
па така да не постојат посериозни проблеми на поплави од поширок размер освен одредени подрачја
кои се блиску до водотеците на реките:Периш , Светиниколска река Мустафинска река кој можат да
поплават земјоделски површини или мали штали, трла и друго.
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Браните со акомулационите процеси што тие ги создаваат се основни капитални водостопански
објекти со кои се врши израмнување на водените маси во еден слив или дел од слив во нив се
акомулираат води во сезоните кога протоците се поголеми и се искористуваат според динамика на
потребите.
Покрај наведеното хидроакомулацијата има и свое друго значење како што се:
- задржување на проточни води
- заштита на низводното подрачје од евентуални поплави
- со испуштање на дополнителни количини на вода се врши намалување на загаденоста на
водите во водотеците
- ја подобрува микроклимата
Високите брани имаат двојно значење и тоа:
- обезбедување на вода за населението, животните и растенијата.
- потенцијална опасност при евентуално уривање во загрозеното подрачје низводно од неа.
Проценето е дека последиците кој би настанале при евентуално рушење на браната би биле
катостофални
Мавровица која спаѓа во групата на високи брани би биле поплавени околу 440 ха.
При евентуално ненадејно рушење на браната Мавровица мали се можностите да се преземат
соодветни мерки за спасување на населинието и материјалните добра.
Извршено е одбележување на поплавениот бран во загрозеното подрачје низводно од браната,
постои елаборат за последиците од нејзиното недадејно уривањеи дадени се технички решенијаза начинот
за известувањето на населението во загрозеното подрачје низводно од браната.
Имајќи ја предвид целокупната состојба со браната Мавровица,а со цел да се избегнат односно
намалат последиците од евентуалното уривање или преливање преку круната на браната, или преливниот
праг потребно е да бидат превземени мерки и активности од страна на надлежните органи во рамките на
законските прописи за безбедност на високите брани, да се придржуваат доследно на прописите и
мерките кон субјектите што управуваат истите да ги реализираат , а со цел навремено известување на
населението во случај на ненадејно рушење на браната или пак прелевање на водата преку преливниот праг
Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците и одводните канали, ( нивно
редовно чистење од шут,трска и паднати дрва)изградба на заштитни објекти,одржување и санирање на
оштетените делови од заштитните објекти,набљудување и известување на состојбата на водотеците и
високите брани навремено известување на населението на загрозеното подрачје,спроведување на
евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје,спасување на загрозените луѓе
во вода и под вода,црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените,обезбедување на
населението од поплавените подрачјасо основни услови за живот и учество во санирање на последиците
од поплавата.
Изразита опасност од појава на поплава во Општина Св.Николе претставува браната
Мавровица
Заклучок и процена
Од изнесеното може да се заклучи дека главната опасност од поплава за Општина
Св.Николе птретставува Браната Мавровица само во случај на голема хаварија.
Во ситуација кога општината би била загрозена од ваков вид на поплава ангажманот на
Локалната самоуправа би бил кон навремено евакуирање на загрозеното население ,а потоа кон санирање
на последиците од поплавата.За спроведување на мерката заштита и спасување од поплави ќе се
користи универзалната единица на заштита и спасување.Во ваква ситуација свој допринос кон
спроведување на оваа мерка ќе дадат и надлежните државни институции.
2.1.4 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕТРИИ
На подрачјето на општината постојат можности за настанување на пожари и нивно брзо ширење.
Пожари може да се појават во градските и селските населби , во дел од индустриските објекти,
шумите и зејоделските површини.
Заштитата и спасувањето од пожари треба да опфаќа:
- подготовка и спроведување на превентивни мерки во сите средини , објекти, места и
простории каде постои можност за настанување на пожари.
- организирање и подготовка на силите за гаснење на пожарите
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- гаснење и локализирање на пожари
- спасување на луѓе и материјални добра од објектите и подрачјата загрозени од пожар .
Најголем број на пожари во општината се случуваат на шумските површини, и други
отворени простори, а пред се на земјоделските површини.
Шумите зафаќаат 6763 ха.Од вкупната вкупната површина на општината засадени со борова и
дабова шума и претсавуваат голема пожарна опасност.
Како земјоделски крај во летниот период со созревањето на житните култури целото
подрачје претставува голема пожарна опасност.
Во последно време кај шумите и земјоделските површини се случуваат пожари во летните месеци
заради несоодветно преземените превентивни мерки за заштита .
Пожарната загрозеност во населените места е прилично голема бидејќи изградените индивидуални
стамбени згради се доста збиени со мало растојание меѓу нив.Во самиот град (со исклучок на стариот
дел од градот) се намалува пожарната опасност бидејќи нема збиеност помеѓу објектите и има
доволен слободен простор меѓу нив.
На подрачјето на општината постои една територијална противпожарна единица која не е баш
добро опремена и обезбедена со потребните материјално технички средства и опрема согласно важечките
стандарди.
Мерките и активностите за животот и имотот од пожари на граѓаните опфаќа отстранување на
причините за настанување на пожари и откривање , спречување на ширењето и гаснење на пожари,како и
давање помош при отстранувањето на последиците предизвикани од пожарот.
Причините предизвикани од пожарот се различни ,но според статистичките податоци,најголемиот
дел од пожарите се предизвикани од луѓето со нивното несовесно однесување и негрижа при предстој на
отворен простор.
Други причини за појава на пожар се:невниманието,удар на гром,палење на
стрништа,непридржување на пропишаните урбанистички мерки за изградба на станбени и деловни
објекти, неисправна електроинсталација и намерно предизвикување на пожари.
Пожари на отворен простор- Според статистичките податоци на територијата на Општина
Св.Николе најголем број од случените пожари се токму пожари на отворен простор,па со тоа тие и
процентуално заземаат најголема вредност од предизвиканите штети.Најзагрозена категорија при
пожарите на отворен простор се : шумите , пасиштата и земјоделските култури.
Шуми бидејќи со поголемиот дел од шумскиот фонд располага и е во надлежност на Шумското
стопанство Св.Николе , а тоа го опфаќа фондот со шуми кој ги зафаќа двете Општини Св.Николе и Лозово
неможевме децидно да го определиме само шумскиот фонд кој се наоѓа на територијата на Општина
Св.Николе, па затоа при проценувањето од опасностите од пожари ќе биде земен во обзир
целокупниот шумски фонд на двете општини кој изнесува 6760ха.
Заклучок –Проценка
Шумскиот фонд во Општина Св.Николе според правилникот на загрозеност на шумите од
пожари во летниот период речиси постојано е од прв степен на загрозеност.Бидејќи Шумското стопанство
Св.Николе стопанисува со поголем дел од шумскиот фонд тоа е најповикано и најодговорно за
спроведување како на превентивните така и на оперативните мерки на заштита.
Иако според законската регулатива субјектите кои што стопанисуваат со шумите се должни да се
грижат и оперативно да дејствуваат во случај на пожар,според бројот на вработените и опремата со која
располага Шумското стопанство не е во состојба да ја изврши поставената задача во оперативна
смисла.Во ваква ситуација целиот товар на оперативно дејствување при појава на пожар ќе падне врз
Локалната самоуправа и маневарските единици на дирекцијата за заштита и спасување.
Пасишта- На територијата на Општина Св.Николе со пасиштата располага Фондот за
пасишта.Покрај стопанисувањето со пасиштата Фондот има задача да ги спроведува мерките за
превентивна оперативна заштита од пожар.Имајќи ја во предвид традицијата на нашите сточари
постојано во одреден период од годината да ги палат пасиштата заради чистење и обновување на
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тревата што најчесто се прави неконтролирано, од што
можеме да заклучеме дека и во овој сегмент имаме постојана опасност од појава на пожари од
поголем обем.
Заклучок – Проценка
Фондот за пасишта не располага со доволен број на луѓе и материјално технички средства да се
грижи за пасиштата при пожари, па затоа овие најчесто намерно предизвикани пожари се причина за
пожари на поголем простор, а најчесто се зафатени шумските појаси.Поради ваквата ситуација најчесто
товарот за заштита на пасиштата од пожари паѓа на товар на Локалната самоуправа.

Земјоделско земјиште- Со извршената трансформација на поголемите Земјоделски комбинати со
обработливото земјоделско земјиште располагаат поголем број на субјекти кои и по бројот на
вработени и по опременоста не се во состојба да ги преземат потребните како превентивни така и
оперативни мерки за заштита од пожар. Главната опасност за појава на пожар е при жетвените
активности бидејќи на терен имаме голем број на субјекти кои при операцијата не ги преземаат
предвидените превентивни мерки , употребуваат застарена и неисправна механизација и. т.н. Голема
опасност за појава на пожар на отворен простор претставува и неконтролираното палење на стрништата
иако со Закон тоа е забрането.
Големиот број на субјекти кои ја експлоатираат обработливата површина не превзамаат навремено
самоорганизирање при појава на пожар па најчесто и последиците од ваквите пожари се со големи
материјални штети.
Заклучок-Проценка- Од сето горе изнесено можеме да заклучиме дека во критичните месеци Јуни,
Јули,Август и Септември Општина Св.Николе е постојано во прв степен на загрозеност.Фактот што
субјектите кои што стопанисуваат со ова национално богатство од објективни или субјективни, не се во
состојба да ги преземат сите потребни мерки за заштита од пожар.Локалната самоуправа мора да најде
начин да ги покрие овие недостатоци. Дејстувањето на Локалната самоуправа ќе се движи во насока на
едукација на сите категории на населението како и преземање на потребните превентивни мерки како
не би дошло до појава на пожар од поголем обем.
Поради незадоволителната подготвеност на субјектите кои стопанисуваат со овие добра
Локалната самоуправа мора постојано да ги зајакнува своите оперативни капацитети како би
можела успешно да ја спроведе заштитата од пожари.
Пожари во урбана средина : Вкупниот број на жителите во Општина Св.Николе изнесува 18497. Во
просторни рамки населението е сконцентрирано на 34 населби.Густината на населението е 38,5 жители на
1 км2,Вкупниот број на стамбени единици изнесува 7151 станови.
Стариот дел од градот се карактеризира со тесни улици и голема концентрација на индивидуални
стамбени објекти, што претставува голем проблем при интервирањето на ТППЕ во овие делови .Во овие
делови речиси не постои противпожарна хидрантска мрежа па така проблемот со дотур на вода мора да се
решава со други локации.
Голем недостаток на колективните станбени згради претставува оперативното неспроведување на
превентивните мерки на заштита од пожари како што се помошните излези не функционирањето на
внатрешната хидрантска мрежа и друго.
Поголем дел од индустриските капацитети се лоцирани на патниот правец Св.Николе
–Овче Поле и локацијата Овче Поле
Индустриските капацитети во Св.Николе се големо пожарно експлозивно оптеретување бидејќи се
работи за текстилна, прехрамбена и градежна индустрија што работи со запаливи и екдплозивни
материи.А
посебно
опасност
од
експлозии
преставуваат
бензиските
пумпи:“Макпетрол“.“Акоил“.“Дапетрол“и“Микипетрол“ како и фабриката “Бим Свети Николе “ кои
складираат големи количини на нафтени деривати и гас.
Противпожарната култура на граѓаните не е на задоволително ниво и Локалната самоуправа и
другите надлежни субјекти во овој дел мора да превземат соодветни чекори.
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Заклучок-Проценка- поради карактеристиките на просторот кој го зафаќа Општина Св.Николе
како и климатските услови Општината Св.Николе во летните критични месеци во годината постојано
се наоѓа во прв степен на загрозеност од пожари што подразбира и постојана мобилност и спремност
на институциите кои имаат надлежност при заштита од пожари особено постојана мобилност и
оперативност на професионалната противожарна единица е на задоволително ниво но мора да се работи
на подобрување на опременоста на единицата и потполнување со потребниот број на професионални
специализирани пожарникари. Недостатокот од професионални пожарникари може да се надополни од
доброволното противпожарно друштво и со формирање на единица во резерва.
Главен терет во однос на заштитата и спасување од пожари и експлозии, како и
спроведувањето на превентивните мерки, едукација на населението и оперативно дејствување во случај на
пожар паѓа на Локалната самоуправа т.е.ТППЕ Св.Николе.

2.1.5 ЗАШТИТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ И ДРУГИ ЕКСПЛОЗИВНИ
СРЕТСТВА

Планот за заштита и спасување од неексплодирани убојни средства теба да
опфака: пронаоѓање, обележување,отсранување,деактивирање и уништување на
неексплодираните убјни средства.
Во досегашната историја на општина Свети Николе не се регистрирани некои
потенциални локалитети каде може да се најдат заостанати МЕС од Првата и Втората
Светска војна. На теренот на општина Свети Николе се наоѓаат поединечни примероци при
ископи или изградба на некои објекти, заостанати или фрлени примероци
Во Општина Свети Никоке нема обучени за дективирање и уништување на
неексплодирани убојни и други експлозивни сретства па зато ќе бидат користени
Републичките тимови кои се специализирани за оваа намена.
Заклучок-проценка
Доколку граѓаните пронајдат неескплодитани убојни и други сксплозивни сретства
трба да постапат по следните мерки:
- веднаш да се прекинат сите работи околу просторот каде е забелжано минско
експлозивното средство;
-се обележува просторот ;
-да се обезбеди просторот околу МЕС;
- да се известат надлежните институции наменти за уништување на МЕС;
2.1.6 ЗАШТИТА ИСПАСУВАЊЕ ОД ТЕХНИЧО-ТЕХНОЛОШКИ НЕСРЕЌИ И
СПАСУВАЊЕ ОД СООБРАКАЈНИ НЕСРЕКИ
Мерките за заштита од техничко технолошки катастрофи покрај непосредната заштита на човекот
и материјалните добра во себе содржат и еколошка димензија.
Една од можните неопходни потрбни превентивни мерки за заштита од техничкотехнолошки катастрофи е просторно и урбанистичко планирање.
За остварување на основните цели на заштита од техничко-технолошки катастрофи потребно е да
се изврши:
-максимално усогласување и користење на просторот од аспект на заштита во рамките на
просторните можности
- вградување на мерките на кој се заснива организацијата на заштита и спасување
на човечки животи и материјални добра од техничко-технолошки катастрофи.
Постојат три нивоа за постигнување на целосна заштита на луѓето и матреалните добра
превземање на безбедносни превентивни мерки и тоа:
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1- Ниво
Се преземаат сите мерки во одржувањето на опремата и инсталациите заради
сигурно користење на опасни материјали во технолошките процеси и одбегнување на технолошките
катастрофи.
2-Ниво
Се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат ограничувања на емисијата како
последица од пожар,експлозија или ослободување на хемикалии
3-Ниво
-мерки кои се превземаат за заштита на животната средина.
Потребно е изработка на планови , програми за заштита на населението и матреалните добра, и
едукација на населениетово во случај на евентуална техничка катастрофа.
Спасување од сообраќани незгоди
Во Општина Свети Николе има два вида на сообраќај: патен и железнички.
Патниот сообраќај ги опфака регионалните патните правци : “Свети Николе““Штип“,“Куманово“,“Пробиштип“,“Велес“,“Скопје“(преку Ѓуришкиот регион) и 15 локални патишта кои
ги поврзауват селските населби со градот Свети Николе.
Железничкиот сообраќај од железничката станица “Овчеполе“Општина “Свети Николе“ ја
поврзува со “Штип“ и “Велес“,но овој сообраќај не е доволно зазтапен.
Во Општина Свети Николе не се забележани некои катострофални собраќајни несреќи но сепак се
случени и се карактеризираат со матреална штета и мали човелки загуби.
Сообракајните незгоди се претежно поради:Не прилагодена брзина,под дејство на алкохол и
дрога,не почитување патна сигнализација,влажен коловоз,снежни наноси. голомраца и неисправни
возила.
При евентуана сообраќана незгода први ќе пристигнат МВР и брзата помош (доколку има
повредени),а дококу се јави потрба ќе бидат вклучени: Градежни фирми,шлеп служби ТППЕ и ДЗС со свој
специализирани тимови.
Проценка – заклучок
Во општина Свети Николе не се очекува некој катастофални сообраќајни несреќи поради
релефната структура,бидејки поголен дел од патната инфраструктура се ноѓа во рамничарскиот дел ( нема
големи успони, остри кривини и големи провалии) ,но тоа не значи дека ќе нема па затоа е потрбно да се
работи на превентивните мерки ( поголема сообраќајна култура и пдобрувањ на патната ифрастуктура).
3.1.ХУМАНИТЕРНИ МЕРКИ СЕ:
3.1.1 ЕВАКУАЦИЈА
Евакуацијата се планира , организира и спроведува во услови кога на територијата за која се
проценува дека може да биде зафатена од природни непогоди и други несреќи, односно територијата на
која веќе има појава на природни непогоди и другу несреќи, со други мерки за заштита и спасување
неможе да се обезбеди соодветен степен на заштита на луѓето и материјални добра.
Имајќи ја во предвид загрозеноста на Општина Св.Николе од природни и други несреќи, видот и
карактерот на опасностите како и последиците кои може да бидат предизвикани во тие услови , се
наметнува потребата од планирање,организирање и спроведување на евакуација на населението и тоа
пред се на следните категории на граѓани:
- бремени жени и мајки со деца до 7 години
- деца и ученици до 14 години
- инвалиди, стари болни и изнемоштени лица
Евакуацијата треба да се планира од населени места и подрачја кои можат да бидат изложени на
РХБ деконтаминација техничко-технолошки акциденти подрачја кој се наоѓаат во зафатот на поплавените
бранови низводно од виските брани на хидроакумулациите,како и од подрачја загрозени од природни
непогодиод поголеми размери-поплави,пожари, земјотреси, урнатини и слично.
За поуспешно извршување на евакуацијата потребно е да се ангажираат сите надлежни субјекти од
различни области и тоа:
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-Дирекцијата за заштита и спасување
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за образование и наука
- Министерство за здраство
- Министерство за труд и социјални работи
- Министерство за внатрешни работи
- Црвениот крст
- Биро за стокови резерви
-Општина Св.Николе(Кумуналните служби,Транспортните претпријатија и претпријатијата за
снабдување)
- Хуманитарни невладини организации
Зааклучок- Процена
Од наведените податоци може да се процени дека Општина Св.Николе во дадена ситуација нема
капацитет да спроведе целосна евакуација бидејќи не располага со доволно капацитети за сместување на
евакуираните, а и недоволен број на превозни средтсва да се изврши навремена и успешна евакуација.Во
случај на неопходна потреба од спроведување на евакуација од ваков обем мора да се вклучи Државата со
пружање на логистичка подршка како и капацитети за смествање.Оваа варијанта мора да биде разработена
со плановите за евакуација на надлежните Државни органи- Дирекција за заштита и спасување.
Извршувањето на делумна евакуација или кога со евакуирање ќе бидат само категоријата
граѓани кои имаат предимство при евакуирањето е задача која што Општина Св.Никол емора да биде
спремна да ја спроведе.Кога се работи за ваков вид на евакуација со истата ќе бидат опфатени и
згрижени околу 3500 граѓани од централното градско подрачје доколку истото е загрозено кон побезбедни
локации надвор од градот.За успешно реализирање на оваа мерка мора да се користат целокупните
капацитети во населбите кој се надвор од градот. Во ваква ситуација ќе се соочиме со проблемот
на
пристапни патишта до оддалечените населени места кои во дадена ситуација би биле
небезбедни.Проблем претставува и недоволниот сместувачки капацитет во овие населби бидејќи поголем
дел од објектите се напуштени и руинирани и тешко ќе бидат приспособени за живот.Поголем број од
овие селски населби и во нормални услови тешко се снабдуваат со вода за пиење.
Дополнителен проблем претставува транспортот на евакуираните од загрозеното подрачје до
местото на евакуација. И покрај активирањето на целокупниот капацитет на транспортни средства од
општината истиот не е доволен за извршување брза и навремена евакуација.
Мора да се искористи варијантата на евакуирање со сопствен превоз при што
МВР треба да одигра главна улога при регулирањето на сообраќајот.
Првиот бран за евакуација би бил за лицата кои по родбински или по други врски преку
самоорганизирање би го напуштиле кризното подрачје кај свои роднини и пријатели, при што
бројката за евакуација на загрозени граѓани би се намалила.
Ангажираноста на ЕЛС при евакуација ќе започне со потполнување најпрво на капацитетите кои
се
сопственост
на
Општината
(училишта)
каде
што
ќе
биде организирано групно
сместување.Потоа ќе се искористата капацитетите за сместување во викенд куќите на крајот селските
населби кои се надвор од загрозеното подрачје.
Конкретен одговор за секое решение во различна ситуација ќе понуди Планот за евакуација.
Планот за евакуација ќе биде усогласен со Плановите за евакуација на Дирекцијата за заштита и
спасување.
3.1.2 ЗГРИЖУВАЊЕ НА НАСТРАДАНОТО И ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Со оглед на фактот дека територијата на Општина Св.Николе може да биде загрозена од
различни видови природни непогодии други несреќи кои може да предизвикаат сериозни последици кај
населението, се наметнува потребата од преземање мерки и активности за згрижување на загрозеното и
настраданото население што подразбира обезбедување на основни услови на живот на загрозените и
настраданите.
Репуликата и ЕЛС се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението кое
поради природни непогоди, епидемии, епизотии, и други несреќи останале без дом и средства за живеење.
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Во градот Свети Николе се предвидуват засолнишни места во.ОУ.“Кирили Методи“, ОУ.“Гоце
Делчев“СОУ.“Кочо Рацин “,спортската сала “Цар Самоил“ и други државни и стпоански објекти.
Во околните места на општината се предвидени повеќе локации на згрижување на настраданото и
загрозено население и тоа во:просториите на селските Основни училишта:
“Мустафино“,“Ерџелија“,“Кадрифаково“,“Амзибегово“,“Црнилиште“,“Пеширово“,Крушица“,Кнежје,“
“Горобинци,“ “Сопот“,“Малино“,“Д.Ѓуѓанци“, “Немањици“ и Извидничкиот дом во “Орел“.
Снабдувањето со исхрана ќе го извршат субјектите во Општината кој се занимаваат со таа дејност,
здраствената заштита ќе ја извршува здравствениот дом Св.Николе.
Во спроведувањето на згрижувањето на настраданото и загрозеното население освен ЕЛС
значајно место и улога имат и Државните институции во Репибликата во согласност со нинвата
надлежност и ингеренции: Дирекција за заштита и спасување,Министерство за здраство, Министерство за
труд и социјална политика,Министерство за образование,МВР,АРМ,Министерство за Локална
самоуправа,НВО и Црвениот крст.
Заклучок-проценка
Општина Св.Николе располага со ограничен број на капацитети за сместување на загрозеното
население кои капацитети треба да се прилагодат и опремат за да можат во даден момент да ја извршат
својата работа.
Според бројот на расположивите капацитети со кој распполага Општината можеме да заклучеме
дека Св.Николе е спремно само во одредени ситуации да изврши згржување,а во дадена ситуација
кога опaсноста загрозува поголем дел oд населението не е во состојба во потполност да го згрижи
целокупното население.Во вакви ситуации неопходно е да интервенира Државата преку своите
институции бидејќи тие располагаат со соодветни капацитети за згрижување.
При спроведувањето на оваа мерка се наметнува заклучокот дека сите институции во Државата
кои имаат задача да исполнат дел од спроведување на ова мерката мора да бидат во крајност подготвени, и
при правењето на самите проценки(републичката и општинската) до бидат усогласени и во ситници
дефинирани задачите и надлежностите на секој субјект пооделно.

3.1,3 РАДИОЛОШКА ,ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА
Радиолошката, хемиската и биолошката заштита се применува во случј кога населението и
матрејалните добра се загрозени од Радиолошко хемиски и биолошки средства.
Радиолошко хемиската и биолошка заштита опфаќа мерки и активности за заштита на
лугето,добитокот и растенијата со навремено откривање, следење и контрола на опасностие од
последиците од несреќи, со опасни материи, како и последиците од РХБ агенси и преземање на
мерки и активности за остранување на последиците од нив.
Радиолошката, хемиската и биолошката заштита се организира со цел за спречување,
ублажување или отстранување на последиците за населението, животинскиот и растителниот свет
во случај на дејство на радиолошки, хемиски и биолошки средства.

3.1.4 ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ
Првата медицинска помош опфаќа преземање на хигиено-епидемиолошки мерки,укажување на
прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето –заболувањето,
медицинска гриажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските здраствени
установи.Можните влијанија на загрозеноста на здраствената и хигиено-епидемиолошката состојба се од
епидемии, епизотии и епифототии пренесени преку водата , храната и воздухот. Загрозено би било целото
население но нај осетлива е младата популација.Додека при природни катастрофи загрозени би биле сите
жители.Во Општина Св.Николе не постои обемна здраствена заштита , така да потешко повредените и

15

болни ќе бидат пренесени во најблиските болнички центри.
Здраствената заштита на населението се состои од пружање на прва медицинска помош и нивно
пренесување до најблиската здраствена установа и нивен медицински третман.Здраствените установи
располагаат со доволен број на стручен кадар и доволна количина на материјални стредства во
спроведувањето на примарната и секундарната здраствена заштита, освен здраствените установи активно
учество ќе земат и други субјекти: Завод за здраствена заштита, Дирекција за храна,Државен санитарен и
здраствен инспекторат во соработка со ЈКП и Министерството за здраство да вршат засилена контрола на
водата за пиење. Бројот на жители спрема последниот попис изнесува 18528 жители. Хигиенскиздраствената култура на населението е на завидно ниво.

Заклучок- Проценка-здравствената заштита во Општина Св.Николе е на завидно ниво за
полесни случаи.Здравствените установи имаат имаат доволно знаење и капацитет да се носат со
настанатите проблеми. Во случај на поголеми природни катастрофи ќе бидат искористени сите
капацитети како на локално така и на државно ниво.

3.1,5 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ЖИВОТНОИТЕ И ПРОИЗВОДИ ОД
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
Заштитата на животните од заразни болести претставува приоритетна цел, имајќи го во предвид
нивното значење во современите услови на живеење и се поизразената потреба од обезбедување на
доволни количини квалитетна исхрана на населенито.
Начинот на одгледувањето , исхраната, условите на сместување и едуцираноста на
одгледувачите на домашни животни претставуваат основни услови за појавата на загрозеност од заразни
болести.
Во Општина Св.Николе како заразни болести кај животнитѕе се:
- бруцелоза кај- кози ,овци крави
- антракс-говеда,коњи ,магариња,овци,кози
- туберколоза- говеда
- свинска чума- свињи
- чума кај живината – живина
- шушкавец- говеда
- беснило- мачки и кучиња
- ентеротоксенија-овци и кози
- црвен ветар кај свињите
- чворова кожа кај говедат
- син јазик кај овците
Горенаведените болести имаат експанзивен тек на ширење. Се развиваат за кратко време во вид
на епидемии, а некои од нив во пандемија.
Дијагностиката на заразните болести ги врши Ветринарниот инцтитут во рамките на
Ветеринарниот факултет Скопје.
Лекувањето на животните и превземањето на превентивни мерки се спроведува преку една
Ветеринарна станица и три Ветринарни амбуланти.
Во случај на постоење на опасности од појава на природни непогоди, се преземаат превентивни
мерки за спречување на настанување и ширење на појавата на заразните болести и тоа:
- заштитни вакцинирања;
- дијагностички и други испитувања;
- дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
- нештетно отсранување на животинските лешеви;
- контрола на водата и сточната храна;
- контрола на објектите за сместување на животните;
- контрола на животните во прометот;
- контрола на превозните средтсва за храна и жив добиток;
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-

лекување на заразените и повредените животни;

Заштитата и спасувањето на животните и производите од животинско потекло од дејства на
природните непогоди, епидемии, епифитотии и други несреќи во мир и во војна
и укажување на прва ветеринарна помош на повредениот , заболениот и контаминиран добиток со
стандардни и прирачни средтсва на местото на повредувањето.
Поимите животни и производи од животинско потекло го имаат следното значење.
- животни се: копитари,чапункари,перната живина и украсни и егзотични птици и животни.
- производи од животинско потекло се сите производи составени од животинско потекло во
сурова, полупреработена и преработена состојба
- Можноста за контаминација на домашните живони и на дивечот е голема, па потребна
е нивна заштита како и заштита на производите од животинско потекло.
Организацијата на заштита на животните и производите од животинско потекло се состои во
преземање на превентивно оперативни мерки и тоа:
- правилно сместување, исхрана и напојување на домашните животни
- редовно вакцинирање
- дезинфекција,дезинсекција и дератизација
- контрола на водата и сточната храна
- лаборатортиска контрола на крвта и др. излачување кај животните
- лабораториска контрола на производите од животинско потекло
- контола на животните во прометот и превозните средства за храна и добиток
- нештетно отстранување на животинските лешеви
- лекување на заразените и повредени животни
- контрола
на
хигиенски-епидемиолошките
услови
и
исправност
на
складиштата, магацините и ладилниците во кој се чуваат и складираат производите од
животинско потекло
- целосна вакцинацијана населението доколку се работи за болести кои се пренесуваат
на луѓето.
Како носители на извршувањето на овие активности се Ветеринарна управа, Ветеринарен инспектор,
Ветеринарните станици, Ветеринарните амбуланри,Сточарските претпријатија, Живинарски фарми и
индивидуални сточари.Покрај експертите од надлежните субјекти во спроведување на мерката за заштита
и спасување на животните и производите од животинско потекло учествуваат и маневарските сили за
заштита и спасување како и просторните сили за заштита и спасување кои се должни да ги формираат
субјектите кои се занимаваат со оваа дејност како и Локалната самоуправа доколку процени дека тоа е
потребно.
Во Општина Св.Николе постои една Ветеринарна станица, три Ветеринарни амбуланти и двајца
Ветеринарни инспектори во рамките на Министерството за замјоделие шумарство и водостопанство, како
и стручен кадар во рамките на сточарските фирми кои вршат постојан надзор на фармите кои одгледуваат
домашни животни.
Од сточниот фонд во Општтина Св.Николе најзастапени се :
- овци и кози-26567
- говеда 3817
- свињи 1400
- живина 20000
Во Општина Св.Николе постои една фабрика – МИК Св.Николе која произведува месо и месни
производи која располага со големи капацитети за производство
и складирање на месо и месни
производи.
Заклучок-просенка
Заштитата и спасувањето на животните и прозводите од животинско потекло
подразбира превентивна контрола на здравјето на животните, укажување прва ветеринарна помош
на заболениот добиток, контрола на суровините, производите и отпадот од животинско потекло,
контрола на исправноста на добиточната храна и вода, како и отстранување на лешеви од животни
и отпадоци од анимално потекло.
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3.1.6 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА И ПРОИЗВОДИ ОД
РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО
Општина Св.Николе заедно со новоформираната Општина Лозово зафаќа 648км2, од тоа под
земјоделски површини 34815 ха.и 6763 ха. под шуми.
Земјоделските површини се застапени со разни едногодишни и повекегодишни земјоделски
култури.
За време на вегетацијата земјоделските и шумските растенија постојано се изложени на
штетно делување на голем број болести и штетници кои може да нанесат големи материјални штети
преку намалени приноси и намалување на квалитетот на зејоделските производи, намален прираст на
дрвна маса, а во одредени случаи и да предизвика сушење на шумски насади.
Според досега извршените анализи и сознанија , најголеми последици кај растенијата и шумите
предизвикуваат следниве болести и штетници:
- пламеница- како болест ги напаѓа:виновата лоза, градинарските култури, овошите насади,
индустриските култури и др.
-пепелница-напаѓа голем број на култури лозови насади и градинарски култури
- бактериски заболувања-ги напаѓа градинарските култури
- вирусни заболувања- евидентирани се повеке заболувања предизвикани од патогени
вирусии тоа кај виновата лоза, компирот, пиперките , доматите,сливите и др.
-скакулците- појавата на овие инсекти е циклична и доколку не се преземат навреме
потребните мерки може да нанесат значителни штети на одделни култури
-полски глувци- во одредени региони ги има по масовно и нанесуваат големи штети на
:градинарски, житни и индустриски култури
-црни врапци- живеат во јата и нанесуваат големи штети на житни, градинарски, индустриски
и овошни култури
-боров свиткувач-ги загрозува младите борови насади, а штетата се манифестира преку
лошиот квалитет на боровите садници.
Заштита и спасување на растенија и производите од растително потекло опфаќа заштита од
растителни болести, епифитотни штетници,плевели,радиолошка хемиска и биолошка контаминација и
други видови на загрозување.
Во растенија спаѓаат живи растенија,семе и саден материјал,растителни плодови,печурки, влакна на
предилни растенија, амбалажа од растително потекло, дрвна граѓа и шумски сортимани.
Можноста за контаминација на растенијата и производите од растително потекло е многу голема, па
и потребата од нивна заштита е голема.
Организацијата на заштита на растенијата и производите од растително потекло се состои во
преземање на превентивно оперативни мерки и тоа:
- прибирање и размена на информации за опасностите кои можат да ги загадат и уништат
растенијата и производите од растително потекло
- постојана поврзаност во системот за врски известување и размена на информации
преку хидрометереолошките служби ЦУК и субјектите за противпожарна заштита.
- согледување
и
процена
на
влијанието
на
геолошките,
хидролошките,микроклиматските и еколошките карактеристики на производството
- преработката и складирањето на растенијата и производите од растително потекло
- податоци за состојбата на објектите за производство, преработка и складирање на
растенијата и производите од растително потекло.
- запрашување и прскање на растенијата со соодветни хемиски средства
- да се следат резултатите од лабараториските анализи на примероците од растенија и
производи од растително потекло на кои е воочена промена и причините кои ја
предизвикале промената и оштетувањето на растенијата .
- собирање на плодови кога преку нивното собирање треба да се заштитат.
- одстранување на растенијата и производите од растително потекло,нивно складирање
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и чување на места кои се помалку загрозени или незагрозени локации
уништување на делови од растенија и производи од растително потекло кои не можат да се
преработат или на друг.начин искористат
- мерки на контролорана употреба на хемиски средства за заштита
- дејствија и постапки за организација на животот и работа на загрозените подрачја во
услови на појава и ширење на растителни заразни болести и појава на растителни штетници
- мерки за радиолошка хемиска и биолошка заштита
- мерка за противпожарна заштита
- мерка за заштита и спасување од поплави
Како носители во извршувањето на овие активности се:Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Завод за здраствена заштита,Управа за хидрометереолошки работи,ЈП Македонски
шуми,Земјоделските комбинати и трговски друштва кои стопанисуваат со зејоделските
површини,трговските друштва во прерааботувачката индустрија и Локалната самоупрва.
Во заштита на растенијата и производите од растително потекло учествуваат и организираните сили
за заштита и спасување кои се формирани на регионален принцип и кои ја покриваат целата територија на
РМ,истите треба да се обучени и опремени со соодветни средства.
-

Вкупната површина на територијата на Општината(заедно со Општина Лозово) со земјоделско
земјиште изнесува 34815 ха, од растителни култури кои се одгледуваат, застапени се: пченица, јачмен,
пченка,компир, сончоглед, индустриски растенија, градинарски растенија, лозја, овоштарство и др.
Постојат неколку силоси за складирање на пченицата и пченката.
Службата за следење на временските промени односно Хидрометереолошката служба е добро
организирана, опремена со материјални средства и техника и стручно, квалитетно и навремено пласира
информации за временските прилики.
Проценка -заклулок
Растителните болести и растителните штетници кои ги загрозуваат растенијата и производите од
растително потекло се вообичаените за ова подрачје па и заштитата на растенијата и производите од
растително потекло е со вообичаени средства и методи за заштита со употреба пред се на хибрициди,
пестициди, инсектициди и фунгоциди (да се применат преветивните и оперативните мерки)
3.1.7 АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ
Асанација на теренот подразбира превземање санитарно-хигиенски и санитарно технички мерки на
загрозеното подрачје со цел да се спречи ширењето на зарази и епидемии и на друго подрчје.
Асанација на теренот треба да опфака:
-Пронаоѓање,собирање идентификација,транспорт и погребување на загинатите и умрените лица;
-Собирање ,транспорт и закоп на угинатите и пцивсани животни ;
-Собирање и уништување на сите видови отпади и други опасни материикои го загрозуваат животот
и здравјето на лугето;
-Дезинфекција,дезинсекција и дератизација на теренот и објектите;

Бр.0801-411
12.09.2016година
Свети Николе

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за измена на намената на земјиштето со идна урбанистичко планска
документација за КП бр. 8230/1 KO „Мавровица“ општина Свети Николе заради вклопување на бесправно
изграден објект бр. 0801 – 413 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на
ден 12.09. 2016 година.

Бр.0901-409/2-4
12.09. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на
РМ бр. 23/11...115/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 12.09.2016 година
донесе
О Д Л У К А
За измена на намената на земјиштето со идна урбанистичко планска документација за
КП бр. 8230/1 KO „Мавровица“ општина Свети Николе заради вклопување
на бесправно изграден објект
Чл.1
Во идната урбанистичко планска документација да се изврши измена на намената на земјиштето за
КП бр. 8230/1 КО Мавровица, заради вклопување на бесправно изграден објект со намена Е2 – комунална
супраструктура, ТС 10/0,4 kV во постапка која се води пред Министерството за транспорт и врски по барање
број 27-3298/3-4 од 24.08.2011 година поднесено од ЕВН Македонија.
Чл.2
Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети
Николе,,.
Број 0801-413
13.09. 2016 година
Свети Николе

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за именување на член на Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев ” –
с. Ерџелија бр. 0801 – 414 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден
12.09. 2016 година.

Бр.0901-409/2-5
12.09. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 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 12.09.2017 година донесе:

РЕШЕНИЕ
За именување на член на Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев ” – с. Ерџелија

Член 1
Дојчин Симоновски се именува за член на Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев” с. Ерџерлија
како претставник од основачот – Општина Свети Николе.
Член 2
Мандатот на именуваниот член на Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев” – с. Ерџелија е со
траење од 3 (три) години.

Член 3
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети
Николе”.

Бр.0801-414
12.09. година
Свети Николе

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на УО
,,Народен музеј,, – Свети Николе бр. 0801 – 414/2 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на
седницата одржана на ден 12.09. 2016 година.

Бр.0901-409/2-6
12.09. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 како и член 22 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/02), а во врска со член 12 точка 2 од Законот за музеите, Советот на Општина Свети
Николе на седницата одржана на ден 12.09. 2016 година донесе:

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на Управниот одбор на
УО ,,Народен музеј,, – Свети Николе

Член 1

1. Горан Тасев - се именува за член на Управниот одбор на ОУ “Народен музеј” – Свети Николе
како претставник од основачот – Општина Свети Николе

2.Се разрешува Благица Стојановска од функцијата член на Управниот одбор на ОУ “Народен
Музеј” – Свети Николе како претставник од установата.

3. За член на Управниот одбор на ОУ “Народен Музеј” – Свети Николе како претставник од
установата се именува Александар Нацев.
Член 2
4.Мандатот на именуваните членови на Управниот одбор на ОУ “Народен музеј” – Свети
Николе е со траење од 4 (четири) години.
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Член 3
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети
Николе”.

Бр.0801-412/2
12.09. 2016 година
Свети Николе

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