СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

.

Службен гласник на Општина
Свети Николе
Излегува по потреба

31.01. 2011 година
ден месец година
Свети Николе
Број 1

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 утврдување на приоритети за изградба на локални
патишта од доделени средства од Светска банка и Европска банка за обнова на
развој за
Општина Свети Николе
Се објавува Одлука за утврдување на приоритети за изградба на локални
патишта од доделени средства од Светска банка и Европска банка за обнова на развој
за Општина Свети Николе бр. 0701 - 117, што Советот на Општина Свети Николе ја
донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на Законот за јавни патишта (,,Службен весник на РМ,, бр.
26/96,40/99,96/2000,29/2002,68/04 и член 36 од 29/2002, како и член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.5/2002, Советот на
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.01.2011 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на приоритети на изградба на локални патишта од доделени
средства од Светска и Европска банка за обнова развој за Општина Свети
Николе
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат приоритетите за изградба на локалната патна
мрежа во Општина - Свети Николе со доделените средства од Светска и од Европска
банка за обнова и развој.
Член 2
Приоритети за изградба од доделените средства од Светската банка ќе бидат
локалните патни правци тоа:
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-

с. Ерџелија-с. Мустафино
Р 105-Амзабегово-крстосница с. Црнилште-с. Пеширово
Крстосница (М5 - с. Црнилиште) Црнилиште-крстосница на пат кон с.
Амзабегово (дел)

Приоритети за изградба од доделените средства од Европската банка за
обнова развој тоа:
- Крстосница (М5 - с. Црнилиште) Црнилиште-крстосница на пат кон с.
Амзабегово (дел)
- Локален пат М5 - с. Ерџелија и
- М5 (Сарамзалино)- с. Црнилиште (дел)
Член 3
Останатите патни правци ќе се реализираат според важечката Програма.
Член 4
Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Свети Николе,,.
Бр. 0701 -117
31.01.2011 година
Свети Николе

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Изјавата за исполнување услови предвидени со договорот за
заем по проектот ,,Водоснабдување и одведување отпадни води,,
Се објавува Изјава за исполнување услови предвидени со договорот за
заем по проектот ,,Водоснабдување и одведување отпадни води,, бр. 0701 - 118,
што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01.
2011 година.
Бр. 0801-139/2
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, како и член 62 став 1 од Законот за
локална самоуправа ( „Сл.Весник на РМ„ бр. 5/02) а во врска со Законот за
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по
Договорот за заем по Проектот “Водоснабдување и одведување отпадни води”
(“Службен весник на Република Македонија” бр.83/10) , Советот на општина Свети
Николе на седницата одржана на 31.01. 2011 година, дава
ИЗЈАВА
за исполнување услови предвидени со договорот за заем по проектот
,,Водоснабдување и одведување отпадни води,,
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Општината Свети Николе има формирано Јавно претпријатие „Комуналец„
кое има склучено соодветен договор со општината за определената намена за
водоснабдување и одведување на отпадни води.
Јавното претпријатие „Комуналец„ ги покрива услугите кои се однесуваат на
водоснабдување и одведување на отпадни води, и не е оптоварено со долгови кои
би го довеле во прашање неговото функционирање.
Јавното претпријатие „Комуналец„ со утврдената тарифа овозможува
покривање на трошоците за тековното и идно функционирање и одржување на
Проектот.
Проектите со кои ќе аплицира општината ќе бидат одобрени со одлука од
Советот на општината.
Сите досега финансирани проекти за водоснабдување и одведување на
отпадни води во Општината Свети Николе
од донации од државата или
меѓународни институции се реализирани и се во функција.
Доколку општината не ги исполни условите од дадената изјава се обврзува
да ги врати средствата во целост.
Бр. 0701 -118
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на приоритет на проекти
Се објавува Одлука за утврдување на приоритет на проекти бр. 0701 - 119,
што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01.
2011 година.
Бр. 0801-139/3
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, како и член 62 став 1 од Законот за
локална самоуправа ( “Сл. Весник на РМ” бр. 5/02 ), Советот на Општина Свети Николе
на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проекти
член 1
Со оваа Одлука се утврдуваат приоритетните проекти за аплицирање на
Општина Свети Николе кај Европската инвестициона банка, согласно Договорот за
заем по проект Водоснабдување и одведување на отпадни води (“Сл.Весник на РМ” бр.
83/10) потпишан меѓу Република Македонија и Европската инвестициона банка.
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член 2
Со Одлука за распределба на средства согласно Договорот за заем помеѓу
Република Македонија и Европската инвестициона банка по Проект Водоснабдување и
одведување на отпадни води (“Службен весник на РМ” бр. 154/10) на Општина Свети
Николе се распределени средства во износ од 858.619,00 евра.
член 3
Согласно Стратегијата за локален развој на општина Свети Николе, како
приоритетни проекти се :
1. Изградба на водоводна мрежа за населба Рудина
2. Изградба на фекална канализација за населба Рудина
3. Изградба на водоводна мрежа за населба Ливади
4. Изградба на фекална канализација во населба Ливади
5. Изградба на фекална канализација во с.Ерџелија
член 4
Со донесувањето на оваа одлука Советот на општина Свети Николе дава
согласност за аплицирање на Општина Свети Николе кај Европската инвестициона
банка со проектите цитирани во член 3.
член 5
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник”
на Општина Свети Николе.
Бр. 0701 -119
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети
Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на
Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за долгорочно задолжување на Општина Свети Николе
Се објавува Одлука за долгорочно задолжување на Општина Свети Николе
бр. 0701 - 120, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана
на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/4
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за финансирање на единиците на
локална самоуправа ( “Сл.Весник на РМ” бр.61/04,96/04 и 67/07) член 4 од Законот за
јавен долг ( “Сл.Весник на РМ” бр. 62/05), а согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети
Николе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година донесе
ОДЛУКА
за долгорочно задолжување на Општина Свети Николе
член 1
Со оваа Одлука се уредува начинот на долгорочно домашно задолжување на
Општина Свети Николе, кое е од општ јавен интерес и има економска и финансиска
оправданост, како и
видот и целта на задолжувањето, максималниот износ,
максималната каматна стапка, условите , роковите и начинот на отплата на
задолжувањето.
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член 2
Со донесувањето на оваа Одлука Советот на општина Свети Николе дава
согласност за задолжување на Општина Свети Николе, преку потпишување на Договор
за под - заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со
Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од
Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, изразено во домашна валута .
член 3
Цел на задолжувањето е реализација на капитален проект “Реконструкција на
азбестната водоводна мрежа во висока зона и главен цевовод во градот Свети
Николе”.
Проектот е произлезен од одржана јавна расправа со граѓаните на Општина
Свети Николе, со буџетските корисници како и со невладините организации.
член 4
Задолжувањето ќе биде домашно долгорочно препозајмување преку Проектот
за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната банка
за обнова и развој - Светска банка, Компонента А: Општински инвестиции.
Максималниот износ на задолжувањето вклучувајќи ја главнината и износот на
каматата изнесува 42.000.000,00 денари со грејс период од 2 години.
Максималната каматна стапка ќе биде утврдена на рамништето на шест
месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон .
Вкупниот износ на непристигнатиот долгорочен долг на општината неможе да го
надмине износот на вкупните приходи на тековно- оперативниот буџет на општината во
претходната година.
член 5
Рокот на отплата на задолжувањето е 11 години со вклучен грејс период од 2
години. Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15 - ти
февруари 2022 година.
Годишното отплаќање на долгот за долгорочното задолжување неможе да
надмине 30% од вкупните приходи на тековно оперативниот Буџет на општината од
претходната година во годината на задолжувањето.
член 6
За долгорочно задолжување на општината потребно е да се обезбеди
согласност од Владата на Република Македонија врз основа на позитивно мислење од
Министерството за финансии.
член 7
Во случај да настанат значајни промени на финансискиот пазар од моментот на
носењето на оваа Одлука до реализирањето на целосната постапка за долгорочното
задолжување, условите предвидени во оваа Одлука може да бидат и усогласени со
измена и дополнување на истата.
член 8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник” на Општина Свети Николе,а ќе се применува по добивањето на
писмена согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 0701 -120
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за утвредување
на цени за извршените услуги за правни физички лица од страна на
ЈКП ,,Комуналец,,
Се објавува Решение за давање согласност на Одлуката за утвредување на
цени за извршените услуги за правни физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,, бр.
0701 - 121, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на
ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/5
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден
31.01. 2011 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Одлуката за утвредување на цени за извршените
услуги за правни физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,,
1. Се дава согласност на Одлуката за утвредување на цени за извршените
услуги за правни физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе на
седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
“Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр. 0701-121
31.01. 2011година
Свети Николе

во

Претседавач
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за цени за
закупнина на деловен простор и услуги во Градски Пазар
Се објавува Решение за давање согласност на Одлуката за цени за
закупнина на деловен простор и услуги во Градски Пазар бр. 0701 - 122, што Советот
на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/6
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден
31.01. 2011 година донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Одлуката за цени за закупнина на деловен
простор и услуги во Градски Пазар
1. Се дава согласност на Одлуката за цени за закупнина на деловен простор и
услуги во Градски Пазар на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
“Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр. 0701-122
31.01. 2011година
Свети Николе

во

Претседавач
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за давање согласност на Одлука за висина на цени за
уништување на прехрамбени производи со изминат рок
Се објавува Решение за давање согласност на Одлука за висина на цени за
уништување на прехрамбени производи со изминат рок бр. 0701 - 123, што Советот на
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/7
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден
31.01. 2011 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Одлука за висина на цени за уништување на
прехрамбени производи со изминат рок
1. Се дава согласност на Одлуката за висина на цени за уништување на
прехрамбени производи со изминат рок на седницата одржана на ден 31.01. 2011
година.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
“Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр. 0701-123
31.01. 2011година
Свети Николе

во

Претседавач
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за отпочнување постапка за Измена и
дополнување на Дел од ГУП за УЕ “1”и”2” Плански опфат меѓу ул.”
Младинска”, “29 Ноември “ и ул.”Првомајска” и крак на ул.”Првомајска”
Свети Николе
Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за Измена и дополнување
на Дел од ГУП за УЕ “1”и”2” Плански опфат меѓу ул.” Младинска”, “29 Ноември “ и
ул.”Првомајска” и крак на ул.”Првомајска” Свети Николе бр. 0701 - 124, што Советот
на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/8
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 7 став 1 точка 2 алинеја 2 и член 10 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “
бр.51/05,бр.137/07 , бр.91/09 и 124/10), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 31.01. 2011 година донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за Измена и дополнување на Дел од ГУП
за УЕ “1”и”2” Плански опфат меѓу ул.” Младинска”, “29 Ноември “ и
ул.”Првомајска” и крак на ул.”Првомајска” Свети Николе
Член 1
Се отпочнува постапка за Измена и дополнување на Дел од ГУП за У.Е.
“1”и”2” Плански опфат меѓу ул.” Младинска”, “29 Ноември “, ул.”Првомајска” и крак
на ул.”Првомајска” Свети Николе
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во Службен гласник на Општина Свети Николе.
Бр. 0701 -124
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети
Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на
Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката За измена и дополна на Одлуката за
пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички
план
вон
населено место на К.П. 624/3 и К.П. 624/7 м.в.” Вршник “ КО
Амзабегово ,
Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката За измена
и
дополна на Одлуката
за
пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички
план
вон
населено место на К.П. 624/3 и К.П. 624/7 м.в.” Вршник “ КО Амзабегово ,
Општина Свети Николе бр. 0701 - 125, што Советот на Општина Свети Николе ја
донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.

8

Бр. 0801-139/9
31.01. 2011 год.
Свети Николе
Врз
Законот за
Македонија
Николе на

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

основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република
“ бр.24/08 – пречистен текст и 124/10 ), Советот на Општина Свети
седницата одржана на ден 31.01. 2011 година донесе

ОДЛУКА
За измена и дополна на Одлуката за пристапување кон изработка
и донесување на Урбанистички
план
вон
населено место на К.П.
624/3 и К.П. 624/7 м.в.” Вршник “ КО Амзабегово ,
Општина Свети Николе
Член 1
Се пристапува кон изработка и донесување на Урбанистички план вон
населено место
на К.П. 624/3 и К.П. 624/7
м.в.” Вршник “ КО Амзабегово,
Општина Свети Николе за објекти за месна индустрија и кланица.
Член 2
Изработката на планот ќе започне по добивање на услови за планирање
на просторот од Органот на државна управа надлежен за вршење на работите од
областа на просторно планирање.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр. 0701 -125
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети
Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на
Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката За пристапување кон измена и дополна на дел
од Урбанистички план за село Немањици за КП бр.2601/1 , м.в. Немањици ,
КО Немањици , Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката За пристапување кон измена и дополна на дел од
Урбанистички план за село Немањици за КП бр.2601/1 , м.в. Немањици , КО
Немањици , Општина Свети Николе бр. 0701 - 126, што Советот на Општина Свети
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/10
31.01. 2011 год.
Свети Николе

Врз
Законот за
Македонија
Николе на

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

основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република
“ бр.24/08 – пречистен текст и 124/10 ), Советот на Општина Свети
седницата одржана на ден 31.01. 2011 година донесе
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ОДЛУКА
За пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за
село Немањици за КП бр.2601/1 , м.в. Немањици , КО Немањици ,
Општина Свети Николе
Член 1
жСе пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за
село Немањици за КП бр.2601/1 , м.в. Немањици , КО Немањици , Општина
Свети Николе.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр. 0701 -126
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измена и дополна на одлуката за
пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на откупен центар за откуп на земјоделски
производи на КП бр. 355/1; 367 м.в. Горна Јурија” КО Амзабегово Општина
Свети Николе
Се објавува Одлуката за измена и дополна на одлуката за пристапување кон
изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на откупен центар за откуп на земјоделски производи на КП бр. 355/1; 367
м.в. Горна Јурија” КО Амзабегово
Општина Свети Николе бр. 0701 - 127, што
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011
година.
Бр. 0801-139/11
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член
17-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( „Службен весник на
РМ” бр. 24/08 – пречистен текст и 124/10), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 31.01. 2011 година донесе
ОДЛУКА
за измена и дополна на одлуката за пристапување кон изработка и
донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
откупен центар за откуп на земјоделски производи на КП бр. 355/1; 367 м.в.
Горна Јурија” КО Амзабегово Општина Свети Николе
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Член 1
Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на откупен центар за откуп на земјоделски
производи на КП бр. 355/1; 367 м.в. „Горна Јурија” КО Амзабегово Општина
Свети Николе
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр. 0701 -127
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел
од Урбанистички план за село Сопот за К.П. 969/1 , К.П. 970/1, К.П. 971, К.П.
973/2 , м.в. Село , КО Сопот , Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од
Урбанистички план за село Сопот за К.П. 969/1 , К.П. 970/1, К.П. 971, К.П. 973/2 ,
м.в. Село , КО Сопот , Општина Свети Николе бр. 0701 - 128, што Советот на
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/12
31.01. 2011 год.
Свети Николе

Врз
Законот за
Македонија
Николе на

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

основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република
“ бр.24/08 – пречистен текст и 124/10 ), Советот на Општина Свети
седницата одржана на ден 31.01. 2011 година донесе

ОДЛУКА
за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за
село Сопот за К.П. 969/1 , К.П. 970/1, К.П. 971, К.П. 973/2 , м.в. Село , КО
Сопот , Општина Свети Николе
Член 1
Се пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за
село Сопот за К.П. 969/1 , К.П. 970/1, К.П. 971, К.П. 973/2 , м.в. Село , КО Сопот
, Општина Свети Николе
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.
Бр. 0701 -128
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката За отпочнување постапка за изменување и
дополнување на Дел од Детален урбанистички план за дел од У.Е.1 и 2
Плански опфат меѓу ул. “ Вељко Влаховиќ “, ул.″ Ќиќевачка ″ и краци на
ул. ″ Ќиќевачка ″ , Општина Свети Николе
Се објавува Одлуката За отпочнување постапка за изменување и
дополнување на Дел од Детален урбанистички план за дел од
У.Е.1 и 2
Плански опфат меѓу ул. “ Вељко Влаховиќ “, ул.″ Ќиќевачка ″ и краци на ул. ″
Ќиќевачка ″ , Општина Свети Николе бр. 0701 - 129, што Советот на Општина Свети
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/13
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 7 став 1 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “
бр.51/05,бр.137/07, бр.91/09 и бр.124/10), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 31.01.2011 година донесе
ОДЛУКА
За отпочнување постапка за изменување и дополнување на Дел од
Детален урбанистички план за дел од
У.Е.1 и 2 Плански опфат меѓу
ул. “ Вељко Влаховиќ “, ул.″ Ќиќевачка ″ и краци на ул. ″ Ќиќевачка ″ , Општина
Свети Николе
Член 1
Се отпочнува
постапка
за изменување и дополнување на Дел од
Детален урбанистички план за дел од У.Е.1 и 2 Плански опфат меѓу ул. “
Вељко Влаховиќ “, ул.″ Ќиќевачка ″ и краци на ул. ″ Ќиќевачка ″ , Општина Свети
Николе
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во Службен гласник на Општина Свети Николе.
Бр. 0701 -129
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката За
отпочнување
постапка
за
изменување и
дополнување надел од Детален урбанистички план за
У.Е.1 плански опфат Урбан модул ул. “ Маршал Тито “, ул.″
Септемвриска ″ ул. ″ Ангел Трајчев ″ и Кеј на река Светниколска , Општина
Свети Николе
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Се објавува Одлуката За
отпочнување
постапка
за
изменување
и
дополнување на дел од Детален урбанистички план за
У.Е.1 плански
опфат Урбан модул ул. “ Маршал Тито “, ул.″ Септемвриска ″ ул. ″ Ангел Трајчев ″
и Кеј на река Светниколска , Општина Свети Николе бр. 0701 - 130, што Советот на
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/14
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 7 став 1 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “
бр.51/05,бр.137/07, бр.91/09 и бр.124/10), Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 31.01. 2011 година донесе
ОДЛУКА
постапка
за изменување и
дополнување
на
дел од Детален урбанистички план за
У.Е.1 плански опфат Урбан
модул ул. “ Маршал Тито “, ул.″ Септемвриска ″ ул. ″ Ангел Трајчев ″ и Кеј
на река Светниколска , Општина Свети Николе
За

отпочнување

Член 1
Се отпочнува постапка за изменување и дополнување на Дел од
Детален урбанистички план за У.Е.1 , Плански опфат меѓу ул. “ Маршал Тито
“, ул.″ Септемвриска ″ ул. ″ Ангел Трајчев ″ и Кеј на река Светниколска , Општина
Свети Николе.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во Службен гласник на Општина Свети Николе.
Бр. 0701 -130
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за работа на ЈП ,,Погребални услуги,, - Свети
Никололе за одржување на Градските гробишта за 2011 година
Се објавува Програма за работа на ЈП ,,Погребални услуги,, - Свети Никололе за
одржување на Градските гробишта за 2011 година бр. 0701 - 131, што Советот на
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/15
31.01. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев 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 Оперативна програма со мерки и активности за превентивно
дејствување и елеменирање на последиците од елементарни непогоди во зимски
услови за сезоната 2010/2011 година
Се објавува Оперативна програма со мерки и активности за превентивно
дејствување и елеменирање на последиците од елементарни непогоди во зимски
услови за сезоната 2010/2011 година бр. 0701 - 132, што Советот на Општина Свети
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/16
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на Програмата за зимско одржување, Кризниот штаб на ЈКП
“Комуналец” – Свети Николе ги утврди: задачите, мерките и активностите што ќе се
превземаат од сите вработени во зимски услови за непречено остварување на
дејностите кои се од посебен интерес за градот Свети Николе. Со цел да се
оперализираат утврдените задачи, мерки и активности Штабот ја донесе следната:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
со мерки и активности за превентивно дејствување и елиминирање на
последиците од елементарни непогоди во зимски услови за 2010/2011 година
Бидејќи во зимски услови се можни нарушувања во спроведување на Програмата за
редовно одржување на зеленилото (прекини во нормално функционирање на
пешачката комуникација во парковските површини и јавно прометните површини, како и
штети на четинарсите дрвја и зимзелените грмушки), неопходно е да се превземат
соодветни интервенции, како би се спречиле несаканите последици од елементарни
непогоди.
Оперативната програма дава можност за рационално и економично
извршување на работите предвидени во Програмата за зимско одржување на улиците
на подрачјето на град Свети Николе во зимски услови за 2010/2011 година (зимска
служба).
Во Програмата за делување во зимски услови, Општината го обврзува ЈКП
“Комуналец” – Свети Николе да врши сечење и отстранување на паднати дрвја и гранки
од коловозот и расчистување на снегот од пешачките патеки и јавно прометните
површини, со што ќе се создадат поприфатливи услови за безбедно пешачко движење
по парковите, скверовите, спортско рекреативните центри, а воедно и заштита на
растенијата и зачувување на парковскиот инвентар од кршење, снегоизвали и
ветроизвали.
Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и
функционирање на зимската служба при ЈКП “Комуналец” – Свети Николе, за
подрачјето на град Свети Николе и тоа преку:
1. Одредување на обемот на работите за сечење и отстранување од коловозот на
паднати дрвја и гранки, што ќе се врши континуирано, по потреба и за што ќе
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биде ангажирана постојана мобилна екипа – Оддел Паркови и зеленило во
корелација со останатите мобилни екипи;
2. Одредување на обемот на работите за чистење на снегот по парковските
патеки, евидентиран во Програмата за редовно одржување, при што се
опфатени Градски парк “Александар Серафимов”, парк “Лазар Колишевски”,
Плоштад Илинден, во вкупна квадратура од 74.384 м2;
3. Одредувањето на обемот на работите за ослободување на зимзелените дрвја
и грмушки на територијата на град Свети Николе, за да се избегне кршење на
гранки и евентуални снегоизвали. Обемот на извршување на работите е
следен:
 Зимзелени дрвја – 180 бр.
 Зимзелени грмушки – 150 бр.
 Парковски инвентар (клупи) – 30 бр.
 Парковски инвентар (пешачки мостови) – 4 бр.
4. Дефинирање на обврските на сите директни учесници во реализација оваа на
Програма;
Оперативната програма е конципирана така да може веднаш да се интервенира со
постојаната механизација и работници.
Во првата фаза, во случај на временски неприлики (снег, ветер и др.) се делува
преку формирани тела и мобилни екипи и тоа:

I.

КРИЗЕН ШТАБ
Име и презиме

Адрерса

Тел.број

1

Марјан Станојковски
Директор

ул.Велко Влаховиќ бр.4/14

моб.076/482-202
дом.032/442-165

2

Благој Трајчев
Технички раководител

ул.25-ти Мај бр.22

моб.076/482-201
дом.032/441-310

3

Слободан Анчев
Секретар

ул.Никола Карев бр.5

моб.075/900-355
дом.032/442-528

4

Жаклина Јорданова
Шеф на книговодство

ул.Орце Николов бр.41

моб.072/587-544
дом.032/610-601

5

Јордан Михаиловски
Раководител на сектор
комунална хигиена

ул.Моша Пијаде бр.49

моб.070/371-377
дом.032/440-374

6

Дарко Максимов
Референт

ул.Питу Гули бр.117

моб.078/572-660
дом.032/440-645

7

Сашо Атанасов
Шофер

ул.Овчеполска бр.16

моб.078/489-847
дом.032/444-627

8

Весна Стаменкова
Книговодител

ул.Јане Сандански бр.22

моб.072/260-717
дом.032/441-012
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Членовите на штабот се мобилни 24 часа
II. МОБИЛНИ ЕКИПИ
A. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
КОМАНДИР: Мирослав Петров ул. Ударничка бр.21 дом.032/441-696;
ЗАМ.КОМАНДИР: Грозданка Радевска ул.Велко Влаховиќ бр.6 моб.077/716-880 дом.
032/441-697.
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Име и презиме
Мирослав Петров
командир
Грозданка Радевска
зам.командир
Милорад Стефановски
Ацо Симоновски
Глигор Ристов
Душе Ордев
Злате Јованчев
Кирчо Стојановски
Јонче Панев
Илија Зафиров

Адреса

Телефон

ул.Ударничка бр.21

032/441-696

ул.Велко Влаховиќ бр.6

077/716-880
032/441-697
032/442-961
032/441-884
071/226-151
078/226-061
077/983-111
071/740-069
032/443-238

ул.11-ти Октомври бр.86
ул.Велко Влаховиќ бр.106
ул.Ударничка бр.4/28
ул.Карпошева бр.158
ул.Рахилка Гонева бр.32
ул.Младинска бр.20
ул.29-ти Ноември бр.12
ул.Септемвриска бр.6

B. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СО
МЕХАНИЗАЦИЈА
КОМАНДИР: Витомир Стојковски ул.Велко Влаховиќ бр.39/9 моб.076/482-192
дом.032/610-733;
ЗАМ.КОМАНДИР: Илија Крстев ул.Маршал Тито бр.37 моб. 075/351-927 дом.032/443212
.
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса
ул.Велко Влаховиќ бр.39/9

3

Витомир Стојковски
командир
Илија Крстев
зам.командир
Драги Стојчевски

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Јовица Милковски
Љупчо Стојчев
Митре Ордев
Зоран Јосифов
Кирчо Ефремов
Љупчо Гичев
Илчо Николов
Бранко Димитриевски
Орце Василев
Борче Давитков
Бранко Стаменковиќ
Јован Николиќ
Војо Стојчевски

ул.4-ти Јули бр.53
ул.Ќиќевачка бр.64
ул.Карпошева бр.158
ул.Орце Николов бр.77
ул.Октомвриска бр.9
с.Немањици
ул.Велко Влаховиќ бр.28
с.Црнилиште
ул.Скопска бр.26
ул.Маршал Тито бр.17
ул.Септемвриска бр.37
ул.Септемвриска бр.37
ул.Питу Гули бр.8

2

-

ул.Маршал Тито бр.37
ул.Питу Гули бр.50

Телефон
032/610-733
076/482-192
032/443-212
075/351-927
032/443-234
070/681-720
072/239-785
032/441-799
032/441-566
078/210-212
032/441-405
070/708-382
077/562-689
075/776-577
075/795-229
076/682-837
075/549-666
032/441-676

Мобилната екипа располага со:
Камион ФАП со плуг за снег – 1 бр.
Соларка КМГ 533 – 1 бр.
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-

Комбиниран ровокопач – натоварувач со приклучни елементи за зимско
чистење (даска за чистење на снег) – 2 бр.

Горенаведените возила доколку нема снежни врнежи ќе работат согласно дневниот
распоред, а со цел да се реализира програмата на градско и вонградско зеленило. Во
случај на врнежи до 15 цм., дежурните возила ја пратат работата на постојаните
мобилни екипи во градско и вонградски зеленило.
Доколку се врнежите над 15 цм. и со прогласување на елементарна непогода на
ниво на Град, се мобилизираат сите возила и се ставаат во функција со сите останати
мобилни екипи на другите јавни претпријатија, под надзор на Општина Свети Николе.
C. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА
КОМАНДИР: Јордан Михаиловски ул. Моша Пијаде бр.49 моб.070/371-377 дом.032/440374;
ЗАМ.КОМАНДИР: Стојанче Милковски ул.Велко Влаховиќ бр.198 моб.071/556-334
дом.032/444-268;
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Име и презиме
Јордан Михаиловски
командир
Стојанче Милковски
зам.командир
Славе Манев
Љупчо Петров
Игор Блажев
Живко Петров
Стево Коцев
Борче Арсовски
Горјанчо Илиевски
Бобе Илиевски
Митре Јосевски
Орце Пешевски
Оливер Блажев

Адреса
ул.Моша Пијаде бр.49
ул.Велко Влаховиќ бр.198
ул.Глигор Прличев бр.10
ул.Карпошева бр.40
ул.Трајан Циклев бр.7
ул.Гоце Делчев бр.18
ул.29-ти Ноември бр.___
с.Горобинци
ул.Трајан Циклев бр.7
ул.Маршал Тито бр.52
с.Амзибегово
ул.Ванчо Ангелов бр.18
11-ти Октомври бб

Телефон
070/371-377
032/440-374
071/556-334
032/444-268
077/595-245
032/441-787
075/973-191
077/236-831
075/708-114
075/758-118
032/440-807
078/548-422
075/640-398
075/510-392

D. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ФИЛТЕРНА СТАНИЦА И БУНАРИ
“ДИВЉАК”
КОМАНДИР: Љупчо Цветанов ул.Питу Гули бр.18/81 дом.032/443-039;
ЗАМ.КОМАНДИР: Нада Стојановска ул.Јане Сандански бр.7 моб.076/482-199
дом.032/440-303.
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса

Телефон

ул.Питу Гули бр.18/81

032/443-039

ул.Јане Сандански бр.7

3

Љупчо Цветанов
командир
Нада Стојановска
зам.командир
Рената Донева

4

Стојка Стоева

ул.Карпошева бр.114

5

Јордан Јосифов

ул.Ударничка бр.4/9

6
7
8

Драги Петрушев
Слободан Атанасов
Слободан Додевски

ул.Младинска бр.9
с.Горобинци
ул.Мирче Ацев бр.9

076/482-199
032/440-303
070/210-548
032/443-657
078/489-748
032/522-011
076/482-536
032/444-374
032/443-227
078/453-132
075/489-864

2

ул.Ударничка бр.8
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9

Горјанчо Митев

с.Амзибегово

10

Горданчо Петров

ул.Септемвриска бр.13

11
12

Стевчо Крстев
Гаце Атанасовски

ул.Моша Пијаде бр.21
Ул.Карпошева бр.200

E.

032/442-936
075/289-852
032/455-005
070/789-754
032/442-231
075/999-056
077/617-358
032/441-126

ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ГРАДСКИ ПАЗАР

КОМАНДИР: Лазо Донев ул.Овчеполска бр.13 моб. 071/580-477 дом.032/444-400;
ЗАМ.КОМАНДИР: Вера Јанева ул.Пионерска бр.10/1 моб.076/482-039 дом.032/443-940.
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса

3
4
5

Лазо Донев
командир
Вера Јанева
зам.командир
Весна Стојанова
Љубинка Петрушева
Драгица Андонова

ул.Карпошева бр.64
ул.Јане Сандански бр.56
ул.Велко Влаховиќ бр.36/14

6
7
8
9

Киро Јанев
Димитар Стојанов
Коле Коцев
Зоран Манасиев

ул.Велко Влаховиќ бр.30/8
ул.Велко Влаховиќ бр.34/2
ул.Велко Влаховиќ бр.143
ул.Едвард Кардељ бр.8

2

ул.Овчеполска бр.13
ул.Пионерска бр.10/1

Телефон
032/444-400
071/580-477
032/443-940
076/482-039
078/443-993
032/442-413
032/610-563
071/309-955
032/441-446
032/441-793
032/442-643
032/442-028

III. НАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ
Постојаната работна сила ќе работи континуирано, согласно Програмата за
редовно одржување по реони и сектори. По отпочнување на снежните врнежи ќе
делуваат согласно предложената програма на отстранување на паднати дрвја и гранки
од коловозите, ослободување на зимзелените дрвја и грмушки од снег, чистење на
пешачки парковски патеки, парковски инвентар, јавно прометните површини и друго.
Делувањето е континуирано и преку викендите и празниците.
Јавното комунално претпријатие “Комуналец” ќе делува со групирање и
прегрупирање на работната сила во рамките на постоечките реони и тоа исклучиво
дење, поради неосветленост на објектите.
Во случај на снежни врнежи над 15 цм. откако ќе се прогласи елементарна
непогода, се прогласува општа мобилизација на сите вработени, и истите ќе делуваат
во склоп на сите мобилизирани екипи на ниво на град Свети Николе.
НАПОМЕНА:
⇒ Спороведувањето на Програмата за зимско делување ќе отпочне од
__.__.2010 година.
⇒ Без посебно известување, сите работници се должни да се јават на
своите пунктови во рок од 2 часа, доколку снежните врнежи се поголеми
од 15 цм.
⇒ Време на делување: веднаш
СПИСОК
на извршители за реализација на активности
во зимски услови при елементарни непогоди за
2010/2011 година
КОМАНДИР: Мирослав Петров ул.Ударничка бр.21 дом.032/441-696,
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ЗАМ.КОМАНДИР: Грозданка Радевска ул.Велко Влаховиќ бр.6 моб.077/716-880 дом.
032/441-697.
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Име и презиме
Мирослав Петров
командир
Грозданка Радевска
зам.командир
Милорад Стефановски
Ацо Симоновски
Глигор Ристов
Душе Ордев
Злате Јованчев
Кирчо Стојановски
Јонче Панев
Илија Зафиров

Адреса

Телефон

ул.Ударничка бр.21

032/441-696

ул.Велко Влаховиќ бр.6

077/716-880
032/441-697
032/442-961
032/441-884
071/226-151
078/226-061
077/983-111
071/740-069
032/443-238

ул.11-ти Октомври бр.86
ул.Велко Влаховиќ бр.106
ул.Ударничка бр.4/28
ул.Карпошева бр.158
ул.Рахилка Гонева бр.32
ул.Младинска бр.20
ул.29-ти Ноември бр.12
ул.Септемвриска бр.6

КОМАНДИР: Витомир Стојковски ул.Велко Влаховиќ бр.39/9 моб.076/482-192
дом.032/610-733;
ЗАМ.КОМАНДИР: Илија Крстев ул.Маршал Тито бр.37 моб.075/351-927 дом. 075/351927.
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса
ул.Велко Влаховиќ бр.39/9

3

Витомир Стојковски
командир
Илија Крстев
зам.командир
Драги Стојчевски

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Јовица Милковски
Љупчо Стојчев
Митре Ордев
Зоран Јосифов
Кирчо Ефремов
Љупчо Гичев
Илчо Николов
Бранко Димитриевски
Орце Василев
Борче Давитков
Бранко Стаменковиќ
Јован Николиќ
Војо Стојчевски

ул.4-ти Јули бр.53
ул.Ќиќевачка бр.64
ул.Карпошева бр.158
ул.Орце Николов бр.77
ул.Октомвриска бр.9
с.Немањици
ул.Велко Влаховиќ бр.28
с.Црнилиште
ул.Скопска бр.26
ул.Маршал Тито бр.17
ул.Септемвриска бр.37
ул.Септемвриска бр.37
ул.Питу Гули бр.8

2

ул.Маршал Тито бр.37
ул.Питу Гули бр.50

Телефон
076/482-192
032/610-733
032/443-212
075/351-927
032/443-234
070/681-720
072/239-785
032/441-799
032/441-566
078/210-212
032/441-405
070/708-382
077/562-689
075/776-577
075/795-229
076/682-837
075/549-666
032/441-676

КОМАНДИР: Јордан Михаиловски ул. Моша Пијаде бр.49 моб.070/371-377 дом.032/440374;
ЗАМ.КОМАНДИР: Стојанче Милковски ул.Велко Влаховиќ бр.198 моб.071/556-334
дом.032/444-268;
Ред.
бр.
1
2
3

Име и презиме
Јордан Михаиловски
командир
Стојанче Милковски
зам.командир
Славе Манев

Адреса
ул.Моша Пијаде бр.49
ул.Велко Влаховиќ бр.198
ул.Глигор Прличев бр.10

Телефон
070/371-377
032/440-374
071/556-334
032/444-268
077/595-245
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Љупчо Петров
Игор Блажев
Живко Петров
Стево Коцев
Борче Арсовски
Горјанчо Илиевски
Бобе Илиевски
Митре Јосевски
Орце Пешевски
Оливер Блажев

ул.Карпошева бр.40
ул.Трајан Циклев бр.7
ул.Гоце Делчев бр.18
ул.29-ти Ноември бр.___
с.Горобинци
ул.Трајан Циклев бр.7
ул.Маршал Тито бр.52
с.Амзибегово
ул.Ванчо Ангелов бр.18
11-ти Октомври бб

032/441-787
075/973-191
077/236-831
075/708-114
075/758-118
032/440-807
078/548-422
075/640-398
075/510-392

КОМАНДИР: Љупчо Цветанов ул.Питу Гули бр.18/81 дом.032/443-039;
ЗАМ.КОМАНДИР: Нада Стојановска ул.Јане Сандански бр.7 моб.076/482-199
дом.032/440-303.
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса

Телефон

ул.Питу Гули бр.18/81

032/443-039

ул.Јане Сандански бр.7

3

Љупчо Цветанов
командир
Нада Стојановска
зам.командир
Рената Донева

4

Стојка Стоева

ул.Карпошева бр.114

5

Јордан Јосифов

ул.Ударничка бр.4/9

6
7
8

Драги Петрушев
Слободан Атанасов
Слободан Додевски

ул.Младинска бр.9
с.Горобинци
ул.Мирче Ацев бр.9

9

Горјанчо Митев

с.Амзибегово

10

Горданчо Петров

ул.Септемвриска бр.13

11
12

Стевчо Крстев
Гаце Атанасовски

ул.Моша Пијаде бр.21
Ул.Карпошева бр.200

076/482-199
032/440-303
070/210-548
032/443-657
078/489-748
032/522-011
076/482-536
032/444-374
032/443-227
078/453-132
075/489-864
032/442-936
075/289-852
032/455-005
070/789-754
032/442-231
075/999-056
077/617-358
032/441-126

2

ул.Ударничка бр.8

КОМАНДИР: Лазо Донев ул.Овчеполска бр.13 моб.071/580-477 дом.032/444-400,
ЗАМ.КОМАНДИР: Вера Јанева ул.Пионерска бр.10/1 моб.076/482-039 дом.032/443-940.
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса

3
4
5

Лазо Донев
командир
Вера Јанева
зам.командир
Весна Стојанова
Љубинка Петрушева
Драгица Андонова

ул.Карпошева бр.64
ул.Јане Сандански бр.56
ул.Велко Влаховиќ бр.36/14

6
7
8
9

Киро Јанев
Димитар Стојанов
Коле Коцев
Зоран Манасиев

ул.Велко Влаховиќ бр.30/8
ул.Велко Влаховиќ бр.34/2
ул.Велко Влаховиќ бр.143
ул.Едвард Кардељ бр.8

2

ул.Овчеполска бр.13
ул.Пионерска бр.10/1

Телефон
032/444-400
071/580-477
032/443-940
076/482-039
078/443-993
032/442-413
032/610-563
071/309-955
032/441-446
032/441-793
032/442-643
032/442-028

20

НАПОМЕНА: Без посебно известување, сите наведени работници се должни да
се јават во Управната зграда на претпријатието во рок од 2 часа,
доколку снежните врнежи се поголеми од 15 цм.
ВРЕМЕ НА ДЕЛУВАЊЕ: в е д н а ш
Бр. 0701 -132
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за одржување на хигиената на јавно прометни
површини и речно корито на река ,,Поток,, во Свети Николе за 2011 година
Се објавува Програма за одржување на хигиената на јавно прометни површини и
речно корито на река ,,Поток,, во Свети Николе за 2011 година бр. 0701 - 133, што
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011
година.
Бр. 0801-139/17
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

ПРОГРАМА
за одржување хигиената на јавно прометни површини и речно корито на река
“Поток” во Свети Николе
за 2011 година
Програмата за одржување на хигиената на јавно прометните површини и речно
корито на река “Поток” содржи:
1.
2.
3.
4.

Вид и обем на работите
Спроведување на програмата
Динамика и начин на вршење на работите
Завршни одредби

1. ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ
1.1.
1.2.

Со програмата ќе се обезбеди редовно чистење (метење и собирање на отпад)
на јавните површини и затворени простори на јавни објекти, како и одржување и
расчистување на јавни површини од снег и мраз во зимски услови.
Јавните површини во зависност од нивната оптовареност и нивната
местоположба се поделени во три категории поради поефикасно чистење:
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I.
Ред.
бр.

Категорија на простори кои што се во строго градско подрачје - за еден
ден
Улица

Должина
(метри)

Плоштад Илинден со
сите паркинг простори
во централното
градско подрачје
Ул.Ленинова (од
Основен суд до
фонтана во Центар)
Тротоар на
ул.Ленинова
Дел од ул.Кочо Рацин
(од Центар до Градски
стадион)
Паркиг простор кај кеј
на река Поток
Дел пред градска
библиотека и Домот
на културата

1

2
3
4
5
6

Ширина
(метри)

Вкупно
м2

Ед. Цена
во ден.

Вкупно
денари

6840

0,18

1231,20

300

6

1800

0,18

324,00

300

2

600

0,18

108,00

500

6

3000

0,18

540,00

500

0,18

90,00

700

0,18

126,00

13440

0,18

2419,20

ВКУПНО:
2419,20 џ 26 дена = 62.899,20 денари

Овие површини се метат и чистат секојдневно бидејќи се максимално
оптоварени со сообраќај во текот на 24 часа. За чистење на просторот е обезбедена
дневна служба во две смени, и просторот се чисти седум пати во неделата.
II.
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Површини што се чистат еднаш во две недели (по потреба и повеќе
пати) – за еден ден
Улица

Ул. Маршал Тито (од
ЕВН до Центар)
Ул.Септемвриска
Ул.Велко Влаховиќ со
тротоарите
Ул.Каропшева
Ул.Кочо Рацин
Ул.Орце Николов
Ул.Крсте Мисирков
Ул.Пиринска
Ул.Пионерска
(од
Црква до Центар)

Должина
(метри)

Ширина
(метри)

Вкупно
м2

Ед. Цена
во ден.

Вкупно
денари

965

6

5790

0,18

1042,20

1100
1500

6
10

6600
15000

0,18
0,18

1188,00
2700,00

1200
800
500
1052
300

6
6
4
6
6

7200
4800
2000
6312
1800
500

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

1296,00
864,00
ж360,00
1136,16
324,00
90,00

49012

0,18

8.822,16

ВКУПНО:
8822,16 џ 4 (еднаш неделно) = 35.288,64 денари
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III.

Површини што се чистат еднаш месечно (или по потреба)

Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7

Улица

Ул.Јане Сандански
Ул.Младинска
Ул.Македонска 1
Ул.Македонска 2
Ул.Македонска 3
Ул.Сутјеска
Ул.25 Мај
ВКУПНО:

Должина
(метри)

600
186
241
253
400
400

Ширина
(метри)

6
6
4
4
6
6

Вкупно
м2

Ед. Цена
во ден.

Вкупно
денари

2682
3600
1116
964
1012
2400
2400

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

482,76
648,00
200,88
173,52
182,16
432,00
432,00

16021

0,18

2883,78

Вкупен износ од И, ИИ и ИИИ изнесува 101.070,84 денари.
1.3.

1.4.

Активностите кои што се предвидуваат за чистење на јавно прометните
површини се предвидува да се извршуваат во текот на целата година, как ошто
се:
- отстранување на корови од ивичните површини на улиците
- отстранување на земја покрај самите ивичњаци
- расчистување на зелените површини кои што се наоѓаат непосредно до
самите улични површини
- други дополнителни активности кои што ќе се појават
Одржувањето на речното корито на река “Поток” го врши ЈКП Комуналец –
Свети Николе преку редовно собирање на сите отпадоци од неа. Предвидено е
отстранување на растителниот дел во два дела, со физичко отстранување и
уништување со прскање со хемиски средства. Покрај редовното одржување на
речното корито предвидено е темелно чистење еднаш во годината. За таа цел
се ангажира потребна градежна механизација и тоа:
-

Скип
Трактори
Камиони

Целокупното чистење на реката се предвидува да се реализира во
времетраење од 3 дена.
3 дена џ 17.080,00 денари = 51.240,00 денари (за едно комплетно чистење)
-

користење на СКИП
1 час џ 1200,00 денари џ 7 часа = 8400,00 денари/ден
користење на трактор со приколица од 2 м3
1 час џ 350,00 денари џ 7 часа џ 2 броја = 4900,00 денари/ден
работна рака
1 час џ135,00 џ 7 часа џ 4 работника = 3780 денари/ ден

Вкупно чинење на еден ден за чистење на речно корито би изнесувало
17.080,00 денари.
Речното корито во делот каде што е бетонирано дното ќе се чисти во целост,
додека на останатиот дел каде што дното не е бетонирано се предвидува да се изврши
планирање со култивирано однесување спрема самата површина (уредување на дното
со земјени наноси и нивно посејување со трева која подоцна ќе се одржува и коси).
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Вкупен износ од точки 1.2 и 1.4 изнесува 152.310,84 денари

1.5.

Рачно чистење на снег и мраз во зимски услови
Во зимскиот период доколку паѓа снег наместо точка 1.2 од оваа Програма
изведувачот е должен рачно да го чисти снегот и мразот од улиците и
тротоарите во градот по претходна утврдена програма за одржување во зимски
услови.

1.6.

Вонредно одржување
ЈКП Комуналец – Свети Николе ќе врши чистење на просторот веднаш по
одржување на јавни манифестации кои ги организира Општина Свети Николе.
При користење на јавни површини и отворени простори на јавни објекти
корисникот е должен да склучи договор со ЈКП Комуналец за чистење на
површината.
Одговорните лица на јавните објекти кои располагаат со дворна површина
треба да склучат договор со ЈКП Комуналец за нивно одржување.

2. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за одржување на хигиената на јавно прометните површини и речно
корито на река “Поток” ја спроведува ЈКП Комуналец – Свети Николе.
3. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ
3.1. Метење на јавно прометни површини
Метењето на улиците ќе се врши:
- летен период (од 01.04 до 31.10)
од 04 до 11 часот (од понеделник до петок)
од 05 до 10 часот (сабота и недела)
- зимски период (од 01.11 до 31.03)
од 06 до 13 часот (од понеделник до петок)
од 06 до 11 часот (сабота и недела)
Спроведувачот на Програмата е должен секојдневно да ги празни корпите за
отпадоци на јавната површина.
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на Општина Свети Николе.
Бр. 0701 -133
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за одржување на јавно зелени површини во
Свети Николе за 2011 година
Се објавува Програма за одржување на јавно зелени површини во Свети Николе за
2011 година бр. 0701 - 134, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на
седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/18
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

ПРОГРАМА
за одржување на јавно зелени површини во Свети Николе
за 2011 година
Програмата за одржување на јавно зеленило, паркови и спортски објекти
содржи:
6.
7.
8.
9.

Вид и обем на работите
Спроведување на програмата
Динамика и начин на вршење на работите
Завршни одредби

1. ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ
1.7.

Под одржување на јавно зеленило се подразбира чистење, косење и собирање
на трева, обнова, одржување и нега на дрвјата, одржување и кроење на украсни
грмушки и жбунови, одржување и нега на сезонско и трајно цвеќе, одржување
на поплочени и посипени со песок површини во паркови, фитосанитетска
заштита на растенијата, депонирање на собраниот отпад, како и останати
работни задачи потребни за одржување на јавно зеленило.

1.8.

На подрачјето на град Свети Николе евидентирани се вкупно 160 878 м2 јавно
зелени површини, од кои:
1. Парк “Александар Серафимов” со.............................................22 908 м2
2. Градски Парк “Колишев Дол” со.................................................72 713 м2
3. Скверови и зелени површини во потесно градско подрачје во кои спаѓаат
Спомен Парк “Лазар Колишевски”, скверови пред општинска зграда, скверови
пред ПТТ, скверови пред поранешна Стоковна куќа, скверови пред Општински
суд, Градска Фонтана, зеленила пред сите колективни згради за домување и др.
со...................................15 918 м2
4. Спортско – рекреативни површини со.......................................27 552 м2
5. Јавно – општински објекти со.....................................................21 787 м2
Вкупно:160 878 м2

2.СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за одржување на јавно зелените површини и спортски објекти во
Свети Николе ја спроведува ЈКП Комуналец – Свети Николе.

3. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ
Работите за одржување на јавно зелените површини ќе се извршуваат спрема
оперативниот план разработен по месеци за тековната година спрема слични
стандарди за одржување:
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-

рачно чистење на јавно зелени површини се извршуваат секојдневно на
сите површини во централното градско подрачје;
двапати неделно (а по потреба и почесто) ќе се чистат останатите јавно
зелени површини;
собирање на лисја се врши во периодот од септември до февруари;
одржување и нега на тревниците започнува со почетокот на
вегетацијата (март) и се извршува континуирано до септември
одржувањето и негата на дрвјата во парковите и дрвореди се одвива
континуирано во текот на целата година (кастрење, кроење и сл.;
прихранување со арско ѓубре најмалку еднаш во годината на јавните
зелени површини се врши во почетокот на вегетацијата (март);
садење на дрвја се одвива во периодот на мирување на вегетацијата
(од октомври до април);
одржувањето на украсните грмушки и жбунови се врши континуирано, во
фаза на вегетација се врши плевење, окопување, кастрење и сл;
садење на сезонско цвеќе се врши двапати годишно (во месец април се
садат едногодишни врсти како што се: бегонија, салвија, петунија и сл. а
во месец октомври се садат врсти кои р’тат од лукавици;
одржување и нега на сезонски и трајни жардинерии се врши
континуирано, што подразбира плевење, окопување, полевање и сл.;
посипани со песок и поплочени површини во паркови и детски
игралишта се врши континуирано во текот на целата година
косење на коров-плевел на неуредени површини се спроведува во текот
на вегетацијата;
одржувањето на трендафили се врши тековно во текот на целата година
(окопување, кроење, расадување и сл.).

Покрај овие хортикултурни активности ќе има и одредени градежни
зафаќања за подобро урбанизирање на овие микролокации т.е:
- изработка на нови клупи за седење и поставување на корпи за отпад;
- поправка на стари клупи и корпи за отпад;
- тековно одржување на градскиот плоштад и зеленилото во него;
- поправка на срушени делови на старите патеки за шетање;
- набавка и садење на одгледувана повеќегодишна садница за парковски
површини и делови кои што се запоставени околу стамбените згради и
сл.
Во склоп на сите активности кои секојдневно ги извршуваат вработените во
оваа дејност за потребите за одржување на цветните леи во паркот и други цветни
површини во градот ( околу 2500 м2 ) располагаме со сопствен расадник за цвеќе кој е
сместен во кругот на ЈКП Комуналец – Свети Николе.
Во сезонско одржување на градскиот парк “Колишев Дол” е влезено редовно
косење и изнесување на искосената трева, метење и собирање на отпадоците,
кастрење и чистење на дрвјата од суви гранки, поправка на клупи и канти за отпад,
оформување на цветни леи и сл.
За одржувањето на зелените површини кои што досега беа запоставени пред
колективните станбени згради потребно е да се изнајдат дополнителни средства за
нивно тековно одржување.
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на Општина Свети Николе.
Бр. 0701-134
31.01. 2011година
Свети Николе

Претседавач
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за зимско одржување на улични површини на град
Свети Николе за период 2010-2011 година
Се објавува Програма за зимско одржување на улични површини на град Свети
Николе за период 2010-2011 година бр. 0701 - 135, што Советот на Општина Свети
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/19
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

ВОВЕД
Општина Свети Николе со својата местоположба се наоѓа во
Светиниколската котлина во Овчеполието, која со својата микроклиматска
состојба се вбројува во малкуте подрачја каде се застапени доста јаки зими со многу
ниски температури. Самата диспозиција на градот која што е север-југ е една од
причините за создавање на екстремно ниски температури коишто пак условуваат и
свои последици на самите улични површини кои што се одржуваат во зимскиот
период. Оваа оперативна програма зависи од повеќе фактори кои меѓусебно се
разликуват едни од други поради степенот на изграденоста на локалната патна
мрежа, па поради тоа не е можно работните задачи да се извршуваат по утврдена
единствена шема на организација на работењето. Не се можни и единствени шеми
на технологијата на работењето, зошто факторите кои имаат влијание на
состојбата на патната мрежа во најчест случај не се појауваат поединечно,
истовредмено делуваат повеќе фактори (елементи на локалниот пат, стрмни
места, наквасени површини со кал, снег, мраз, снежни навеви и др.), како и
интензитетот на паѓањето на снег кој може да биде со или без ветер, појава на
голомразица или ниски температури каде што дејствувањето е значитело
ограничено и тешко може да се стави под контрола. Градот се простира на повеќе
ридести извишувања со што се формираат и доста голем број на улици кои што се
со стрмен наклон, кој пак во зимскиот период во присуство на снежни падавини или
голомразица се голем проблем за нормално одвивање на сообраќајот како и
нормално движење на самите пешаци.
Диспозицијата на позначајните објекти како што се Здравствениот дом,
амбулантата, а во тој контекст и главните улици за населбата Бел Камен,
објектите кои што гравитираат кон улиците Младинска и Карпошева, се изложени
на големи ризици при одвивањето на сообраќајот во зимски услови. Кога врнежите
од снег се долготрајни или се со ветер постои опасност од создавање на големи
наноси од снег, постои потреба од ангажирање на дополнителна механизација од
други фирми.
Роковте за зимски период се сметаат:
во ридско-планински делови од 16.11 до 05.03
во рамничарските делови од 25.11 до 20.02
Во случај ако има врнежи од дожд или снег со ниски температури овие рокови
можат да се продолжат.
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Информациите за состојбата и проодноста на локалните патишта и улици
во текот на зимскиот период на корисниците се соопштуваат преку средствата за
јавно информирање и преку Центарот за управување со кризи.
Со редовно и навремено реагирање од страна на Јаното комунално
претпријатие “Комуналец” – Свети Николе, кое е задолжено за одржување на јавно
прометните површини во градот, жителите и директните учесници во сообраќајот
би се чувствувале сигурно и безбедно.
ПЛАН НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Како директен учесник во одржувањето на јавно прометните површини во
градот, ЈКП Комуналец – Свети Николе во контекст на припремата на целокупната
програма за одржување во зимски услови изготви и план на реализација кој што
предвидува соодветно одржување.
Под јавно прометни површини се подразбира површини по кој се движат
пешаците и возилата и истите се оформени (со асфалт или коцка) кои се земени во
предвид за одржување, а не оформените (калдрма, земјени, чакал) улици не се
предмет на разгледување на програмата и се со посебен третман во зависност од
интересот помеѓу давателот и корисникот на услугите.
Во зависност од оптеретеноста, местоположбата и важноста, јавно прометните
површинио се поделени во неколку категории и тоа:
1. категории на улични површини простори кои што се од суштинско значење за
нормално одвивање на активностите на граѓаните на град Свети Николе. тоа се
плочник Плоштад Илинден, уличните површини до центарот на градот каде
фреквенцијата на сообраќајот е густа (улица Ленинова, Крсте Мисирков,
Маршал Тито, Септемвриска, Младинска, Карпошева, Орце Николов, Кочо
Рацин, Велко Влаховиќ)
2. категотрија на улични површини и простори кои гравитираат спрема горе
конкретните улици, а се надоврзуваат на уличните површини од прва категорија
и се неопходно потребни да бидат расчистени и одржувани за време на целата
зима. Тоа се улиците Македонска, Јане Сандански, Пиринска, Питу Гули, 25-ти
Мај, Сутјеска, населба Поглед, населба Лиска, населба Лозов Расад, улица 11ти Октомври, Ванчо Ангелов
3. категорија на улични површини кои ја сочинуваат сите останати површини
коишто се надоврзуваат на претходните две категории, а се со можност за
пристап на моторни возила за расчистување на зимските падавини и рудија за
расфрлање на сол и песок
За да целокупното живеење во урбаната средина би се одвивало без проблеми за
време на зимските услови потребно е целокупната јавна прометна површина, којашто е
опфатена со програмата за одржување, се одржува редовно и континуирано.
Самите површини, согласно значењето и категоризацијата на самите улични
површини, се содржани со својата површина за реализација и тоа:
ПРВА КАТЕГОРИЈА
Р.Б.
1
2
3
4
5
6
7

УЛИЦА
Плочник со “Плоштад
Илинден”
“Ленинова”
“Крсте Мисирков”
“Маршал Тито”
“Септемвриска”
“Младинска”
“Карпошева”

ДОЛЖИНА

ПОВРШИНА
(м2)
6.840

300
1.052
800
1.500
600
1.200

2.400
6.887
5.790
6.600
3.600
7.200
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8
9
10

“Орце Николов”
“Кочо Рацин”
“Велко Влаховиќ”

500
500
1.500

ВКУПНО:

2.000
3.000
6.600
50.971

ВТОРА КАТЕГОИЈА
Р.Б.

УЛИЦА

ДОЛЖИНА

1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Македонска”
“Јане Сандански”
“Пиринска”
“Питу Гули”
“25-ти Мај”
“Сутјеска”
“Поглед”
“11-ти Октомври”
“Ванчо Ангелов”
ВКУПНО:

680
245
850
350
950
400
350
300

ПОВРШИНА
(м2)
3.630
2.682
1.410
4.250
1.750
4.750
2.000
1.400
1.200
23.072

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Методот на реализацијата и начинот како се извршува е согласно предвидените
активности коишто ги предвидува самата работна програма за зимско одржување на
јавно прометни површини. За време на зимскиот период првенствено значење и се има
дадено на сите улични површини коишто гравитираат кон Здравствениот дом и
амбулантата, како и сите патни правци кои водат кон центарот на градот. Исто така,
приоритетно значење имаат и уличните површини коишто се се доста стрмен пат и е
неопходно да се врши нивно расчистување во целиот период на зимски падавини.
Истото тоа се однесува и за појавата на голомраицата, поточно за сите овие
површиони при појава на голомразица се предвидува да се посолат со сол и ситен
песок за да бидат проодни во секој период.
ЈКП Комуналец – Свети Николе е задолжено за одржувањето и реализирањето
на зимската програма и во рамките на своето редовно одржување има изгорвено и
работен план за работа во зимски услови со конкретно задолжение на работни групи за
одржување на уличните површини.
Во услови на многу ниски температури кога и самата сол не реагира на
условите се предвидува непрекинато работење со континуирано дежурање на работни
групи во текот на деноноќјето, со редовно расфрлање на песок на самите улични
површини (приоритет на улиците од прва категорија) со што сообраќајот и движењето
на пешаците би се одвивал, но под отежнати услови.
За расчистување на уличните површини во коишто не може да влезе соодветна
механизација се превидува активноста да се реализира рачно и со трактори, со што ја
зголемува и финансиската конструкција на самата програма. Рачна изработка со
соодветни работи се предвидува да се извршуваат и во делот на уличните површини во
самиот град (Плоштад Илинден, тротоари, скали и сл.).
Условите во градот за кој е неопходно чистење према проценката на
временската состојба ќе ја врши ЈКП Комуналец – Свети Николе и по налог на
налогодавачот.
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За извршената работа се составува работна книга којашто се доставува до
Општина Свети Николе за завека од Надзорен орган, а потоа се доставува фактура за
извршена работа до Општина Свети Николе.
-

користење на трактор со приколица од 2 м3
1 час џ 350,00 денари
работна рака
1 час џ160,00 денари
користење на камион ФАП со плуг за снег
1 час џ 2100.00 денари
користење на соларка КМГ 533
1 час џ 3350,00 денари
комбиниран ровокопач – натоварувач со приклучни елементи
за зимско чистење (даска за чистење на снег)
1 час џ 1900.00 денари (две машини)
Цените се искажани без ДДВ

ПРЕГЛЕД
на состојбата на улици во градот Свети Николе со приоритет за зимско одржување за
сезоната 2010/2011 година
Р.Б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Улица
“Маршал Тито”
“Плоштад Илинден”
“Велко Влаховиќ”
“11-та Македонска бригада
“Партизанска
“Поглед
“Карпошева
“Младинска”
“Крсте Мисирков”
“Септемвриска”
“Кочо Рацин”
“Ленинова”
“Карл Маркс”
“Скопска”
“4-ти Јули”
“Кумановска”
“Питу Гули”
“Моша Пијаде”
“Едвард Кардељ”
“Улов Палме”
“Ударничка”
“Глигор Прличев”
“29-ти Ноември”
“Никола Карев”

Ед.мера
м2
-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-

Површина
30.202
16.661
34.661
3.411
2.454
1.362
15.637
5.316
16.944
11.437
10.185
2.774
7.463
9.084
8.612
2.125
15.876
1.650
5.437
1.450
6.549
2.264
5.760
4.054

30

25
26
27
28

“Ќиќевачка”
“Македонска”
“Орце Николов”
“Браќа Миладинови”

-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-

1.855
7.840
5.409
3.840

29
30
31
32
33
34

“Трајан Циклев”
“Васака Циклева”
“Вардарска”
“Пролетерска”
“Првомајска”
“Рахилка Гонева”

-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-

5.120
349
2.240
1.663
1.451
2.038

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

“Цветан Димов”
“Октомвриска”
“Јане Сандански”
“Јанко Глигоров”
“Мирче Ацев”
“Ванчо Ангелов”
“Вера Циривири”
“Гоце Делчев”
“Сутјеска”
“25-ти Мај”
“Ангел Трајчев”
“Пиринска”

-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-

2.211
1.516
13.115
2.987
515
5.168
1.092
793
8.461
8.839
3.175
1.797

47
48
49
50
51

“11-ти Октомври”
“Пионерска”
“Овчеполска”
“Индира Ганди”
“Светиниколска”

-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-ИИ-

3.606
946
374
3.959
1.151

31

32

33

34

35

Бр. 0701-135
31.01. 2011година
Свети Николе

Претседавач
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување на Информација за безбедносна
состојба во текот на 2010 година на подрачјето на ПС Свети Николе
Се објавува Заклучокот за усвојување на Информација за безбедносна состојба
во текот на 2010 година на подрачјето на ПС Свети Николе бр. 0701 - 136, што Советот
на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/20
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на ден 31.01. 2011 година донесе
З А К Л У Ч О К
за усвојување на Информација за безбедносна состојба во текот на 2010 година
на подрачјето на ПС Свети Николе
1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Информацијата за безбедносна
состојба во текот на 2010 година на подрачјето на ПС Свети Николе.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Свети Николе”.
Бр.0701 - 136
31.01. 2011 година
Свети Николе

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина
Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување
на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 2/2 м.в.
“Голем осој” КО Немањици, Општина Свети Николе
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Се објавува Одлуката за
пристапување кон изработка и донесување
на
Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 2/2 м.в. “Голем осој”
КО Немањици, Општина Свети Николе бр. 0701 - 137, што Советот на Општина
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.
Бр. 0801-139/21
31.01. 2011 год.
Свети Николе

Врз
Законот за
Македонија
Николе на

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

основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од
просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република
“ бр.24/08 – пречистен текст и 124/10 ), Советот на Општина Свети
седницата одржана на ден 31.01. 2011 година донесе

ОДЛУКА
за пристапување кон изработка и донесување на Локална
урбанистичка планска документација за КП бр. 2/2 м.в. “Голем осој” КО
Немањици ,
Општина Свети Николе
Член 1
Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка
планска
документација
за КП бр. 2/2
м.в. “Голем осој” КО Немањици ,
Општина
Свети
Николе , наменето за изградба на лесна и незагадувачка
индустрија.
Член 2
Изработката на планот ќе започне по добивање на услови за планирање
на просторот од Органот на државна управа надлежен за вршење на работите од
областа на просторно планирање.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави
во “Службен гласник на Општина Свети Николе”
Бр. 0701 -137
31.01.2011 година
Свети Николе

Председател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети
Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на
Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина
Свети Николе за 2011 година
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Се објавува Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Свети
Николе за 2011 година бр. 0701 - 138, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе
на седницата одржана на ден 31.01. 2011 година.

Бр. 0801-139/22
31.01. 2011 год.
Свети Николе

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