СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
.

Службен гласник на Општина
Свети Николе

28.02. 2013 година
ден

месец

година

Свети Николе
Излегува по потреба

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

Број 2

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
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na finansov izve{taj po
zavr{na smetka za 2012 godina za
OOU ”Dame Gruev” s Erxelija
Za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na finansov izve{taj po zavr{na smetka za
2012 godina za OOU Dame Gruev” s Erxelija
br. 0701 – 180 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/1
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na finansov izve{taj po zavr{na smetka za 2012 godina za
OOU Dame Gruev” s Erxelija
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Zaklu~okot za usvojuvawe na
finansov izve{taj po zavr{na smetka za 2012 godina za OOU Dame Gruev” s Erxelija.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701 - 180

Pretsedatel,

1

28.02. 2013godina
Sveti Nikole

na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe nana Zavr{na smetka za
2012 godina na OOU “Kiril i Metodij” Sveti Nikole
Za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Zavr{na smetka za 2012 godina
na OOU “Kiril i Metodij” Sveti Nikole
br. 0701 – 181 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/2
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Zavr{na smetka za 2012 godina na
OOU “Kiril i Metodij” Sveti Nikole
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Zaklu~okot za usvojuvawe na
Zavr{na smetka za 2012 godina na OOU “Kiril i Metodij” Sveti Nikole.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701 - 182
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na zavr{na smetka za 2012
godina na OOU “Goce Del~ev” Sveti Nikole
Za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na zavr{na smetka za 2012 godina
na OOU “Goce Del~ev” Sveti Nikole
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br. 0701 – 182 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/3
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na zavr{na smetka za 2012 godina na
OOU “Goce Del~ev” Sveti Nikole
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Zaklu~okot za usvojuvawe na
zavr{na smetka za 2012 godina na OOU “Goce Del~ev” Sveti Nikole.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701 - 181
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na
finansov izve{taj po Zavr{na smetka za 2012 godina na
SOU “Ko~o Racin” Sveti Nikole
Za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na finansov izve{taj po Zavr{na
smetka za 2012 godina na SOU “Ko~o Racin” Sveti Nikole
br. 0701 – 183 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/4
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na finansov izve{taj po Zavr{na smetka za 2012 godina na
SOU “Ko~o Racin” Sveti Nikole
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Zaklu~okot za usvojuvawe na
finansov izve{taj po Zavr{na smetka za 2012 godina na SOU “Ko~o Racin” Sveti
Nikole.
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2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701 - 183
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na finansiskiot izve{taj
od Godi{nata smetka za 2012 godina na OU Naroden muzej
Za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na finansov izve{taj finansiskiot
izve{taj od Godi{nata smetka za 2012 godina na OU Naroden muzej
br. 0701 – 184 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/5
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na finansiskiot izve{taj od Godi{nata smetka za 2012 godina na
OU Naroden muzej
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Zaklu~okot za usvojuvawe na
finansiskiot izve{taj od Godi{nata smetka za 2012 godina na OU Naroden muzej.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701 - 184
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
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za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na zavr{ni smetki za
finansisko rabotewe na Domot na kulturata “Krste Misirkov”
Sveti Nikole za 2012 godina
Za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na zavr{ni smetki za finansisko
rabotewe na Domot na kulturata “Krste Misirkov” Sveti Nikole za 2012 godina
br. 0701 – 185 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/6
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na zavr{ni smetki za finansisko rabotewe na Domot na kulturata
“Krste Misirkov” Sveti Nikole za 2012 godina
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Zaklu~okot za usvojuvawe na
zavr{ni smetki za finansisko rabotewe na Domot na kulturata “Krste Misirkov” Sveti
Nikole za 2012 godina;
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701 - 185
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na
zavr{na smetka za 2012 godina na JOUDG “Rahilka Goneva” Sveti Nikole
Za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na zavr{na smetka za 2012 godina na
JOUDG “Rahilka Goneva” Sveti Nikole
br. 0701 – 186 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/7
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na zavr{na smetka za 2012 godina na
JOUDG “Rahilka Goneva” Sveti Nikole
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Zaklu~okot za usvojuvawe na
zavr{na smetka za 2012 godina na JOUDG “Rahilka Goneva” Sveti Nikole.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701 - 186
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na
Izve{taj za raboteweto na JKP “Edinstvo” Sveti Nikole so godi{na presmetka za
period od 01.01. do 31.2. 2012 godina
Za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{taj za raboteweto na JKP
“Edinstvo” Sveti Nikole so godi{na presmetka za period od 01.01. do 31.2. 2012 godina
br. 0701 – 187 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/8
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Izve{taj za raboteweto na JKP “Edinstvo” Sveti Nikole so
godi{na presmetka za period od 01.01. do 31.2. 2012 godina
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Zaklu~okot za usvojuvawe na
Izve{taj za raboteweto na JKP “Edinstvo” Sveti Nikole so godi{na presmetka za
period od 01.01. do 31.2. 2012 godina.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
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Br.0701 - 187
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na
Izve{tajot za Finansisko rabotewe so Zavr{na smetka za 2012 godina na JP
“Pogrebalni uslugi” – Sveti Nikole
Za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot za Finansisko
rabotewe so Zavr{na smetka za 2012 godina na JP “Pogrebalni uslugi” – Sveti Nikole
br. 0701 – 188 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/9
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Izve{tajot za Finansisko rabotewe so Zavr{na smetka za 2012
godina na JP “Pogrebalni uslugi” – Sveti Nikole
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Zaklu~okot za usvojuvawe na
Izve{tajot za Finansisko rabotewe so Zavr{na smetka za 2012 godina na JP
“Pogrebalni uslugi” – Sveti Nikole.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701 - 188
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na
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Izve{tajot za raboteweto na JKP “Komunalec” so godi{na presmetka za period od
01.01. do 31.12. 2012 godina

Za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot za raboteweto na JKP
“Komunalec” so godi{na presmetka za period od 01.01. do 31.12. 2012 godina
br. 0701 – 189 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/10
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Izve{tajot za raboteweto na JKP “Komunalec” so godi{na
presmetka za period od 01.01. do 31.12. 2012 godina
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Zaklu~okot za usvojuvawe na
Izve{tajot za rabpteweto na JKP “Komunalec” so godi{na presmetka za period od 01.01.
do 31.12. 2012 godina.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701 - 189
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na
Izve{taj za izvr{eniot godi{en popis vo Op{tina Sveti Nikole so sostojba
31.12.2012 godina
Za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{taj za izvr{eniot godi{en
popis vo Op{tina Sveti Nikole so sostojba 31.12.2012 godina
br. 0701 – 190 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/11
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.
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Врз основа на член 29 и 30 од Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските
корисници (Службен весник на РМ бр.28/2003,62/2006,8/2009), Централната пописна комисија за
вршење на годишен попис за 2012 година го поднесува следниот :
ИЗВЕШТАЈ
за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе со состојба на 31.12. 2012 година
1. Централната пописна комисија за редовниот годишен попис во состав:
- Трајчо Кочиев - претседател
- Ивана Јорданова -член
- Славица Димова-член
и пооделните комисии за одредени наменски пописи
а) Комисија за попис на основни средства и ситен инвентар, во состав:
- Павле Јованов- претседател
- Елизабета Стојкова - член
- Сузана Нушева - член
б) Комисија за вршење на попис во Детско одмаралиште Стар Дојран , во состав:
- Александар Стојанов, претседател
- Зоран Панов, член и
- Бобан Ефремов,член
в) Комисија за попис на побарувањата и обврските во сметководствената евиденција,
парични средства и хартии од вредност, во состав:
- Валентина Митева, претседател
- Валентина Гилева, член и
- Кирил Стојнев, член
Комисиите се формирани со решение од одговорното лице под бр. 02-1114 од 31.12.2012
година, врз основа на кое извршија редовен годишен попис на средствата и изворите на средствата,
паричните средства и хартии од вредност со состојба на ден 31.12.2012 година.
2. Со пописот се утврди фактичката состојба на основните средства и ситниот инвентар,
побарувањата и обврските во сметководствената документација и во благајната во Општина Свети
Николе со состојба на 31.12. 2012 година.
За извршениот попис секоја комисија достави посебни извештаи кои се составен дел на овој
извештај.
3. Пописот на основните средства и на ситниот инвентар е извршен во просториите на
седиштето на Општина Свети Николе.
4. Пописот на основните средства и на ситниот инвентар е извршен во просториите на
седиштето на ТППЕ - Свети Николе.
5. Пописот на основните средства и на ситниот инвентар е извршен во просториите на
седиштето на Одморалиште Стар Дојран.
Комисијата за попис на основни средства и ситен инвентар во текот на извршувањето на
пописот работеше во полн состав. Со пописот на основните средства не се воочени поголеми
отстапувања на фактичката од книговодствената состојба во просториите на седиштето на Општина
Свети Николе, во просториите на седиштето на ТППЕ - Свети Николе и во просториите на
седиштето на Одморалиште Стар Дојран.
6. На ден 31.12. 2012 година Комисијата за вршење на годишен попис на побарувањата и
обврските според сметководствената евиденција и во благајната на Општина Свети Николе за
извршениот попис достави Извештај при што ја констатира следната состојба:
Сметка за редовно работење 763014076263715 редовна сметка:
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Салдо на сметката (извод од 31.12.2012)
Побарувања
Побарување од вработени
Обврска за Нето плата на вработени
Обврски за Персонален данок од плата
Обврски за Придонеси од плата за вработени
Обврски од фактури –кон добавувачи
Обврски од фактури –кон добавувачи -Дојран
Обврски кон советници –надоместок за седница
Обврски -персонален данок за советници Обврски кон физички лица- договорни услуги
Обврски за персонален данок од договорни услуги

0,00
220.593,00
114.466,00
1.074.168,00
77.225,00
432.513,00
38.695.214.00
531.125,00
864.151,00
96.016,00
197.498,00
21.944,00

Комисијата констатира дека се усогласени сметките на 1980 -Активни временски
разграничувања со салдо во вкупен износ од 38.695.214,00 денари, со сметката 220 - Обврски
спрема добавувачи за истиот износ од 38.695.214,00 денари.
Од овој износ општината за заеднички потреби има обврски во износ од 36.122.392,00
денари
За потребите на детското одмаралиште во Дојран има обврски за плаќање во износ од
531.125,00
По сите основи за електрична енергија вкупниот износ е 1.591.732,00 денари
Износот во вредност од 1.591.732,00 денари кој се однесува за обврски кон ЕВН е
регулиран во текот на јануари месец.
Обврските во износ од 15.948.719,00 се обврски кои имаа доспеаност со 31.12.2015 година
затоа што се однесува за капитални инвестиции во општината сио потпишан договор за испалата на
две последователни години од моментот на техничкиот прием на изработените проекти.
Заклучно со 31.12.2012 година имаме обврски кои мора да се исказат како обврски иако
нивниот рок на исплата е во текот на наредниот месец и и таков вид на обврски во номинален износ
се 7.895.325,00 денари кои се исплатени во текот на месец јануари
Комисијата констатира дека до сите коминтенти се доставени конфирмации во вкупен број
158 и доколку постојат определени несогласувања истите ќе бидат записнички констатирани и
предложени на Советот за корекција во Билансот на состојба во текот на 2013 година.
При попис на благајна Комисијата констатира дека нема останато салдо и средства за пренос во
наредната година согласно законските одредби за буџет и буџетски корисници и состојбата на
благајната е 0,00 денари а вкупните трансфери преку благајна со состојба 31.12. 2012 година
изнесуваат 773.161,00. Исплатите кои се извршени преку благајна се за трошоци кои не се
опфатени со јавните набавки и тендерите од мала вредност.
Констатирано е дека на 31.12.2012 во касата на Општина Свети Николе се наогаат картички за
гориво во износ од 114.466,00 денари и тоа со следните броеви:

















705394 во износ од
715262 во износ од
708939 во износ од
708403 во износ од
713967 во износ од
705061 во износ од
700461 во износ од
712826 во износ од
716221 во износ од
716294 во износ од
712381 во износ од
701089 во износ од
715411 во износ од
708592 во износ од
715509 во износ од
703286 во износ од

999 апоени
1.002 апоени
600 апоени
10.000 апоени
6.700 апоени
2.260 апоени
195 апоени
7.500 апоени
9.002 апоени
2.510 апоени
10.000 апоени
1.400 апоени
3.699 апоени
3.900 апоени
1.199 апоени
7.000 апоени

10







708202 во износ од
700265 во износ од
702816 во износ од
714480 во износ од
713070 во износ од

6.500 апоени
10.000 апоени
10.000 апоени
10.000 апоени
10.000 апоени

• Салдото со состојба 31.12.2012 година .на жиро сметка - 7630140762-630-10 на Буџет на
Општина Свети Николе изнесува: 1.977.455,00 денари.
• Салдото со состојба 31.12.2012година .на жиро сметка - 7630140762-789-44 на Општина
Свети Николе -Агенција за вработување изнесува: 5.770,00денари.
• Салдото со состојба 31.12.2012 година .на жиро сметка - 7630140762-930-11 на Наменска
сметка за блок дотации 1.497.961,00 денари.
• Салдото со состојба 31.12.2012 година .на жиро сметка - 7630140763-937-17 на
Противпожарна сметка изнесува 0 денари.

Салдо на сметката (извод од 31.12.2012)
Обврска за Нето плата на вработени- пожарникари
Обврски за Персонален данок од плата
Обврски за Придонеси од плата за вработени
Вкупно

0,00
208.217,00
15.666,00
96.604,00
320.487,00

• Салдото со состојба 31.12.2012 година .на жиро сметка - 7630140762-637-15 на Редовна
сметка изнесува 0 денари.
• Салдото со состојба 31.12.2012 година .на жиро сметка - 7630140762-785-25 на Наменска
сметка за солидарност изнесува 0.00 денари.
• Салдото со состојба 31.12.2011 година .на жиро сметка - 7630140762-785-30 на Општина
Свети Николе- наменска сметка за капитални инвестиции 5.000,00 денари.


Салдото со состојба 31.12.2011 година .на жиро сметка - 7630140762-785-20 на Општина
Свети Николе-Донаторска сметка-Подадена рака изнесува 9 денари.

Вкупните побарувања по разни основи на сметка 763140762-630-10 на Буџет на Општина
Свети Николе изнесуваат 20.937.017,00 денари.
Побарувањата на општина Свети Николе се од повеќе видови а тоа се со следните описи и
износи како што следува :
Буџет на општина Свети Николе 7630140762-630-10
Опис на побарувањето
1200 -.Побарувања од Министерствата во управна зграда
120001- Побарувања од физички лица – Мавровица
120002 - Побарувања по основ на фактури- Општина Петровец
120004 - Побарувања од Буџетски корисници-телефони
120008 - Побарувања од Буџетот УХМР – Ѓуриште
120073 побарување од ЈКП Комуналец од јавна чистота од физички лица
120073-1 побарување од ЈКП Комуналец од јавна чистота
од
правни лица
122006 – Побарувања по основ на бесправни градби
122010 - Побарувања од граѓани по решенија на данок на наследство и подарок

Износ
679.526,50
408.931,00
57.900,00
4.555,00
51.000,00
1.904.201,50
809.468,50
729.964,50
29.000,00
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122011 - Побарувања по основ на договори од општински имот
1221 - Побарување од физички лица -Тодорица
1223 - Побарувања од купувачи на јавно - прометни површини
1225 - Побарувања од граѓани - комуналии
1226 - Побарувања од граѓани- данок на имот
122026- Побарувања - данок на имот-правни лица
1229 - Побарувања од граѓани данок на промет
1224 - Побарувања од граѓани солидрни бараки
1227 -Побарувања од правни лица за комунална такса
1211-Комунална такса за користење на простор за паркирање на моторни возила
1231-Побарувања од комунална такса огласи и реклами
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА

1.425.697,00
4.200,00
391.224,00
448.980,50
5.334.852,00
1.400.058,50
376.023,00
801.474,00
5.919.600,00
100.360,00
60.000,00
20.937.017,00

Пописната Комисијата предлага до Централната комисија да предложи на Советот отпис на
побарувања по основ на комунална такса за истакната фирма кај правни субјекти и трговци
поединци.Во прилог со извештајот Пописната комисија доставува до Централната Комисија список
на фирмите на кој треба да се изврши отпис. Отписот се предлага врз основа на увид во даночно
одделение каде е констатирано дека истите фирми се ликвидирани и побарувањата не можат да се
реализираат и тоа во вкупен износи од :
-Правни субјекти во износ од 254.443,00 денари.
-Трговци поединци во износ од 160.939,00 денари.
Пописната Комисијата предлага до Централната комисија да предложи на Советот отпис на
побарувања по основ на данок на имот на правни лица . Отписот се предлага врз основа на увид во
даночно одделение каде е констатирано дека правните субјекти се ликвидирани и побарувањата не
можат да се реализираат и тоа во вкупен износи од 36.501,00 денари
 По предлог на Комисијата за попис на основните средства и ситен инвентар во Управната
зграда, Централната пописна комисија му предлага на Советот на Општина Свети Николе
да изврши траен отпис на Основни средства и ситен инвентар кои се без сметковоствена
вредност. Списокот со предлогот за отпис е составен дел на Записникот на пописната
комисија за попис на основните средства и ситен инвентар.
 По предлог на Комисијата за попис на основни средства и ситен инвентар во ТППЕ,
Централната пописна комисија му предлага на Советот на Општина Свети Николе да
изврши траен отпис на Основни средства и ситен инвентар во ТППЕ Општина Свети
Николе кои се без сметковоствена вредност и списокот со прелогот за отпис е составен
дел на записникот на пописната комисија за попис на основни средства и ситен инвентар
во ТППЕ.
 По предлог на Комисијата за вршење на попис во Детско одмаралиште Стар Дојран,
Централната пописна комисија му предлага на Советот на Општина Свети Николе да
изврши траен отпис на Основни средства и ситен инвентар во Детско одмаралиште Стар
Дојран кои се без сметковоствена вредност и списокот со предлогот за отпис е составен
дел на записникот на пописната комисија за вршење на попис во Детско одмаралиште Стар
Дојран.
 Основни средства и ситен инвентар за расход се констатирани во Записниците од
пописните комисии во пописни листи со реден број :
- Пописна листа на средства за расход од реден број 1-4 од извештајот од годишен
попис на основните средства и ситен инвентар во зграда на Општина Свети
Николе,
- Пописна листа на средства за расход од реден број 1-54 од извештајот од годишен
попис на основните средства и ситен инвентар во во ТППЕ,
- Пописна листа на средства за расход од реден број 1-51 од извештајот од годишен
попис на основните средства и ситен инвентар во детско одмаралиште Стар Дојран.
Централната пописна комисија предлага на Советот на Општина Свети Николе, основните средства
и ситен инвентар констатирани како расход од страна на Комисијата за попис на основни средства и
ситен инвентар во Управната зграда, Комисијата за попис на основни средства и ситен инвентар во
ТППЕ и Комисијата за попис на основни средства и ситен инвентар во детско одмаралиште Стар
Дојран, да се расходуваат врз основа на посебно изготвено решение од страна на Градоначалникот
на Општина Свети Николе, на следниот начин:
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Основните средства и ситен инвентар констатирани како расход, кои немаат
употребна вредност да се отстранат со Записник.
- Основните средства и ситен инвентар констатирани како расход, кои имаат
одредена употребна вредност да се расходуваат по пат на продажба или подарок.
Во прилог се доставуваат:
1) Извештај од Комисијата за вршење на годишен попис на основните средства и ситен
инвентар во зграда на Општина Свети Николе и во ТППЕ;
2) Извештај од Комисијата за вршење на годишен попис во Детско омаралиште Стар
Дојран;
3) Извештај од Комисијата за вршење на годишен попис на побарувањата и обврските
според сметководствената документација и во благајната.
-

Бр. 0701-190
28 .02.2013 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов 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
za objavuvawe na Odluka za traen otpis za pobaruvawe po izvr{en popis vo
2012 godina
Za objavuvawe na Odluka za traen otpis za pobaruvawe po izvr{en popis vo
2012 godina
br. 0701 – 191 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/12
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа(Службен
весник на РМ бр.05/02), а во врска со член 85-а од Законот за даноците на имот (Службен
весник на РМ бр.61/04 и 92/07), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана
на ден 28.02.2013 година донесе
О Д Л У К А
за траен отпис на побарувања по извршен попис во 2012
Член 1
Се врши траен отпис на побарувања по следните основи :
-Комунална такса за трговци поединци износ од - 160.939,00 денари
-Комунална такса за правни субјекти износ од - 254.443,00 денари
-данок на имот за правни субјекти износ од
- 36 .501,00 денари
Член 2
Прилог на Одлуката за отпис на побарувањата од член 1, се извештаите и
веродостојната документација за извршениот попис заклучно со 31.12.2012 година
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на
Општина Свети Николе.
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Бр. 0701-191
28 .02.2013 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов 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
za objavuvawe na Odluka za pro{iruvawe na Buxet na Op{tina Sveti Nikole za
2012 godina
Za objavuvawe na Odluka za pro{iruvawe na Buxet na Op{tina Sveti Nikole za
2012 godina
br. 0701 – 192 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/13
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

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

ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Kvartalen izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tina
Sveti Nikole za izve{tajniot period za kvartal IV od 01.01. do 31.12.2012 godina

Za objavuvawe na Kvartalen izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tina
Sveti Nikole za izve{tajniot period za kvartal IV od 01.01. do 31.12.2012 godina
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br. 0701 – 193 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.

Бр. 0801- 175/14
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Izve{taj za realizacija na IV kvartal
za 2012 godina
Za objavuvawe na Izve{taj za realizacija na IV kvartal za 2012 godina
br. 0701 – 194 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/15
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ЧЕТВРТИОТ
КВАРТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА
Општина Свети Николе во текот на четвртиот квартал од 01.01.2012 до 31.12.2012 година
има реализација на Буџетот на Општина Свети Николе во вкупен износ од 229.792.450
денари или изразено во процент изнесува 91,47 %, споредено план со реализација.
Основниот буџет на Општина Свети Николе за четвртиот квартал има реализација од
79.642.292 денари или изразено во проценти изнесува 83,38%. Следејќи ја историјата на
базата на податоците за реализацијата во последните пет години мораме да напоменеме
дека четвртиот квартал од 2012 годината е на ниво кое би требало да го има за овој
квартал. Со анализата која е направена во одделението за финансии и буџет констатирано
е дека општината постепено ја зголемува својата ликвидност со тоа што се обидува да
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изврши исплата на заостанатите обврски кон коминтентите и се обидува да оствари
максимално прибирање на приходите со што би се овозможило поголема финансиска
сигурност. Според вкупните приходи општинскиот основен буџет има реализација во
приходниот дел во вкупен износ од 79.642.292 денари, а од истите реализација на
расходите во вкупен износ од 78.132.146,00 и салдо на 31.12.2012 во износ од 1.510.146
денари.
Од севкупните расходи на ставките 401 и 402 кои се однесуваат за исплата на плата,
надоместоци и придонеси има потрошено 19.830.696,00, а остатокот на средства се за
исплата на обврските кои општината ги сервисира и е на повидок да се воведе максимална
финансиска контрола и дисциплина во делот на исплатата на основниот буџет.
Ако се направи анализа на средствата како се реализирани и потрошени како
реализација/план за овој четврт квартал од 2012 се добива следната слика на реализација
на трошоци во основниот буџет:
 За плати и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се
потрошени 25,38% од вкупните расходи, а соодносот реализација/план е
89,67%
 За тековни резерви се потрошени 0,17% од вкупните расходи , а соодносот
реализација/план е 44,67%
 За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како
и трошоци напаравени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има
направено трошок кој изразен во процент изнесува 0,70% од вкупните
трошоци или во денари изразено изнесува 554.124,00 денари, а соодносот
реализација/план е 89%
 За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и
телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта )
исплатени се 84,91% од планираните трошоци или во денари изразено
изнесува 14.461.080,00 денари, а во однос на вкупните трошоци е 18,51%
 За материјали и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното
осветлување, одржувањето во детското одмаралиште во Дојран како и
сите поправки кои се направени во општинската зграда, во овој дел спаѓа и
набавката на се она што е специфично како материјал кој има посебна
намена и самиот износ за овие трошоци изнесува 5.008.931,00 или 91% од
планираните трошоци, додека во однос на вкупно планирате трошоци
реализирано е 6,41%
 За поправки и одржување на моторни возила, поправки и замена на
резервни делови гуми и други делови кои се потребни за возниот парк на
општината како и за одржување на зелени површини се потрошени
средства во износ од 6.113.155,00 денари или во проценти 78,50% од
планираното, во однос на вкупните трошоци реализирано е 7,82%
 За други договорни услуги ангажирање на лица кои имаат извршено
определени услуги кон општината, надомест за експропријација , исплата
на проекти за урбанистички и просторни планови, примарна заштита, услуги
за копирање и печатење има реализирано 7,35% од вкупните расходи, а
реализирано во однос на планирано е 81,68%
 За расходите кои се однесуваат на репрезентација, посета на семинари и
конференции, објава на огласи, чланарина во домашни и странски
заедници има издвоено средства во износ од 2.066.597,00 денари или
71,29%, а во однос на вкупните расходи има реализирано 2,65%
 На ставките кои се однесуваат за исплатата на невладини организации,
здруженија на граѓани како и трансферите до спортски клубови и
организации од невладин сектор има остварување во овој четрврт квартал
од годината во износ од 540.000,00 денари или изразено во проценти
71.9%, а во однос на вкупните расходи е 0,69%
 За разни трансфери има исплатено 1.511.932,00 денари и процентот
изнесува 72,40%, а во однос на вкупните расходи е 1,94%
 Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и
награда за новороденчиња изнесува 715.000,00 денари или тоа изразено
во процент изнесува
89,38%, а во однос на вкупните расходи е
реализирано 0,92%
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326,070 ден.

393,750 ден.

Предвиден буџет за 2012
година
Реализиран буџет за 2012
година по соодветни
компоненти

Донации

12,691,393 ден.

17,299,496 ден.

самофинансирачки
активности

Наменски дотации

0 ден.

Основен буџет

40,000,000 ден.

137,132,695 ден.

80,000,000 ден.

138,026,721 ден.

120,000,000 ден.

79,642,292 ден.

160,000,000 ден.

95,514,681 ден.

За купување на опрема и машини има исплатено износ 2.557.823,00 или
76,56%,а во однос на вкупните расходи реализирано е 3,27%
 За изградба и реконструкција
на патишта улици и автопати
има
реализација во износ од 18.577.896,00 или процентуално изнесува 75,84%,
во однос на вкупните расходи реализацијата е 23,78%
Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на
општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2012 година. Можеме да констатираме
дека имаме мошне добра реализација и на приходите и на расходите со максимално
остварување од 98,10% .
Во делот за намеските дотации мора да се каже дека тие се реализирани во износ од
137.132.695,00 денари или изразено во проценти 99.35%. Динамиката на реализација е на
идеална страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2012 година имаме поголем буџет
на финансиски средства кои се трансферираат до локално ниво средствата не се доволни
за сервисирање на сите потреби на буџетските корисници и општината работи на
комплетна анализа за изнаоѓање на решение за овој проблем које непосредно проблем на
сите нас како општина. Особено има проблем во делот на сервисирање на оперативните
трошоци кои се иако минимални не можат комплетно да се извршат и исплатат од страна
на буџетските корисници. Вкупната реализација на расходната страна на буџетските
корисници изнесува 136.521.454,00 денари или изразено 98,91% реализирано во однос на
планирано.
Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот изнесува
73,36 %. Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на
самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво и се на многу на повисоко ниво
на реализација споредено со претходната година .
Во делот на донации општина Свети Николе има остварување на донации во износ од
326.070,00 денари. Средствата се финансиска помош за изградба на спомен одбележје –
биста на Александар Серафимов. Во текот на донации општина Свети Николе, има
добиено гранд преку средното општинско училиште во програмата на Националната
Агенција за „Доживотно учење” која ке се реализира во наредниот период. Општина Свети
Николе преку проект на УНДП има добиено со уште три општини во Р. Македонија донација
во износ од 120.000,00 денари за палиетална служба за стари и изнемоштени лица .
Лицата ќе се ангажираат за временски период од 4 месеци и ќе им помагаат на лицата кои
не се способни да се грижат сами за себе.
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Предвиден буџет за 2012 година
Основен буџет

17,299,496 ден.393,750 ден.

95,514,681 ден.

Наменски дотации
самофинансирачки
активности
Донации

138,026,721 ден.

Реализиран буџет за 2012 година по соодветни компоненти

326,070 ден.
12,691,393 ден.
79,642,292 ден.
Основен буџет
Наменски дотации
самофинансирачки активности
Донации

137,132,695 ден.

Според погоре прикажаниот графикон може да се констатира дека Општина Свети Николе
по соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата
за
соодветните политики во сите области кои ги има зацртано и предвидено за 2012 година.
Општина Свети Николе заедно со Владата на Република Македонија се обидува да и
помогне на најзагрозената група на граѓани со ангажирање на времено вработување на
определен број на невработени лица. Лицата се вработени преку Агенцијата за
вработување и еден дел преку општина Свети николе. Истите се ангажирани за временски
период од 6 месеци. Би сакале да напоменеме дека исплатата на овие лица е само како
трансфер кој не влиаје на промената на билансните позиции на приходите и расходите во
кварталниот извештај.
Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи во Основниот Буџет во
четвртиот квартал за 2012
конто
711

Опис на приход
Данок од доход, добивка и
капитални добивки

713

Даноци на имот

717

Даноци
услуги

718

на

Планирано

Реализирано

1.461.712,00

1.357.488,00

13.550.000,00

9.254.360,00

22.440.000,00
2.740.000,00

17.963.109,50
2.456.028,00

специфични

Такси за користење или
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721
722

вршење на дејност
Претприемачки приход
приход од имот
Такси и надоместоци

и
0,00
1.000.000,00

723

Административни такси и
надоместоци

0,00
489.222,00
1.132.288,00

724

Други Владини услуги

2.515.000,00
80.000,00

725

Други неданочни приходи

3.300.000,00

719.752,00

731

Продажба
средства

3.000.000,00

2.737.242,00

733

Продажба на земјиште и
нематријално вложување
Трансфери од други нивоа
на власт

22.436.625,00

22.313.229,00

22.991.344,00

20.940.079,00

Донации од странство

0,00

29.375,00

Вкупно

95.514.681,00

79.642.292,00

741

742

Бр.0701-194
28.02.2013
Свети Николе

на

капитални

250.120,00

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов 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
za objavuvawe na Zavr{na smetka na Op{tina Sveti Nikole
za 2012 godina
Se objavuva Zavr{na smetka na Op{tina Sveti Nikole za 2012 godina
br. 0701 – 195 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/16
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

19

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna
samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M."br.5/2002), Sovetot na ELS Sveti
Nikole na sednicata odr`ana na den 28. 02. 2013 godina, donese

ZAVR[NA SMETKANA BUXETOT NA ELS
ZA 2012 GODINA

^len 1
Zavrsnata smetka na Buxetot na edinicata na lokalnata samouprava
za 2012 godina se sostoi od:
ПЛАН ЗА 2012
Остварено со
31.12.2012
Vkupen buxet 2011 износ износ
ВКУПНИ ПРИХОДИ 251.234.648 229.792.450
Dano~ni prihodi 40.191.712 31.030.985
Nedano~ni prihodi 24.194.496 15.282.775
Kapitalni prihodi 25.436.625 25.050.471
Dotacii 138.026.721 137.132.695
Transferi 22.991.344 20.969.454
Donacii 393.750 326.070
VKUPNI RASHODI 251.234.348 227.666.064
Utvrdeni nameni 250.834.648 227.532.064
Rezervi 400.000 134.000
Дефицит 0 0
Суфицит 0 1.888.342
ПРИЛИВИ 0 0
Продажба на хартии од вредност 0 0
Приливи од домашни заеми 0 0
Приливи од странски заеми 0 0
Други приливи(вишок на дотации) 0 0
ОДЛИВИ 0 0O
Otplata na glavnicata 0 0
вишок на приходи на 31.12.2011 1.807.819
вишок на приходи на 31.12.2012 3.696.161

^len 2
Razlikata pome\u ostvarenite prihodi i izvr[enite rashodi na
osnovniot buxet vo iznos od 1.977.455,00 denari se prenesuva kako prihod
na osnovniot buxet na ELS Sveti Nikole za 2012 godina.
Razlikata pome\u ostvarenite prihodi i izvr[enite rashodi na
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buxetot na namenski dotacii vo iznos od 1.497.961,00 denari se prenesuva
kako prihod na buxetot na namenski dotacii na ELS Sveti Nikole za 2012godina.
Razlikata pome\u ostvarenite prihodi i izvr[enite rashodi na
buxetot na samofinansira~ki aktivnosti vo iznos od 215.745,00 denari se
prenesuva kako prihod na buxetot na samofinansira~ki aktivnosti na
ELS Sveti Nikole za 2012 godina.
Razlikata pome\u ostvarenite prihodi i izvr[enite rashodi
na buxetot na donacii vo iznos od 5.000,00 denari se prenesuva kako prihod na buxetot na
samofinansira~ki aktivnosti na ELS Sveti Nikole za 2012 godina.
^len 3
Planiranite i ostvarenite prihodi po izvori i vidovi, odnosno
planiranite i izvr[enite rashodi po osnovni nameni se iska`ani vo
bilansite na prihodi i rashodi na Zavr[nata smetka na Buxetot na
edinicata na lokalnata samouprava Sveti Nikole za 2012 godina i toa:
^len 4
Vo Posebniot del na Zavr[nata smetka na Buxetot na edinicata na
lokalnata samouprava Свети Никиле za 2012 godina se prika`uvaat
rashodite po programi, podprogrami, po smetki i stavki.
^len 5
Op[tiot del na Zavr[nata smetka na Buxetot na edinicata na
lokalnata samouprava Свети Николе za 2012 godina se objavuva vo
„Slu`beniot glasnik na edinicata na lokalnata samouprava“ Свети Николе.

Бр.0701-195
28.02.2013
Свети Николе

Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Pretsedatel,
Марјанчо Саздов 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
za objavuvawe na Godi{en izve{taj za raboteweto na Op{tina Sveti Nikole
za 2012 godina

Se objavuva Godi{en izve{taj za raboteweto na Op{tina Sveti Nikole za 2012
godina
br. 0701 – 196 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.

Бр. 0801- 175/17
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Programa za snabduvawe so voda za piewe i odr`uvawe na
vodovodite vo Op{tina Sveti Nikole so predlog merki za re{avawe na
problemite od toj aspekt
Se objavuva Programa za snabduvawe so voda za piewe i odr`uvawe na
vodovodite vo Op{tina Sveti Nikole so predlog merki za re{avawe na problemite od
toj aspekt
br. 0701 – 197 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
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Бр. 0801- 175/18
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Вп склпп на ЈКП Кпмуналец – Свети Никпле рабпти сектпрпт впдпвпд и канализација,
пдделение филтерна станица вп кпја главна дејнпст е прерабптка на сирпва впда и прпизвпдствп на
чиста впда за пиеое.
Снабдуваоетп на град Свети Никпле сп впда за пиеое се врши преку два системи: река
Злетпвица (пд Хидпсистемпт “Злетпвица”) и бунари (алтернативнп, вп м.в “Дивљак”). Од ХС
“Злетпвица” дпада сирпва впда сп прпменлив квалитет вп фабриката за прерабптка и прпизвпдствп
на чиста впда за пиеое. Услпвите ппд кпи рабпти фабриката се сп стандардни метпди (ги
задпвплува пснпвните параметри).
Нашипт град е сп 13.800 жители сп 4.308 впдпкприснички дпмаќинства. Пптрпшувачката на
прерабптената чиста впда за пиеое вп летнипт перипд дпстигнува сп капацитет пд 70 l/s дп 75 l/s, а
вп зимскипт перипд пд 30 l/s дп 35 l/s. Максималнипт капацитет вп фабриката за прерабптна на
чиста впда за пиеое изнесува 150 l/s, штп вп целпст ги задпвплува пптребите на жителите пд град
Свети Никпле.
Вп текпт на ппследните три гпдини капацитетпт на бунарите се ппкажа какп неппстпјан.
Мпменталнп се снабдуваме сп впда пд еден бунар (бунар бр.4). Од пвпј бунар кприсници на впда за
пиеое се жителите на с.Кнежје, а пд истипт сп капацитет пд 6 l/s се дппплнува мрежата вп град
Свети Никпле.
Од два ппстпечки филтри, мпменталнп вп функција е самп еден сп мнпгу прпблеми вп
негпвптп функципнираое. Кај пвпј филтер пптребнп е честп переое на филтерпт, а сп тпа и ппјава
на ппгплеми трпшпци.
За згплемуваое на капацитетпт на впда пд ппстпечките бунари неппхпднп е нивнп
прпчистуваое, набавка на пумпи и изградба на два нпви песпчни филтри.
3
Вп м.в. “Дивљак” ппседуваме резервпар пд 1.500 m пд каде впдата патува дп градпт пп
прирпден (гравитаципнен) пат дп пптрпшувачпт. Сп нпвипт цевкпвпд (пд стратешкп значеое) ќе
биде ппфатен теренпт пд бунарите вп правец на нпвипт Индустриски дел (двете фабрики на
гпрпбински пат). Ова значи спздаваое на услпви за нпви кприсници, пднпснп пптрпшувачи на впда.
Ова мпже да се пствари дпкплку се израбпти прпект (студија) за пправданпст и исплатливпст на
изградбата на такпв цевкпвпд.
Кпнтинуиранптп снабдуваое на впдата за пиеое дп пптрпшувачите се врши сп две
3
хпризпнтални пумпи сп капацитет пд 3 m /min кај најниската тпчка (Југп-Тутун), пд каде се префрла
впдата дп резервпатрпт кај Здравственипт дпм, пд кпј пак сп вертикални (пптппни) пумпи се
пдржува ппстпјан притиспк дп пптрпшувачите (виспка зпна).
Овие пумпи (кај Југп-Тутун) се стари и неппхпдна е нивна замена (резерва), какп и замена
на главната гребенеста склппка пд 160 A. Истптп се пднесува и за пумпите кај Здравственипт дпм за
пдржуваое на кпнтинуиран притиспк.
Филтер станицата вп м.в “Сивритепе” распплага сп два талпжника, три песпчни филтри (кпи
се пштетени и мпменталнп се прилагпдени на рачнп функципнираое), резервпарски прпстпр на
3
3
филтер станица два пп 500 m , резервпари на пумпната станица гпрна зпна два пп 400 m
(неппхпдна е изградба на нпв резервпар ппради згплемуваоетп на резервпарскипт капацитиет и
пбезбедуваое на резервна впда за переое на филтрите).
Матните впди кпи имаат виспка пптрпшувачка на KMnO4 (присуствп на пргански материи), а
сп тпа ги нарушуваат и прганплептичките карактеристики какп штп се: вкуспт, мириспт, бпјата и др.
Мириспт на впдата акп се јави е присутен и кај самите пптрпшувачи.
За да се надминат пвие прпблеми, треба да се впведе спвремена прерабптка на впдата сп
пзпн. Прпцеспт на пзпнираое има двпјна функција. Озпнпт се кпристи какп силнп средствп за
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дезинфекција, ппдпбруваое на квалитетпт на впдата вп смисла на вкуспт, мириспт, бпјата и др. Тпј
е мпќен пксиданс кпј сп свпјата радикална фпрма делува вп елиминација на железптп, манганпт и
алуминиумпт.
ЈКП Кпмуналец – Свети Никпле пд сектпрпт за снабдуваое сп впда за пиеое и пдржуваое
на впдпвпдите ги предлага следните предлпг – мерки за надминуваое на прпблемите вп текпт на
гпдината и наредните гпдини:


















целпсна рекпнструкција на пумпната станица кај Југп-Тутун и пумпнта станица кај
Здравственипт дпм
псппспбуваое и активираое на пзпн
набавка на нпви дпзир пумпи (резервни)
псппспбуваое на електричните вентили кај филтрите
изградба на нпв резервпар на филтер станица
ренпвираое на хлпрнп пдделение, резервни делпви за истптп и набавка на заштитна
ппрема при интервенција
цементација на старипт талпжник и бпјадисуваое на металната кпнструкција
вградуваое на вентил за испуштаое на нечистптиите пп талпжниците (ппстпи шахта сп
други вентили за друга намена)
набавка на пптребните реагенси за прерабптка на сирпвата впда – алуминиум сулфат
(Al2(SO4)3), хидрантна вар (Ca(OH)2), пплиелектрплит, Na – хиппхлприд, гасна хлпр (бпци
Cl2) туф (песпк) за песпчните филтри
дппплнуваое на лабпратпријата (КИТ – тест за Fe, NO3, NO2, Mn, NH4, Cl), индикатпр за
идентификација на ризидуален хлпр, и резервни електрпди за pH – метар
набавка на печатач и набавка на канцелариски материјал
замена на влезната врата на пбјектпт филтер станица, варпсуваое и дпвршуваое на
заппчнатата рабпта на ппдпт вп пбјектпт (керамички плпчки или еппксиден ппд)
изградба на нпв цевкпвпд (ппврзуваое пд резеревпарпт вп м.в “Дивљак” сп нпвипт
индустриски дел – двете фабрики на гпрпбински пат)
набавка на пумпи за бунарите
изградба на два песпчни филтри вп м.в “Дивљак”
изградба на заштитна зпна и санитарен чвпр вп пбјектпт вп м.в “Дивљак”

Br.0701 - 197
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Programa za izvr{uvawe na javni raboti
vo 2013 godina
Se objavuva Programa za izvr{uvawe na javni raboti vo 2013 godina
br. 0701 – 198 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/19
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

24

ПРПГРАМА
за извршуваое на јавни рабпти
ЈКП “Кпмуналец” – Свети Никпле е јавнп претпријатие пснпванп пд Општина – Свети
Никпле заради вршеое на стппанска дејнпст пд јавен интерес кпја е незаменлив услпв вп живптпт
на граданите на градпт Свети Никпле, ппштината па и ппширпкп и тпа ппсебнп вп сферата на
дистрибуција на впда за пиеое и спбираое на кпмунален цврст птпад.
Сп цел за извршуваое на рабпти за пдржуваое и заштита на живптната средина и
прирпдата какп пдржуваое и пбнпвуваое на јавната инфраструктура кпи се рабпти пд јавен
интерес и кпи не спадаат вп редпвните активнпсти на ЈКП “Кпмуналец” – Свети Никпле вп
спгласнпст сп член 84 пд Закпнпт за врабптуваое и псигуруваое вп случај на неврабптенпст ЈКП
“Кпмуналец” – Свети Никпле ги предвидува следните прпграмски активнпсти за извршуваое на
јавни рабпти:


Уредуваое на трптпари сп ппставуваое на бекатпн плпчки на улица “Македпнска” (дел кај
Никплчп пплицаец вп дплжина пд 80 метри и ширина 2,5 метри), “Питу Гули” (слепа
уличка вп дплжина пд 30 метри и ширина пд 2,5 метри), “Септемвриска” (слеп крак кај
2
2
Гане пплицаец пд 100 m ), “Васка Циклева” (дел пд пкплу 125 m ), “Едвард Кардељ”
2
2
(пкплу 3000 m ) и “Мпша Пијаде” (пкплу 900 m ) сп трпшпци пд 200.000,00 денари;



Чистеое и уредуваое на патеки ппкрај кеј на “Светиникплска река” пд Дпм на културата
2
дп ООУ “Кирил и Метпдиј”, сп ппвршина пд 1300 m , сп трпшпци пд 400.000,00 денари;



Израбптка на жардиниери на ул. “Кпчп Рацин” (дп Градски стадипн) вп дплжина пд 100
метри и цена на рабптна рака пд 250.000,00 денари;



Чистеое на речнп кпритп на “Гпрпбинска река” вп делпт кај населба “Лпзпв Расадник” вп
ппвршина пд 400 метри (над мпстпт кај Дардп), сп цена пд 150,000,00 денари;



Уредуваое на стази и клупи вп Градски парк сп цена пд 80.000,00 денари;



Израбптка на стази пд бекатпн и рабници вп нпв парк пкплу нпвппредвидените тениски
2
игралишта сп ппвршина пд 400 m , сп чинеое пд 250.000,00 денари;



Санација на веќе ппстпечки трптпари сп бекатпн, какп и на улици пд камени кпцки сп
2
ппвршина пд 400 m и чинеое на рабптата пд 60.000,00 денари.
Сп извршуваое на рабптите средстава ќе ги пбезбеди Општина Свети Никпле.

КАЛКУЛАЦИЈА НА ППТРЕБНИ СРЕДСТВА НА
ПРЕДВИДЕНИТЕ ЈАВНИ РАБПТИ
1. пптребни средства на ангажирани рабптници 4.500.000,00 ден.
2. Бекатпн плпчки
5.500.000,00 ден.
3. Песпк
450.000,00 ден.
4. Рабници
350.000,00 ден.
5. Цемент
200.000,00 ден.
6. Арматурнп железп
40.000,00 ден.
7. Дрвена града
120.000,00 ден.
8. Урбана ппрема
100.000,00 ден.
9. Друг пптрпшен материјал
60.000,00 ден.
10. Алат (мешалка за бетпн, рачна брусалица, бпрмашина
кппачи, лппати, гребули, рачни кплички)
100.000,00 ден.
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11. ХТЗ ппрема (пдела, кабаници, ракавици, чизми)
12. Енергија и гпривп и мазивп
Бр. 0701 –198
28.02. 2013 година
Свети Николе

80.000,00 ден.
200.000,00 ден.

Sовет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Operativna programa so merki i aktivnosti za preventivno
dejstuvawe i eliminirawe na posledicite od elementarni nepogodi vo zimski
uslovi za sezonata 2012/2013 godina
Se objavuva Operativna programa so merki i aktivnosti za preventivno
dejstuvawe i eliminirawe na posledicite od elementarni nepogodi vo zimski uslovi
za sezonata 2012/2013 godina
br. 0701 – 199 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/20
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

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 2012/2013 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
четинарските 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 2012/2013 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.
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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 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 m2;
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.
Декоративни зимзелени дрвца – 228 бр.
Декоративни жбунови – 86 бр.
Украсни листопадни дрвца – 22 бр.
Листопадни дрвца (ул.В.Влаховиќ) – 40 бр.
Парковски инвентар (клупи) – 36 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.076/376-400
дом.032/442-528

4

Жаклина Јорданова
Шеф на книговодство

ул.Орце Николов бр.41

моб.076/376-401
дом.032/610-601

5

Јордан Михаиловски
Раководител на сектор
комунална хигиена

ул.Моша Пијаде бр.49

моб.076/376-403
дом.032/440-374

6

Дарко Максимов
Референт

ул.Питу Гули бр.117

моб.076/482-349
дом.032/440-645

7

Сашо Атанасов
Шофер

ул.Овчеполска бр.16

моб.076/376-404
дом.032/444-627

8

Весна Стаменкова
Книговодител

ул.Јане Сандански бр.22

моб.076/376-397
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 моб.076/376-362 дом.032/441-696;
ЗАМ.КОМАНДИР: Грозданка Радевска ул.Велко Влаховиќ бр.6 моб. 076/376-398 дом. 032/441-697;
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса

Мирослав Петров командир

ул.Ударничка бр.21
ул.Велко Влаховиќ бр.6

3

Грозданка Радевска
зам.командир
Милорад Стефановски

4
5

Ацо Симоновски
Глигор Ристов

ул.Велко Влаховиќ бр.106
ул.Ударничка бр.4/28

6
7
8
9
10

Душе Ордев
Злате Јованчев
Кирчо Стојановски
Јонче Панев
Илија Зафиров

ул.Карпошева бр.158
ул.Рахилка Гонева бр.32
ул.Младинска бр.20
ул.29-ти Ноември бр.12
ул.Септемвриска бр.6

2

ул.11-ти Октомври бр.86

Телефон
076/376-362
032/441-696
076/376-398 032/441697
076/376-366
032/442-961
076/376-365
076/376-364
032/441-884
076/376-363
078/226-061
076/376-406
076/376-321
076/376-320
032/443-238

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. 076/376-396 дом.032/443-212;
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

Јовица Милковски
Љупчо Стојчев

ул.4-ти Јули бр.53
ул.Ќиќевачка бр.64

6

Митре Ордев

ул.Карпошева бр.158

7
8

Зоран Јосифов
Кирчо Ефремов

ул.Орце Николов бр.77
ул.Октомвриска бр.9

9
10
11
12

Љупчо Гичев
Илчо Николов
Орце Василев
Борче Давитков

с.Немањици
ул.Велко Влаховиќ бр.28
ул.Скопска бр.26
ул.Маршал Тито бр.17

2

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

Телефон
076/482-192
032/610-733
076/376-396
032/443-212
076/376-345
032/443-234
076/376-338
076/376-344
032/441-799
076/376-343
032/441-566
076/376-342
076/376-346
032/441-405
076/376-339
076/376-355
076/376-324
076/376-347
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13
14
15

Бранко Стаменковиќ
Јован Николиќ
Војо Стојчевски

-

ул.Септемвриска бр.37
ул.Септемвриска бр.37
ул.Питу Гули бр.8

076/376-340
076/376-341
076/376-356
032/441-676

Мобилната екипа располага со:
Камион ФАП со плуг за снег – 1 бр.
Соларка КМГ 533 – 1 бр.
Комбиниран ровокопач – натоварувач со приклучни елементи за зимско чистење
(даска за чистење на снег) – 2 бр.
Трактор ИМТ 539 со приколица МТЗ од 4 тони

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 cm., дежурните возила ја пратат работата на постојаните мобилни
екипи во градско и вонградски зеленило.
Доколку се врнежите над 15 cm. 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.076/376-403 дом.032/440-374;
ЗАМ.КОМАНДИР: Игор Стојанов ул.Плоштад Илинден бр.20-15 моб.076/376-405 077/896-351;
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса
ул.Моша Пијаде бр.49

3
4

Јордан Михаиловски
командир
Игор Стојанов
зам.командир
Славе Манев
Љупчо Петров

5
6
7
8
9
10
11
12

Игор Блажев
Живко Петров
Борче Арсовски
Горјанчо Илиевски
Митре Јосевски
Орце Пешевски
Мице Николиќ
Бранко Димитриевски

ул.Трајан Циклев бр.7
ул.Гоце Делчев бр.18
с.Горобинци
ул.Трајан Циклев бр.7
с.Амзибегово
ул.Ванчо Ангелов бр.18
ул. Септемвриска бр.37
с.Црнилиште

2

ул.Плоштад Илинден
бр.20-15
ул.Глигор Прличев бр.10
ул.Карпошева бр.40

Телефон
076/376-403
032/440-374
076/376-405
077/896-351
076/376-350
076/376-351
032/441-787
076/376-353
076/376-348
076/376-349
076/376-352
076/376-361
076/376-354
076/376-369
076/376-357

D. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ФИЛТЕРНА СТАНИЦА И БУНАРИ “ДИВЉАК”
КОМАНДИР: Љупчо Цветанов ул.Питу Гули бр.18/81 моб.076/376-410 дом.032/443-039;
ЗАМ.КОМАНДИР: Нада Стојановска ул.Јане Сандански бр.7 моб.076/482-199 дом.032/440-303;
Ред.
бр.
1
2

Име и презиме
Љупчо Цветанов
командир
Нада Стојановска

Адреса
ул.Питу Гули бр.18/81
ул.Јане Сандански бр.7

Телефон
076/376-410
032/443-039
076/482-199
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3

зам.командир
Рената Донева

ул.Ударничка бр.8

4

Стојка Стоева

ул.Карпошева бр.114

5

Јордан Јосифов

ул.Ударничка бр.4/9

6

Драги Петрушев

ул.Младинска бр.9

7
8

Слободан Атанасов
Слободан Додевски

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

E.

032/440-303
076/376-326
032/443-657
076/376-323
032/522-011
076/482-536
032/444-374
076/376-325
032/443-227
076/376-330
076/376-332
032/442-936
076/376-327
032/455-005
076/376-331
032/442-231
076/376-328
076/376-329
032/441-126

ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ГРАДСКИ ПАЗАР

КОМАНДИР: Лазо Донев ул.Овчеполска бр.13 моб. 076/376-335 дом.032/444-400;
ЗАМ.КОМАНДИР: Вера Јанева ул.Пионерска бр.10/1 моб.076/376-359 дом.032/443-940;
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса
ул.Овчеполска бр.13

3
4

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

5

Драгица Андонова

ул.Велко Влаховиќ бр.36/14

6

Киро Јанев

ул.Велко Влаховиќ бр.30/8

7

Димитар Стојанов

ул.Велко Влаховиќ бр.34/2

8

Коле Коцев

ул.Велко Влаховиќ бр.143

9

Зоран Манасиев

ул.Едвард Кардељ бр.8

2

ул.Пионерска бр.10/1
ул.Карпошева бр.64
ул.Јане Сандански бр.56

Телефон
076/376-335
032/444-400
076/376-395
032/443-940
076/376-402
076/376-408
032/442-413
076/376-334
032/610-563
076/376-336
032/441-446
076/376-337
032/441-793
076/376-322
032/442-643
076/376-319
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.
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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 cm. 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
__.__.2012 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 cm.
 Време на делување: ведна{
СПИСОК
на извршители за реализација на активности
во зимски услови при елементарни непогоди за
2012/2013 година

КОМАНДИР: Мирослав Петров ул. Ударничка бр.21 моб.076/376-362 дом.032/441-696;
ЗАМ.КОМАНДИР: Грозданка Радевска ул.Велко Влаховиќ бр.6 моб. 076/376-398 дом. 032/441-697;
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса

Мирослав Петров командир

ул.Ударничка бр.21
ул.Велко Влаховиќ бр.6

3

Грозданка Радевска
зам.командир
Милорад Стефановски

4
5

Ацо Симоновски
Глигор Ристов

ул.Велко Влаховиќ бр.106
ул.Ударничка бр.4/28

6
7
8
9
10

Душе Ордев
Злате Јованчев
Кирчо Стојановски
Јонче Панев
Илија Зафиров

ул.Карпошева бр.158
ул.Рахилка Гонева бр.32
ул.Младинска бр.20
ул.29-ти Ноември бр.12
ул.Септемвриска бр.6

2

ул.11-ти Октомври бр.86

Телефон
076/376-362
032/441-696
076/376-398 032/441697
076/376-366
032/442-961
076/376-365
076/376-364
032/441-884
076/376-363
078/226-061
076/376-406
076/376-321
076/376-320
032/443-238

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. 076/376-396 дом.032/443-212;
Ред.
бр.
1

Име и презиме
Витомир Стојковски
командир

Адреса
ул.Велко Влаховиќ бр.39/9

Телефон
076/482-192
032/610-733
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2

ул.Маршал Тито бр.37

3

Илија Крстев
зам.командир
Драги Стојчевски

4
5

Јовица Милковски
Љупчо Стојчев

ул.4-ти Јули бр.53
ул.Ќиќевачка бр.64

6

Митре Ордев

ул.Карпошева бр.158

7
8

Зоран Јосифов
Кирчо Ефремов

ул.Орце Николов бр.77
ул.Октомвриска бр.9

9
10
11
12
13
14
15

Љупчо Гичев
Илчо Николов
Орце Василев
Борче Давитков
Бранко Стаменковиќ
Јован Николиќ
Војо Стојчевски

с.Немањици
ул.Велко Влаховиќ бр.28
ул.Скопска бр.26
ул.Маршал Тито бр.17
ул.Септемвриска бр.37
ул.Септемвриска бр.37
ул.Питу Гули бр.8

ул.Питу Гули бр.50

076/376-396
032/443-212
076/376-345
032/443-234
076/376-338
076/376-344
032/441-799
076/376-343
032/441-566
076/376-342
076/376-346
032/441-405
076/376-339
076/376-355
076/376-324
076/376-347
076/376-340
076/376-341
076/376-356
032/441-676

КОМАНДИР: Јордан Михаиловски ул. Моша Пијаде бр.49 моб.076/376-403 дом.032/440-374;
ЗАМ.КОМАНДИР: Игор Стојанов ул.Плоштад Илинден бр.20-15 моб.076/376-405 077/896-351;
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса
ул.Моша Пијаде бр.49

3
4

Јордан Михаиловски
командир
Игор Стојанов
зам.командир
Славе Манев
Љупчо Петров

5
6
7
8
9
10
11
12

Игор Блажев
Живко Петров
Борче Арсовски
Горјанчо Илиевски
Митре Јосевски
Орце Пешевски
Мице Николиќ
Бранко Димитриевски

ул.Трајан Циклев бр.7
ул.Гоце Делчев бр.18
с.Горобинци
ул.Трајан Циклев бр.7
с.Амзибегово
ул.Ванчо Ангелов бр.18
ул. Септемвриска бр.37
с.Црнилиште

2

ул.Плоштад Илинден бр.20-15
ул.Глигор Прличев бр.10
ул.Карпошева бр.40

Телефон
076/376-403
032/440-374
076/376-405
077/896-351
076/376-350
076/376-351
032/441-787
076/376-353
076/376-348
076/376-349
076/376-352
076/376-361
076/376-354
076/376-369
076/376-357

КОМАНДИР: Љупчо Цветанов ул.Питу Гули бр.18/81 моб.076/376-410 дом.032/443-039;
ЗАМ.КОМАНДИР: Нада Стојановска ул.Јане Сандански бр.7 моб.076/482-199 дом.032/440-303;
Ред.
бр.

Име и презиме

Адреса

Телефон
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1

ул.Питу Гули бр.18/81

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

Драги Петрушев

ул.Младинска бр.9

7
8

Слободан Атанасов
Слободан Додевски

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

2

ул.Јане Сандански бр.7
ул.Ударничка бр.8

076/376-410
032/443-039
076/482-199
032/440-303
076/376-326
032/443-657
076/376-323
032/522-011
076/482-536
032/444-374
076/376-325
032/443-227
076/376-330
076/376-332
032/442-936
076/376-327
032/455-005
076/376-331
032/442-231
076/376-328
076/376-329
032/441-126

КОМАНДИР: Лазо Донев ул.Овчеполска бр.13 моб. 076/376-335 дом.032/444-400;
ЗАМ.КОМАНДИР: Вера Јанева ул.Пионерска бр.10/1 моб.076/376-359 дом.032/443-940;
Ред.
бр.
1

Име и презиме

Адреса
ул.Овчеполска бр.13

3
4

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

5

Драгица Андонова

ул.Велко Влаховиќ бр.36/14

6

Киро Јанев

ул.Велко Влаховиќ бр.30/8

7

Димитар Стојанов

ул.Велко Влаховиќ бр.34/2

8

Коле Коцев

ул.Велко Влаховиќ бр.143

9

Зоран Манасиев

ул.Едвард Кардељ бр.8

2

ул.Пионерска бр.10/1
ул.Карпошева бр.64
ул.Јане Сандански бр.56

Телефон
076/376-335
032/444-400
076/376-395
032/443-940
076/376-402
076/376-408
032/442-413
076/376-334
032/610-563
076/376-336
032/441-446
076/376-337
032/441-793
076/376-322
032/442-643
076/376-319
032/442-028

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 cm.
ВРЕМЕ НА ДЕЛУВАЊЕ: в е д н а ш
Br.0701 - 199
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Programa za zimsko odr`uvawe na uli~ni povr{ini na
grad Sveti Nikole za period 2012-2013 godina
Se objavuva Programa za zimsko odr`uvawe na uli~ni povr{ini na grad Sveti
Nikole za period 2012-2013 godina
br. 0701 – 200 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/21
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

ВОВЕД
Општина Свети Никпле сп свпјата местппплпжба се напда вп Светиникплската
кптлина вп Овчепплиетп, кпја сп свпјата микрпклиматска спстпјба се вбрпјува вп малкуте
ппдрачја каде се застапени дпста јаки зими сп мнпгу ниски температури. Самата дисппзиција на
градпт кпја штп е север-југ е една пд причините за спздаваое на екстремнп ниски температури
кпиштп пак услпвуваат и свпи ппследици на самите улични ппвршини кпи штп се пдржуваат вп
зимскипт перипд. Оваа пперативна прпграма зависи пд ппвеќе фактпри кпи медусебнп се
разликуват едни пд други ппради степенпт на изграденпста на лпкалната патна мрежа, па
ппради тпа не е мпжнп рабптните задачи да се извршуваат пп утврдена единствена шема на
прганизација на рабптеоетп. Не се мпжни и единствени шеми на технплпгијата на
рабптеоетп, зпштп фактприте кпи имаат влијание на спстпјбата на патната мрежа вп
најчест случај не се ппјауваат ппединечнп, истпвредменп делуваат ппвеќе фактпри (елементи
на лпкалнипт пат, стрмни места, наквасени ппвршини сп кал, снег, мраз, снежни навеви и др.),
какп и интензитетпт на падаоетп на снег кпј мпже да биде сп или без ветер, ппјава на
гплпмразица или ниски температури каде штп дејствуваоетп е значителп пграниченп и тешкп
мпже да се стави ппд кпнтрпла. Градпт се прпстира на ппвеќе ридести извишуваоа сп штп се
фпрмираат и дпста гплем брпј на улици кпи штп се сп стрмен наклпн, кпј пак вп зимскипт
перипд вп присуствп на снежни падавини или гплпмразица се гплем прпблем за нпрмалнп
пдвиваое на сппбраќајпт какп и нпрмалнп движеое на самите пешаци.
Дисппзицијата на ппзначајните пбјекти какп штп се Здравственипт дпм,
амбулантата, а вп тпј кпнтекст и главните улици за населбата Бел Камен, пбјектите кпи штп
гравитираат кпн улиците Младинска и Карппшева, се излпжени на гплеми ризици при
пдвиваоетп на сппбраќајпт вп зимски услпви. Кпга врнежите пд снег се дплгптрајни или се сп
ветер ппстпи ппаснпст пд спздаваое на гплеми нанпси пд снег, ппстпи пптреба пд ангажираое
на дппплнителна механизација пд други фирми.
Рпкпвте за зимски перипд се сметаат:
вп ридскп-планински делпви пд 16.11 дп 05.03
вп рамничарските делпви пд 25.11 дп 20.02
Вп случај акп има врнежи пд дпжд или снег сп ниски температури пвие рпкпви мпжат да
се прпдплжат.
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Инфпрмациите за спстпјбата и прппднпста на лпкалните патишта и улици вп текпт
на зимскипт перипд на кприсниците се спппштуваат преку средствата за јавнп инфпрмираое и
преку Центарпт за управуваое сп кризи.
Сп редпвнп и навременп реагираое пд страна на Јанптп кпмуналнп претпријатие
“Кпмуналец” – Свети Никпле, кпе е задплженп за пдржуваое на јавнп прпметните ппвршини вп
градпт, жителите и директните учесници вп сппбраќајпт би се чувствувале сигурнп и безбеднп.
ПЛАН НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Какп директен учесник вп пдржуваоетп на јавнп прпметните ппвршини вп градпт, ЈКП
Кпмуналец – Свети Никпле вп кпнтекст на припремата на целпкупната прпграма за пдржуваое вп
зимски услпви изгптви и план на реализација кпј штп предвидува сппдветнп пдржуваое.
Ппд јавнп прпметни ппвршини се ппдразбира ппвршини пп кпј се движат пешаците и
впзилата и истите се пфпрмени (сп асфалт или кпцка) кпи се земени вп предвид за пдржуваое, а не
пфпрмените (калдрма, земјени, чакал) улици не се предмет на разгледуваое на прпграмата и се сп
ппсебен третман вп зависнпст пд интереспт ппмеду давателпт и кприсникпт на услугите.
Вп зависнпст пд пптеретенпста, местппплпжбата и важнпста, јавнп прпметните ппвршинип
се ппделени вп некплку категприи и тпа:
1.

2.

3.

категприи на улични ппвршини прпстпри кпи штп се пд суштинскп значеое за нпрмалнп
пдвиваое на активнпстите на граданите на град Свети Никпле. тпа се плпчник Плпштад
Илинден, уличните ппвршини дп центарпт на градпт каде фреквенцијата на сппбраќајпт е
густа (улица Ленинпва, Крсте Мисиркпв, Маршал Титп, Септемвриска, Младинска,
Карппшева, Орце Никплпв, Кпчп Рацин, Велкп Влахпвиќ)
категптрија на улични ппвршини и прпстпри кпи гравитираат спрема гпре кпнкретните
улици, а се надпврзуваат на уличните ппвршини пд прва категприја и се неппхпднп
пптребни да бидат расчистени и пдржувани за време на целата зима. Тпа се улиците
Македпнска, Јане Сандански, Пиринска, Питу Гули, 25-ти Мај, Сутјеска, населба Ппглед,
населба Лиска, населба Лпзпв Расад, улица 11-ти Октпмври, Ванчп Ангелпв
категприја на улични ппвршини кпи ја спчинуваат сите пстанати ппвршини кпиштп се
надпврзуваат на претхпдните две категприи, а се сп мпжнпст за пристап на мптпрни впзила
за расчистуваое на зимските падавини и рудија за расфрлаое на спл и песпк

За да целпкупнптп живееое вп урбаната средина би се пдвивалп без прпблеми за време на
зимските услпви пптребнп е целпкупната јавна прпметна ппвршина, кпјаштп е ппфатена сп
прпграмата за пдржуваое, се пдржува редпвнп и кпнтинуиранп.
Самите ппвршини, спгласнп значеоетп и категпризацијата на самите улични ппвршини, се
спдржани сп свпјата ппвршина за реализација и тпа:
ПРВА КАТЕГОРИЈА
Р.Б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

УЛИЦА
Плпчник сп “Плпштад
Илинден”
“Ленинпва”
“Крсте Мисиркпв”
“Маршал Титп”
“Септемвриска”
“Младинска”
“Карппшева”
“Орце Никплпв”
“Кпчп Рацин”

ДПЛЖИНА

ППВРШИНА
2
(m )
6.840

300
1.052
800
1.500
600
1.200
500
500

2.400
6.887
5.790
6.600
3.600
7.200
2.000
3.000
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10

“Велкп Влахпвиќ”

1.500

ВКУПНО:

6.600
50.971

ВТОРА КАТЕГОИЈА
Р.Б.

УЛИЦА

ДПЛЖИНА

1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Македпнска”
“Јане Сандански”
“Пиринска”
“Питу Гули”
“25-ти Мај”
“Сутјеска”
“Ппглед”
“11-ти Октпмври”
“Ванчп Ангелпв”
ВКУПНО:

680
245
850
350
950
400
350
300

ППВРШИНА
2
(m )
3.630
2.682
1.410
4.250
1.750
4.750
2.000
1.400
1.200
23.072

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Метпдпт на реализацијата и начинпт какп се извршува е спгласнп предвидените активнпсти
кпиштп ги предвидува самата рабптна прпграма за зимскп пдржуваое на јавнп прпметни
ппвршини. За време на зимскипт перипд првенственп значеое и се има даденп на сите улични
ппвршини кпиштп гравитираат кпн Здравственипт дпм и амбулантата, какп и сите патни правци кпи
впдат кпн центарпт на градпт. Истп така, припритетнп значеое имаат и уличните ппвршини кпиштп
се се дпста стрмен пат и е неппхпднп да се врши нивнп расчистуваое вп целипт перипд на зимски
падавини.
Истптп тпа се пднесува и за ппјавата на гплпмраицата, пптпчнп за сите пвие ппвршипни при
ппјава на гплпмразица се предвидува да се ппсплат сп спл и ситен песпк за да бидат прппдни вп
секпј перипд.
ЈКП Кпмуналец – Свети Никпле е задплженп за пдржуваоетп и реализираоетп на зимската
прпграма и вп рамките на свпетп редпвнп пдржуваое има изгпрвенп и рабптен план за рабпта вп
зимски услпви сп кпнкретнп задплжение на рабптни групи за пдржуваое на уличните ппвршини.
Вп услпви на мнпгу ниски температури кпга и самата спл не реагира на услпвите се
предвидува непрекинатп рабптеое сп кпнтинуиранп дежураое на рабптни групи вп текпт на
денпнпќјетп, сп редпвнп расфрлаое на песпк на самите улични ппвршини (припритет на улиците пд
прва категприја) сп штп сппбраќајпт и движеоетп на пешаците би се пдвивал, нп ппд птежнати
услпви.
За расчистуваое на уличните ппвршини вп кпиштп не мпже да влезе сппдветна
механизација се превидува активнпста да се реализира рачнп и сп трактпри, сп штп ја згплемува и
финансиската кпнструкција на самата прпграма. Рачна израбптка сп сппдветни рабпти се
предвидува да се извршуваат и вп делпт на уличните ппвршини вп самипт град (Плпштад Илинден,
трптпари, скали и сл.).
Услпвите вп градпт за кпј е неппхпднп чистеое према прпценката на временската спстпјба
ќе ја врши ЈКП Кпмуналец – Свети Никпле и пп налпг на налпгпдавачпт.
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За извршената рабпта се спставува рабптна книга кпјаштп се дпставува дп Општина Свети
Никпле за завека пд Надзпрен прган, а пптпа се дпставува фактура за извршена рабпта дп Општина
Свети Никпле.
-

3

кпристеое на трактпр сп прикплица пд 2 m
1 час x 1500,00 денари
рабптна рака
1 час x160,00 денари
кпристеое на камипн ФАП сп плуг за снег
1 час x 2250.00 денари
кпристеое на спларка КМГ 533
1 час x 3350,00 денари
кпмбиниран рпвпкппач – натпварувач сп приклучни елементи
за зимскп чистеое (даска за чистеое на снег)
1 x 2200.00 денари

Бр. 0701 – 200
28.02. 2013 година
Свети Николе

Sовет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.

ПРЕГЛЕД
на спстпјбата на улици вп градпт Свети Никпле сп припритет за зимскп пдржуваое за сезпната
2012/2013 гпдина
Р.Б.
1

Улица
“Маршал Титп”

Ед.мера
2
m

Ппвршина
30.202

2
3

“Плпштад Илинден”
“Велкп Влахпвиќ”

-II-II-

16.661
34.661

4

“11-та Македпнска бригада

-II-

3.411

5
6

“Партизанска
“Ппглед

-II-II-

2.454
1.362

7
8

“Карппшева
“Младинска”

-II-II-

15.637
5.316

9

“Крсте Мисиркпв”

-II-

16.944

10
11

“Септемвриска”
“Кпчп Рацин”

-II-II-

11.437
10.185

12
13

“Ленинпва”
“Карл Маркс”

-II-II-

2.774
7.463

14
15

“Скппска”
“4-ти Јули”

-II-II-

9.084
8.612

16

“Куманпвска”

-II-

2.125

17
18

“Питу Гули”
“Мпша Пијаде”

-II-II-

15.876
1.650

19
20

“Едвард Кардељ”
“Улпв Палме”

-II-II-

5.437
1.450

21

“Ударничка”

-II-

6.549

22
23

“Глигпр Прличев”
“29-ти Нпември”

-II-II-

2.264
5.760

24

“Никпла Карев”

-II-

4.054
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25
26

“Ќиќевачка”
“Македпнска”

-II-II-

1.855
7.840

27
28

“Орце Никплпв”
“Браќа Миладинпви”

-II-II-

5.409
3.840

29
30

“Трајан Циклев”
“Васака Циклева”

-II-II-

5.120
349

31
32

“Вардарска”
“Прплетерска”

-II-II-

2.240
1.663

33

“Првпмајска”

-II-

1.451

34

“Рахилка Гпнева”

-II-

2.038

35
36

“Цветан Димпв”
“Октпмвриска”

-II-II-

2.211
1.516

37

“Јане Сандански”

-II-

13.115

38
39

“Јанкп Глигпрпв”
“Мирче Ацев”

-II-II-

2.987
515

40
41

“Ванчп Ангелпв”
“Вера Циривири”

-II-II-

5.168
1.092

42
43

“Гпце Делчев”
“Сутјеска”

-II-II-

793
8.461

44

“25-ти Мај”

-II-

8.839

45
46

“Ангел Трајчев”
“Пиринска”

-II-II-

3.175
1.797

47

“11-ти Октпмври”

-II-

3.606

48

“Пипнерска”

-II-

946

49
50

“Овчепплска”
“Индира Ганди”

-II-II-

374
3.959

51

“Светиникплска”

-II-

1.151

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
za objavuvawe na Programa za odr`uvawe ba higienata na javno porometnite
povr{ini i re~no korito na reka “Potok” vo Sveti Nikole za 2013 godina
Se objavuva
Programa za odr`uvawe ba higienata na javno porometnite
povr{ini i re~no korito na reka “Potok” vo Sveti Nikole za 2013 godina
br. 0701 – 201 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/22
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.
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ПРПГРАМА
за пдржуваое хигиената на јавнп прпметните ппвршини и речнп кпритп на река “Пптпк” вп
Свети Никпле за 2013 гпдина

Прпграмата за пдржуваое на хигиената на јавнп прпметните ппвршини и речнп кпритп
на река “Пптпк” спдржи:
2.
3.
4.
5.

Вид и пбем на рабптите
Спрпведуваое на прпграмата
Динамика и начин на вршеое на рабптите
Завршни пдредби

1. ВИД И ПБЕМ НА РАБПТИТЕ
1.1.

Сп прпграмата ќе се пбезбеди редпвнп чистеое (метеое и спбираое на птпад) на јавните
ппвршини и затвпрени прпстпри на јавни пбјекти, какп и пдржуваое и расчистуваое на
јавни ппвршини пд снег и мраз вп зимски услпви.

1.2.

Јавните ппвршини вп зависнпст пд нивната пптпваренпст и нивната местппплпжба се
ппделени вп три категприи ппради ппефикаснп чистеое:

I.
Ред.
бр.
1

2
3
4
5
6

Категприја на прпстпри кпи штп се вп стрпгп градскп ппдрачје - за еден ден
Улица

Должина
(метри)

ул.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
ВКУПНО:

Ширина
(метри)

Вкупно
2
m

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

2419,20 x 26 дена = 62.899,20 денари
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Овие ппвршини се метат и чистат секпјдневнп бидејќи се максималнп пптпварени сп
сппбраќај вп текпт на 24 часа. За чистеое на прпстпрпт е пбезбедена дневна служба вп две
смени, и прпстпрпт се чисти седум пати вп неделата.

Ппвршини штп се чистат еднаш вп две недели (пп пптреба и ппвеќе пати) – за
еден ден

II.

Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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
2
m

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
`360,00
1136,16
324,00
90,00

49012

0,18

8.822,16

ВКУПНО:
8822,16 x 4 (еднаш неделнп) = 35.288,64 денари

Ппвршини штп се чистат еднаш месечнп (или пп пптреба)

III.
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

Должина
(метри)

600
186
241
253
400
400

Ширина
(метри)

Вкупно
2
m

6
6
4
4
6
6

ВКУПНО:

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 изнпс пд I, II и III изнесува 101.070,84 денари.
1.3.

Активнпстите кпи штп се предвидуваат за чистеое на јавнп прпметните ппвршини се
предвидува да се извршуваат вп текпт на целата гпдина, как пштп се:
-

птстрануваое на кпрпви пд ивичните ппвршини на улиците
птстрануваое на земја ппкрај самите ивичоаци
расчистуваое на зелените ппвршини кпи штп се напдаат неппсреднп дп самите
улични ппвршини
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1.4.

други дппплнителни активнпсти кпи штп ќе се ппјават

Одржуваоетп на речнптп кпритп на река “Пптпк” гп врши ЈКП Кпмуналец – Свети Никпле
преку редпвнп спбираое на сите птпадпци пд неа. Предвиденп е птстрануваое на
растителнипт дел вп два дела, сп физичкп птстрануваое и уништуваое сп прскаое сп
хемиски средства. Ппкрај редпвнптп пдржуваое на речнптп кпритп предвиденп е
темелнп чистеое еднаш вп гпдината. За таа цел се ангажира пптребна градежна
механизација и тпа:
-

Скип
Трактпри
Камипни

Целпкупнптп чистеое на реката се предвидува да се реализира вп времетраеое пд 3
дена.
3 дена x 21.280,00 денари = 63.840,00 денари (за еднп кпмплетнп чистеое)
-

кпристеое на СКИП
1 час x 1800,00 денари x 7 часа = 12600,00 денари/ден
3
кпристеое на трактпр сп прикплица пд 2 m
1 час x 350,00 денари x 7 часа x 2 брпја = 4900,00 денари/ден
рабптна рака
1 час x135,00 x 7 часа x 4 рабптника = 3780 денари/ ден

Вкупнп чинеое на еден ден за чистеое на речнп кпритп би изнесувалп 21.280,00 денари.
Речнптп кпритп вп делпт каде штп е бетпниранп днптп ќе се чисти вп целпст, дпдека на
пстанатипт дел каде штп днптп не е бетпниранп се предвидува да се изврши планираое сп
култивиранп пднесуваое спрема самата ппвршина (уредуваое на днптп сп земјени нанпси и
нивнп ппсејуваое сп трева кпја ппдпцна ќе се пдржува и кпси).

Вкупен изнпс пд тпчки 1.2 и 1.4 изнесува 164.910,84 денари

1.5.

Рачнп чистеое на снег и мраз вп зимски услпви
Вп зимскипт перипд дпкплку пада снег наместп тпчка 1.2 пд пваа Прпграма изведувачпт е
дплжен рачнп да гп чисти снегпт и мразпт пд улиците и трптпарите вп градпт пп
претхпдна утврдена прпграма за пдржуваое вп зимски услпви.

1.6.

Впнреднп пдржуваое
ЈКП Кпмуналец – Свети Никпле ќе врши чистеое на прпстпрпт веднаш пп пдржуваое на
јавни манифестации кпи ги прганизира Општина Свети Никпле.
При кпристеое на јавни ппвршини и птвпрени прпстпри на јавни пбјекти кприсникпт е
дплжен да склучи дпгпвпр сп ЈКП Кпмуналец за чистеое на ппвршината.
Одгпвпрните лица на јавните пбјекти кпи распплагаат сп двпрна ппвршина треба да
склучат дпгпвпр сп ЈКП Кпмуналец за нивнп пдржуваое.
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2. СПРПВЕДУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА
Прпграмата за пдржуваое на хигиената на јавнп прпметните ппвршини и речнп кпритп на
река ”Пптпк” ја спрпведува ЈКП Кпмуналец – Свети Никпле.

3. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕОЕ НА РАБПТИТЕ

3.1. Метеое на јавнп прпметни ппвршини
Метеоетп на улиците ќе се врши:
-

-

летен перипд (пд 01.04 дп 31.10)
пд 04 дп 11 часпт (пд ппнеделник дп петпк)
пд 05 дп 10 часпт (сабпта и недела)
зимски перипд (пд 01.11 дп 31.03)
пд 06 дп 13 часпт (пд ппнеделник дп петпк)
пд 06 дп 11 часпт (сабпта и недела)

Спрпведувачпт на Прпграмата е дплжен секпјдневнп да ги празни кпрпите за птпадпци на
јавната ппвршина.
4. ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Оваа прпграма влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваое вп Службен гласник на
Општина Свети Никпле.
Бр. 0701 – 201
28.02. 2013 година
Свети Николе

Sовет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов s.r.

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

ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Programa za odr`uvawe na javno zeleni povr{ini vo
Sveti Nikole za 2013 godina

Se objavuva Programa za odr`uvawe na javno zeleni povr{ini vo Sveti Nikole
za 2013 godina
br. 0701 – 202 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
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Бр. 0801- 175/23
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.
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ПРПГРАМА
за пдржуваое на јавнп зелени ппвршини вп Свети Никпле
за 2013 гпдина

Прпграмата за пдржуваое на јавнп зеленилп, паркпви и сппртски пбјекти спдржи:
6.
7.
8.
9.

Вид и пбем на рабптите
Спрпведуваое на прпграмата
Динамика и начин на вршеое на рабптите
Завршни пдредби

1. ВИД И ПБЕМ НА РАБПТИТЕ
1.7.

Ппд пдржуваое на јавнп зеленилп се ппдразбира чистеое, кпсеое и спбираое на трева,
пбнпва, пдржуваое и нега на дрвјата, пдржуваое и крпеое на украсни грмушки и жбунпви,
пдржуваое и нега на сезпнскп и трајнп цвеќе, пдржуваое на ппплпчени и ппсипени сп
песпк ппвршини вп паркпви, фитпсанитетска заштита на растенијата, деппнираое на
спбранипт птпад, какп и пстанати рабптни задачи пптребни за пдржуваое на јавнп
зеленилп.

1.8.

На ппдрачјетп на град Свети Никпле евидентирани се вкупнп 160 878 м јавнп зелени
ппвршини, пд кпи:

2

1.
2.
3.

4.

5.

2

Парк “Александар Серафимпв” сп.............................................22 908 м
2
Градски Парк “Кплишев Дпл” сп.................................................72 713 м
Скверпви и зелени ппвршини вп пптеснп градскп ппдрачје вп кпи спадаат Сппмен Парк
“Лазар Кплишевски”, скверпви пред ппштинска зграда, скверпви пред ПТТ, скверпви пред
ппранешна Стпкпвна куќа, скверпви пред Општински суд, Градска Фпнтана, зеленила пред
2
сите кплективни згради за дпмуваое и др. сп...................................15 918 м
Сппртскп – рекреативни ппвршини (градски стадипн кај Сппртска сала “Цар Сампил” и нпв
градски
стадипт
кај
Хптел
Овче
Ппле)
2
сп...................................................................................................43 752 м
2
Јавнп – ппштински пбјекти сп.....................................................21 787 м
2
Вкупнп:177 078 м

1.3.
Зеленилп
пред
кплективни
згради
за
дпмуваое
2
Никпле.....................................................................................................10 000 м

вп

Свети

2.СПРПВЕДУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА
Прпграмата за пдржуваое на јавнп зелените ппвршини и сппртски пбјекти вп Свети Никпле
ја спрпведува ЈКП Кпмуналец – Свети Никпле.

3. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕОЕ НА РАБПТИТЕ
Рабптите за пдржуваое на јавнп зелените ппвршини ќе се извршуваат спрема
пперативнипт план разрабптен пп месеци за текпвната гпдина спрема слични стандарди за
пдржуваое:
-

рачнп чистеое на јавнп зелени ппвршини се извршуваат секпјдневнп на сите
ппвршини вп централнптп градскп ппдрачје;
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-

-

двапати неделнп (а пп пптреба и ппчестп) ќе се чистат пстанатите јавнп зелени
ппвршини;
спбираое на лисја се врши вп перипдпт пд септември дп февруари;
пдржуваое и нега на тревниците заппчнува сп ппчетпкпт на вегетацијата (март) и
се извршува кпнтинуиранп дп септември
пдржуваоетп и негата на дрвјата вп паркпвите и дрвпреди се пдвива
кпнтинуиранп вп текпт на целата гпдина (кастреое, крпеое и сл.;
кпнтинуиранп пдржуваое на двата фудбалски градски стадипни
пдржуваое и нега на тревници и дрвца пред кплективните згради за живееое вп
Свети Никпле (пд март дп септември);
прихрануваое сп арскп дубре најмалку еднаш вп гпдината на јавните зелени
ппвршини се врши вп ппчетпкпт на вегетацијата (март);
садеое на дрвја се пдвива вп перипдпт на мируваое на вегетацијата (пд пктпмври
дп април);
пдржуваоетп на украсните грмушки и жбунпви се врши кпнтинуиранп, вп фаза на
вегетација се врши плевеое, пкппуваое, кастреое и сл;
садеое на сезпнскп цвеќе се врши двапати гпдишнп (вп месец април се садат
еднпгпдишни врсти какп штп се: бегпнија, салвија, петунија и сл. а вп месец
пктпмври се садат врсти кпи р’тат пд лукавици;
пдржуваое и нега на сезпнски и трајни жардинерии се врши кпнтинуиранп, штп
ппдразбира плевеое, пкппуваое, пплеваое и сл.;
ппсипани сп песпк и ппплпчени ппвршини вп паркпви и детски игралишта се врши
кпнтинуиранп вп текпт на целата гпдина
кпсеое на кпрпв-плевел на неуредени ппвршини се спрпведува вп текпт на
вегетацијата;
пдржуваоетп на трендафили се врши текпвнп вп текпт на целата гпдина
(пкппуваое, крпеое, расадуваое и сл.).

Ппкрај пвие хпртикултурни активнпсти ќе има и пдредени градежни зафаќаоа за ппдпбрп
урбанизираое на пвие микрплпкации т.е:
-

израбптка на нпви клупи за седеое и ппставуваое на кпрпи за птпад;
ппправка на стари клупи и кпрпи за птпад;
текпвнп пдржуваое на градскипт плпштад и зеленилптп вп негп;
ппправка на срушени делпви на старите патеки за шетаое;
набавка и садеое на пдгледувана ппвеќегпдишна садница за паркпвски ппвршини
и делпви кпи штп се заппставени пкплу стамбените згради и сл.

Вп склпп на сите активнпсти кпи секпјдневнп ги извршуваат врабптените вп пваа дејнпст за
пптребите за пдржуваое на цветните леи вп паркпт и други цветни ппвршини вп градпт ( пкплу
2
2500 м ) распплагаме сп сппствен расадник за цвеќе кпј е сместен вп кругпт на ЈКП Кпмуналец –
Свети Никпле.
Вп сезпнскп пдржуваое на градскипт парк “Кплишев Дпл” е влезенп редпвнп кпсеое и
изнесуваое на искпсената трева, метеое и спбираое на птпадпците, кастреое и чистеое на дрвјата
пд суви гранки, ппправка на клупи и канти за птпад, пфпрмуваое на цветни леи и сл.
За пдржуваоетп на зелените ппвршини кпи штп дпсега беа заппставени пред кплективните
станбени згради изнајдени се средства за нивнп непреченп пдржуваое вп текпт на седум месеци
(пд март дп септември) кпга вегетацијата е бујна. За таа цел издвпени се дппплнители 50.000
2
денари месечнп за ппвршина пд 10 000 м .
4. ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Оваа прпграма влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваое вп Службен гласник на
Општина Свети Никплe
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МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА
за пптребни средства за пдржуваое на јавнп зелени ппвршини
вп Свети Никпле
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7

Ред.
Бр.
1

Ред.
Бр.
1

Ппис

Изнпс
(денари)

Трпшпци за гпривп, семенски материјал, урбана ппрема и сл.
Трпшпци за електрична енергија
ХТЗ средства за 4 рабптника
БЛД за 4 рабптника
Заеднички трпшпци
Плата за сезпнски рабптници пд 4м. дп 10м.
6 рабптника X 5.500 X 7 : 12
Перспнален данпк за сезпнски рабптници

30.000,00
5.200,00
4.000,00
64.000,00
22.900,00
19.250.00

ВКУПНП ППТРЕБНИ МЕСЕЧНИ СРЕДСТВА:

147.300,00

Ппис

1.950.00

Изнпс
(денари)

Трпшпци за гпривп, семенски материјал, урбана ппрема и сл.

50.000,00

ВКУПНП ППТРЕБНИ МЕСЕЧНИ СРЕДСТВА (за март, април,
мај, јуни, јули, август и септември):

50.000,00

Ппис
Рабптници

Брпј на рабптници
4 x 727 бпда

Брпј на бпд вп старт
2908

2908 бпда x 22,00 денари = 63.976,00 денари
Бр. 0701 –202
28.02. 2013 година
Свети Николе

Sовет на Општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов 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
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Plan i programa za raboteweto na
JKP “Komunalec” Sveti Nikole
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Se objavuva
Zaklu~okot za usvojuvawe na Plan i programa za raboteweto na
JKP “Komunalec” Sveti Nikole
br. 0701 – 203 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/24
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Plan i programa za raboteweto na
JKP “Komunalec” Sveti Nikole
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Zaklu~okot za usvojuvawe na Plan
i programa za raboteweto na JKP “Komunalec” Sveti Nikole
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701 - 203
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Programa za rabota na JP “Pogrebalni uslugi”
Sveti Nikole za 2013 godina
Se objavuva Programa za rabota na JP “Pogrebalni uslugi” Sveti Nikole za 2013
godina
br. 0701 – 204 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/25
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

PROGRAMA ZA RABOTA
na JP “ Pogrebalni uslugi “ – Sveti Nikole za 2013 godina
Javnoto pretprijatie POGREBALNI USLUGI Sv.Nikole, osnovano od sovetot na
op{tina Sv.Nikole se zanimava so dejnosta upravuvawe so grobi{tata t.e izgradba,
ureduvawe i odr`uvawe na grobi{tata kako i so pru`awe na pogrebni uslugi.
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Osven redovnite aktivnosti za pru`awe pogrebni uslugi svoite aktivnosti vo 2013
godina J.P. POGREBALNI USLUGI Sv.Nikole }e gi naso~i kon:
- Pro{iruvawe na grobi{tata vo sorabotka so lokalnata samouprava bidej}i so odzemaweto
na del od grobi{tata zaradi noviot avtopat Miladinovci-Sv.Nikole-[tip re~isi i nema
pove}e zemji{te za grobni mesta.
- Hortikulturno ureduvawe na grobi{tata: redovno kosewe na trevata, posaduvawe na lei
so cve}e, posaduvawe na drvoredi.
- Redovno metewe na postojnite stazi i pateki (zimno vreme otstranuvawe na snegot) za
dvi`ewe na gra|anite, kako i popravka na istite (sanirawe na prekopi) kako i izgradba na
novi se so cel olesnet pristap do sekoe grobno mesto.
- Postavuvawe na klupi za sedewe pokraj cvetnite lei , drvoredi i okolu kapelata.
- Popravka na postojnite i izgradba na novi ~e{mi za voda i do najodale~enite grobni
mesta.
- Popravka i izrabotka na nova ograda i vlezni kapii so cel spre~uvawe na vleguvawe
najrazli~ni `ivotni koi bi mo`ele da gi o{tetat nadgrobnite spomenici.
- Parterno ureduvawe na prostorot okolu kapelata koja e vo izgradba, kako i
rekonstrukcija na postojnoto plato pred crkvata Sv.Stefan.
- Vo najskoro vreme }e se nabavi ili izraboti lafaet podvi`na platforma-koli~ka na koja
bi se prenesuvale po~inatite od crkvata (vo idnina kapelata) do grobnite mesta do koi ne e
mo`en pristap so pogrebnoto vozilo (za da ne se nosat po~inatite na race).
- Redovno ~istewe na kanalite za odveduvawe na atmosferskite i podzemnite vodi kako ne
bi se slu~ilo povtorno poplavuvawe na grobi{tata.
-Izrabotka na re{etki na otvorenite kanali za da ne bi do{lo do eventualni povredi na
gra|anite koi gi posetuvaat grobi{tata.
-So ogled na faktot deka ~esto se slu~uvaat pove}e pogrebi vo ist den, kako i ~estata
potreba da se donese po~inatiot od drug grad, kako i starosta na postojnoto vozilo koe ve}e
e dotraeno i nebezbedno za vklu~uvawe vo soobra}aj vo najskoro vreme preku donacii i
sopstveni sredstva }e se obezbedi edno ili dve pogrebni vozila koi bi bile klimatizirani.

-]e se organiziraat sredbi so gra|anite t.e. pretstavnici na najrazli~ni organizacii i
zdru`enija kako zdru`enija na penzioneri, invalidi, borci i sli~no so cel podobruvawe na
uslugite koi gi pru`a Javnoto pretprijatie POGREBALNI USLUGI kako i zgolemuvawe
na naplatata na smetkite koi se ispora~uvaat na gra|anite.
-Rabotata na pretprijatieto }e bide transparentna i sredstvata od grobnata taksa na
gra|anite }e se upotrebuvaat vo soglasnost so nivnata namena.
-Maksimalen napor }e se vlo`i za zgolemuvawe na procentot na naplata na pobaruvawata
preku edukacija na gra|anite preku kampawi, oglasi, soop{tenija.
-]e se izvr{i urbanizacija na grobi{tata, parcijalizacija kako i ozna~uvawe i evidencija
na sekoe grobno mesto vo katastar na grobni mesta.
-]e se izvr{i postavuvawe na sistem za video nadzor vo grobi{tata kako i rabotnite
prostorii na JP POGREBALNI USLUGI kako bi mo`elo da se sledi eventualnoto
neovlasteno vleguvawe vo grobi{tata i prostoriite.
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-]e se educiraat gra|anite od naselenite mesta vo Op{tina Sveti Nikole za pru`awe na
pogrebni uslugi i vo selskite sredini so {to bi se olesnalo i na tie na{i sogra|ani kako i
bi se ostvarile dopolnitelni finansiski sredstva i bi se ovozmo`ile novi rabotni mesta.
Podetalno planiranite aktivnosti vo 2013 godina na JP POGREBALNI USLUGI
Sv.Nikole se prika`ani preku slednava tabela:
Tabela na planirani aktivnosti vo 2013 godina
Opis na aktivnosta

mera

koli~ina

1.Izrabotka na plan za parcijalizacija i numeracija na
grobni mesta
2.Ativnosti za pro{iruvawe na grobi{tata
3. Parterno ureduvawe na plato okolu kapela
4. Rekonstrukcija na plato pred crkva Sv.Stefan
5.Izvedba na vodovodni linii za novi javni ~e{mi
6.Izgradba na yidani ~e{mi so odvod

metri
broja

200
5

7.Rekonstrukcija na postojni ~e{mi
8.Izrabotka i popravka na vlezni kapii
9.Betonirawe na betonski pateki
10.Rekonstrukcija na betonski pateki
11.Ograduvawe na del od novata parcela vo gr.grobi{ta
12.Izrabotka na re{etki za pokrivawe na odvoden
kanal

broja
broja
m2
m2
metri
metri

5
2
500
300
600
200

13.^istewe i ureduvawe na otvoren odvoden kanal
14.Postavuvawe na novi klupi
15.Renovirawe i pro{iruvawe na prostoriite za vrabotenite lica, so
izgradba na sanitaren ~vor i kupatilo
16.Postavuvawe na kanti za otpadoci
17.Odr`uvawe na postojnite zeleni povr{ini i odr`uvawe
na javnata ~istota na gradskite grobi{ta
18.Zasaduvawe na ukrasni drva i cveke
19.Betonirawe na rezervni dupli okviri

metri
broja
broja

500
10
1

broja
m2

40
25.000

broja
broja

200
30

20.Nabavka na grbni motorni kosa~ki
21. Nabavka na polovno specijalno motorno vozilo
za prevoz na po~inati lica

broja
broja

1

22. Izrabotka na lafaet – ra~na podvi`na platforma za
Prevoz na po~inati lica do grobno mesto

broja

1

23.Nabavka na patni~ko motorno vozilo

broja

1

24.Postavuvawe na elektronska za{tita – video nadzor na
grobi{ta i na site rabotni prostorii na pretprijatieto

3

gradskite

Sredstvata potrebni za realizirawe na planiranata programa za rabota na JP “
Pogrebalni uslugi “ Sveti Nikole, se planira da se obezbedat od :
1.Nadomestok za grobna taksa.
2.Nadomestok za pristap i koristewe na infrastrukturata vo gradskite grobi{ta.
3.Nadomestok za izveduvawe na grade`ni raboti vo gradskite grobi{ta.
4.Nadomestok za dodeluvawe na rezervacii na grobni mesta.
5.Od proda`ba na pogrebna oprema.
6.Od prevoz na po~inati lica von gradot Sveti Nikole.
7.Od donacii.
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Dinamikata na realizacijata na gorepredvidenata programa za rabota na JP “
Pogrebalni uslugi “ – Sveti Nikole za 2013 godina, ke se odviva vo zavisnost od prilivot
na finansiskite sredstva po site gorenavedeni osnovi.
Br.0701 - 204
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесe
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Finansov plan za tro{oci i prihodi za 2013 godina na JP
“Pogrebalni uslugi” Sveti Nikole
Se objavuva Finansov plan za tro{oci i prihodi za 2013 godina na JP
“Pogrebalni uslugi” Sveti Nikole
br. 0701 – 205 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/26
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.
FINANSOV

PLAN

NA TRO[OCI I PRIHODI ZA 2013 GODINA NA
JP “Pogrebalni uslugi” Sveti Nikole
Red.
Br.
I.
1.

2.

3.

II.
1.
2.
3.

O P I S
MATERIJALNI TRO[OCI
Tro{oci Materijali :
- Potro{en grade`en mater. vo grobi{ta
- Pogreben material
- Potro{en kancelariski materijal
Energetski tro{oci:
- Motorni gorivo
- Ogrevno drvo
- Elektri~na energija
Materijalni uslugi i tro{oci:
- Tro{oci za nabavka na osnovni sredstva
- PTT i odr`uvawe na kompjuteri
- Odr`uvawe na vozila i oprema
- Tro{oci za smet i voda
- Amortizacija i revalorizacija
NEMATERIJALNI TRO[OCI
Dnevnici i drugi nadomestoci od raboten
odnos
Reprezentacija,Reklama i Sponzorstvo
Tro{oci za HTZ oprema

IZNOS
(VO DENARI)

VKUPNO
(VO DENARI)
4.400.000,oo

1.400.000,oo
700.000,oo
200.000,oo

2.300.000,oo

400.000,oo
50.000,oo
50.000,oo

500.000,oo

1.100.000,oo
150.000,oo
150.000,oo
100.000,oo
100.000,oo

1.600.000,oo
900.000,oo

70.000,oo
150.000,oo
100.000,oo
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4.
5.
6.
7.

Nematerijalni tro{oci
Regres
Sudski taksi
Dopolnitelni utvrdeni tro{oci i
drugi pridonesi
VKALKULIRANI BRUTO PLATI
Bruto plata

III.
1.

300.000,oo
100.000,oo
50.000,oo
130.000,oo
3.000.000,oo
3.000.000,oo

VKUPNI RASHODI

Red.
Br.
I.
1.
2.
3.
4.

8.300.000,oo

O P I S

IZNOS
(VO DENARI)

PRIHODI OD PRODA@BA i
USLUGI
Od pogreben material i pogrebni uslugi
Od grade`en materijal i grade`ni uslugi
Od taksa za izveduvawe na
grade`ni raboti vo gradskite grobi{ta
Prihodi od grobna taksa
VKUPNI PRIHODI

VKUPNO
(VO DENARI)

450.000,oo
520.000,oo
30.000,oo
8.400.000,oo
9.400.000,oo

1.

VKUPNI

PRIHODI

9.400.000,oo

2.

VKUPNI

RASHODI

8.300.000,oo

3.

D O B I V K A

Br.0701 - 205
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

1.100.000,oo

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Zaklu~okot
za usvojuvawe na Informacija za bezbednosnata sostojba na podra~jeto na PS
Sveti Nikole vo tekot na 2012 godina
Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na
Informacija za bezbednosnata
sostojba na podra~jeto na PS Sveti Nikole vo tekot na 2012 godina
br. 0701 – 206 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/27
28.02. 2013 год.

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
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Свети Николе

Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Informacija za bezbednosnata sostojba na podra~jeto na PS
Sveti Nikole vo tekot na 2012 godina

1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja usvoi Informacija za bezbednosnata
sostojba na podra~jeto na PS Sveti Nikole vo tekot na 2012 godina.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701 - 206
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Zaklu~okot
za usvojuvawe na Lokalen plan za akcija za implementacija na dekadata na romite vo
Sveti Nikole za period 2013-1015 godina
Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na za usvojuvawe na Lokalen plan za
akcija za implementacija na dekadata na romite vo Sveti Nikole za period 2013-1015
godina
br. 0701 – 207 што Советот на Општина Свети Николе go донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/28
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na den 28.02. 2013 godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Lokalen plan za akcija za implementacija na dekadata na romite vo
Sveti Nikole za period 2013-1015 godina
1. Sovetot na Op{tina Sveti Nikole go usvoi Lokalniot plan za akcija za
implementacija na dekadata na romite vo Sveti Nikole za period 2013-1015 godina
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2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.

Br.0701 - 207
28.02. 2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Odluka za davawe na koristewe na podvi`na stvar na
Zdru`enie na zemjodelci “Ov~epolski farmer “ Sveti Nikole
Se objavuva Odluka za davawe na koristewe na podvi`na stvar na Zdru`enie na
zemjodelci “Ov~epolski farmer “ Sveti Nikole
br. 0701 – 208 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/29
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 10 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/05), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na 28.02. 2013 godina donese:
ODLUKA
za davawe na koristewe na podvi`na stvar na Zdru`enie na zemjodelci
“Ov~epolski farmer “ Sveti Nikole
~len 1
Se davaat na koristewe na Zdru`enieto na zemjodelci “Ov~epolski farmer “ od
Sveti Nikole slednite podvi`ni stvari:
1. Kompjuter (procesor CELERON – cpu G 550;
2. Monitor ASUS V197;
3. tastatura, gluv~e
~len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701-208
28.02.2013 godina

Pretsedatel
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
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Sveti Nikole

Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Odluka za pristapuvawe kon izmena i dopolnuvawe na
Programata za rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici na vo
Op{tina Sveti Nikole
Se objavuva
Odluka za pristapuvawe kon izmena i dopolnuvawe na
Programata za rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici na vo Op{tina
Sveti Nikole
br. 0701 – 209/2 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/30-2
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), a po podneseno barawe od grupa gra|ani br. 0701 od
13.09.2012 godina, Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na 28.02.
2013 godina donese:
ODLUKA
za pristapuvawe kon izmena i dopolnuvawe na Programata za
rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici vo
Op{tina Sveti Nikole
~len 1
1.Stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole da podnesat predlog za izmena i
dopolnuvawe na Programata za rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici
na teritorijata na Op{tina Sveti Nikole so koj }e se predvidi rekonstrukcija na
ulicite okolu crkvata “Sveti Nikola”
~len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701-209/2
28.02.2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov

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
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za objavuvawe na Odluka za pristapuvawe kon izmena i dopolnuvawe na
Programata za rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici na vo
Op{tina Sveti Nikole
Se objavuva
Odluka za pristapuvawe kon izmena i dopolnuvawe na
Programata za rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici na vo Op{tina
Sveti Nikole
br. 0701 – 209/3 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/30-3
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), a po podneseno barawe od MZ s. Sopot br. 0701 od
22.11.2012 godina, Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na 28.02.
2013 godina donese:
ODLUKA
za pristapuvawe kon izmena i dopolnuvawe na Programata za
rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici na vo
Op{tina Sveti Nikole
~len 1
1.Stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole da podnesat predlog za izmena i
dopolnuvawe na Programata za rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici
na teritorijata na Op{tina Sveti Nikole so koj }e se predvidi rekonstrukcija na
ulicite vo s. Sopot.
~len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701-209/3
28.02.2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Re{enie za razre{uvawe na ~len vo Upravniot odbor na
JKP “Komunalec” Sveti Nikole
Se objavuva Re{enie za razre{uvawe na ~len vo Upravniot odbor na
JKP “Komunalec” Sveti Nikole
br. 0701 – 209/4 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/30-4
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.
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Vrz osnova na ~len 17 i 18 od Zakonot za javnite pretprijatija (“Slu`ben vesnik
na RM” br. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 i 22/07), ~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na 28.02. 2013 godina donese
R E [ E N I E
za razre{uvawe na ~len vo Upravniot odbor na JKP “Komunalec” Sveti Nikole
1. Od dol`nosta ~len na Upravniot odbor na JKP ”Komunalec” Sveti Nikole se
razre{uva:
-

Sa{o Nakev

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik
na Op{tina Sveti Nikole”.
Br. 0701-209/4
28.02. 2013godina
Sveti Nikole

Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Pretsedatel,
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Odluka za isplata na pari~na pomo{
Se objavuva za isplata na pari~na pomo{
br. 0701 – 209/5 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/30-5
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 10 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), a po podneseno barawe od Katerina i Ilija Konevi od
Sveti Nikole od 22.02.2012 godina, Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata
odr`ana na 28.02. 2013 godina donese:
ODLUKA
za isplata na pari~na pomo{
~len 1
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1.Od Buxetot na Op{tina Sveti Nikole, Programa A0 464990 (drugi transferi)
da se isplati pari~na pomo{ vo iznos od 50.000,00 denari.
~len 2
Pari~nata pomo{ da se isplati na Katerina i Ilija Konevi od Sveti Nikole so
stan na ul.”Mar{al Tito” br. 84 za lekuvawe na nivnoto maloletno dete.
~len 3
Baraweto i celokupnata dostavena medicinska domuentacija se prilog na ovaa
aodluka.
~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701-209/5
28.02.2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 10 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), a po podneseno barawe od Goran ]itanovski od Sveti
Nikole od 18.01.2012 godina, Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana
na 28.02. 2013 godina donese:
ODLUKA
za isplata na pari~na pomo{
~len 1
1.Od Buxetot na Op{tina Sveti Nikole, Programa A0 464 990 (drugi transferi)
da se isplati pari~na pomo{ vo iznos od 10.000,00denari.
~len 2
Pari~nata pomo{ da se isplati na Goran ]itanovski od Sveti Nikole so stan na
ul.”Vera Ciriviri” br. 32 za nastanata havarija od izleanata fekalna kanalizacija.
~len 3
Baraweto e prilog na ovaa odluka.
~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0701-209/6
28.02.2013 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Marjan~o Sazdov s.r.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен
гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе,
донесе
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ЗАКЛУЧОК
za objavuvawe na Odluka za isplata na pari~na pomo{
Se objavuva za isplata na pari~na pomo{
br. 0701 – 209/6 што Советот на Општина Свети Николе ja донесе на седницата одржана
на ден 28.02. 2013 година.
Бр. 0801- 175/30-6
28.02. 2013 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев s.r.

JAVNA OBJAVA
Soglasno ~len 86 od ZOUP (Slu`ben Vesnik na RM br. 38/05,51/2011),a vo vrska so ~len 10 od Zakonot za
postapuvawe so bespravno izgradeni objekti (“Slu`ben Vesnik na RM “br. 23/11 , 54/11 i 155/2012) ja davame
javnata objava za licata:
- Dejka Ordeva ul.”Mladinska” br. 22 Sveti Nikole
- Andonova Verka ul.”Angel Traj~ev” br. 28 Sveti Nikole
- Boris Davitkovski ul.”Karpo{eva” br. 162 B Sveti Nikole
- Petrovski \orgi ul.”25 Maj “bb Sveti Nikole
- Jordan i Stojna Dimovi ul.”Ulov Palme” br. 44/4 Sveti Nikole
- Lazev Blagoj ul.”Veqko Vlahovi}” br. 156/4 Sveti Nikole
- Lazar Pop Janev ul.”Vele Markov” br. 23 Skopje
- Dragi{ Todorovski ul.”V.Smilevski Bato” br. 15 Skopje
- Ilija Mitev ul.”Svetinikolska” br. 13 Skopje
- Stani{kovska Vesna ul.”Solunska” br. 22 Del~evo
- Mladenovski Goran~o ul.”Partizanska” br. 32 Ko~ani
- Qup~o Panevski s. Kne`je
- Anastasov Ordan~e s.Nemawici
- Saltirov Stojan ul.”Kosta Novakovi}” br.50/2-1 Skopje
- Jovan~ev Traj~o ul.”Karpo{eva” br. 25 Sveti Nikole
- Stefanovski Metodija ul.”Septemvriska” br. 67 Sveti Nikole
- Aco Naumov i Kir~o Naumov ul.”Pitu Guli” br. 81/14 Sveti Nikole
- Sretko Efremov ul.”Karpo{eva “br. 48 A Sveti Nikole
- Stevo Milanov ul.”Velko Vlahovi}” br. 184 Sveti Nikole
- Radmila Petrova ul.”Pitu Guli” br. 79/14 Sveti Nikole
- Dimov Doce ul.”25 - ti Maj” br. 10 Sveti Nikole
- Trajan Petrov ul “Bul 3-ta Mak. Brigada” br. 55-1 Skopje
- Julijana Ivanova ul.”Isaja Manovski” br. 24-2/12 Skopje
- Blagoj Mihajlov ul.”Prizrenska” br. 2/9 Skopje
- Draga Georgieva ul.”Branislav Nu{i}” br. 13 -2/12 Skopje
- Ordeva Vaska ul.”11 Oktomvri” br. 6 Sveti Nikole
- DPTU Agrovita SNS Dooel Sveti Nikole ul.”Mar{al Tito” br. 86 Sveti Nik.
- Done Sazdov s.Amzabegovo
- Trajan~e Sazdov s. Burilovci
- Arsova Evica Bul.”AVNOJ” br. 82/1-5 Skopje
- Filip Trajkovski ul.”Bulevar Jane Sandanski “br. 90/3-1 Skopje
Milorad Angelovski ul.”\uro \akovi}” br. 54 Skopje
- Dejan Danevski ul.”Velko Vlahovi}” br. 36 Sveti Nikole
- Gerasimov Bla`o ul.”Makedonska’ br. 6 Sveti Nikole
- Gavrilov Stevko ul.”Skopska” br.15 Sveti Nikole
- Peco Dimov s. Volkovo Skopje
- Van~o Andov ul.”Hristo Smirnenski” br. 43 Skopje
- Aco Atanasov ul.”Indira Gandi” br. 13 Sveti Nikole
- Angel Petrov ul.”Ko~o Racin” br.14 Sveti Nikole
- Svetislav Velkov ul “Mar{al Tito” br. 38 Sveti Nikole
- Ilijevski Borko ul”.25 Maj” bb Sveti Nikole
- Del~o \elev ul.Bul “Jane Sandanski “br.110/18 Skopje
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- Stoimanov Igor ul.”Pero Nakov” br. 105
- Ilo Dimov Bul”.V.Smilevski Bato” br. 13/3-17 Skopje
- Stojan Dimitrievski ul.”Skopska” br. 76B Sveti Nikole
- Cvetanka Jovanova ul.”Van~o Angelov “bb Sveti Nikole
site prethodno navedeni lica potrebno e vo rok od 5 dena od denot na objavuvaweto na Javnata objava
da se javat vo Op{tina Sveti Nikole , Oddelenie za urbanizam soba br. 11 zaradi kompletirawe na potrebnata
dokumentacijata vo vrska so podnesenite barawa za utvrduvawe na praven status na bespravni objekti, vo
sprotivno ke smetame deka se otka`ale od baraweto.
Rakovoditel Valentina Gileva
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Свети Николе
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