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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за донесување на ДУП за дел од населба „Лиска“ со површина на плански
опфат од 1.70 ха, за плански период 2014-2019г. – Општина Свети Николе бр. 0801 - 481 што Советот на
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016 година.
Бр.0901-497
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 13 став 1, член 24 став 8, член 25 став 5 и член 26 став 5 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на Република Македонија бр.51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 123 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Сл.весник на Република Македонија бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и
163/16 , Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 24.11.2016 година
донесе:
О Д Л У К А
за донесување на ДУП за дел од населба „Лиска“ со површина на плански опфат од 1.70
ха, за плански период 2014-2019г. – Општина Свети Николе
Чл.1
Со оваа Одлука се донесува ДУП за дел од населба „Лиска“ плански опфат помеѓу
ул.„Питу Гули“, ул.„100“, граница на постоен ДУП, ул.„200“, пешачка патека, пешачка улица „400“
Свети Николе, со површина од 1.70 ха, намена А1 и Д3, за плански период 2014-2019г.
Чл.2
Составен дел на оваа Одлука е извештајот од јавната презентација и јавната анкета
бр.0902-144/7 од 22.12.2014 година и Согласноста бр.24-13386/2 од 08.11.2016г. издадена од

Министерство за транспорт и врски на Деталниот урбанистичкиот план за дел од населба „Лиска“
Свети Николе, како и графичкиот дел од планот со тех.бр.34/14 од септември 2016, изработен од
ДУПИ „Планерис“ дооел Куманово.
Чл.3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Свети Николе,,.
Бр.0801-481
24.11.2016 година
Свети Николе

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за донесување на ДУП за дел од УЕ 1 со површина на плански опфат од
1.12 ха, за плански период 2014-2019г. – Општина Свети Николе бр. 0801 - 482 што Советот на Општина
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016 година.
Бр.0901-497/2
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 13 став 1, член 24 став 8, член 25 став 5 и член 26 став 5 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на Република Македонија бр.51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 123 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Сл.весник на Република Македонија бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и
163/16 , Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 24.11.2016 година
донесе:
О Д Л У К А
за донесување на ДУП за дел од УЕ 1 со површина на плански опфат од 1.12 ха, за
плански период 2014-2019г. – Општина Свети Николе
Чл.1
Со оваа Одлука се донесува ДУП за дел од УЕ 1 плански опфат помеѓу ул.„Маршал
-ти
-ми
Тито“, ул.„Гоце Делчев“,ул.„11 Октомври“, ул.„Септемвриска“, ул.Крак на 8 Ноември“ Општина
Свети Николе, со површина од 1.12 ха, намена А1, за плански период 2014-2019г.
Чл.2
Составен дел на оваа Одлука е извештајот од јавната презентација и јавната анкета
бр.0902-145/7 од 22.12.2014 година и Согласноста бр.24-13385/2 од 11.11.2016г. издадена од
Министерство за транспорт и врски на Деталниот урбанистичкиот план за дел од УЕ 1 Свети
Николе, како и графичкиот дел од планот со тех.бр.48/13 од октомври 2016, изработен од ДУПИ
„Планерис“ дооел Куманово.
Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Свети Николе,,.
Бр.0801-482
24.11.2016 година
Свети Николе

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

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина
Свети Николе за 2016-20117 година во зимски услови бр. 0801 - 483 што Советот на Општина Свети
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016 година.
Бр.0901-497/3
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 34 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на РМ” бр.
84/2008), член 15 од Законот за безбедноста во сообраќајот на патиштата (“Службен весник на
РМ” бр. 54/07), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“службен весник на
РМ” бр. 5/02) , член 1 и 2 од Законот за јавна чистота (“Службен весник на РМ” бр. 111/2008),како и
член 34 точка 3 став 2 од законот за заштита и спасување на РМ бр.13/2о12, Советот на Општина
Свети Николе на седницата одржана на 24.11.2016 год., донесе
П Р О Г Р А М А
за чистење и одржување на улиците и
локалните патишта во Општина Свети Николе
за 2016-20117 година во зимски услови
1. Општа дел
Со Програмата се предвидува: видот и обемот на работите што треба да се
извршат, финансиските средства, временските рокови за извршување на работите,
динамиката и начинот на чистењето и одржувањето на улиците во град Свети Николе, какo
локалните патишта во општина Свети Николе, опфатени со градежните опфати и
урбанистички планови, во зимски услови, во сезоната 2016-2017 година.
Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и
функционирање на сите правни и физички лица за чистење и одржување на улиците и
локалните патишта во Општина Свети Николе во зимски услови, преку:

- определување на видот и обемот на работите, временските рокови за
извршување на работата, динамиката и нивното чистење на снегот и голомразиците од
коловозните површини;
-дефинирање на работите и обврските за сите учесници за нејзина реализација;
- определување на потребните финансиски средства.
2. Организациона поставеност на
учесниците
Преку организационата поставеност ќе бидат дефинирани работите и задолженијата на
директните учесници вклучени во реализацијата на оваа Програма.
Сектор за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина при
Општина Свети Николе
- ја изготвува програмата;
- ја организира зимската служба;
- врши стручен надзор во извршувањето на Програмата;
- го известува Градоначалникот на Општината, Просторниот штаб за ЗС и Дирекцијата за
заштита и спасување да ја вклучи механизацијата на градежната оператива кога ЈП “Комуналец”
не е во состојба да одговори на задачите на Програмата;
- преку средствата за јавно информирање, информира за обврските на зимските служби и
обврските на учесниците.
2.2. ЈП “Комуналец” Свети Николе
- ја реализира Програмата за функционирање на зимската служба;
- организира редовна приправност со потребна опрема: алат, резервни делови и стручен
кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација за дејствување во зимски услови;
- одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни
субјекти, ја спроведуваат програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и
граѓани;
- Општината Свети Николе набавува, а ЈП “Комуналец” обезбедува чување и складирање,
како и растурање на сол и песок и други материјали;
- ги подготвува возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува во
исправна состојба за дејствување во зимски услови;
- со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за
отстранување на голомразицата од коловозните површини;
- ја оспособува атмосферската канализација – шахти и сливници за прифаќање на вишокот
од води при топење на снегот;
- води целосна документација за зимската служба;
- доставува распоред на лица за приправност со податоци за работната рака и
механизацијата за секој месец однапред;
- врши редовно тековно одржување на возилалта и опремата;
- обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата.

2.3.

Други учесници

2.3.1. Градежна оператива
Механизацијата на градежните фирми ги ангажира Општина Свети Николе а таа се соостои
од: Скипови 4, , Камион со нож 1, Камиони 3, Трактори “3, Багери2 . Булдожери 2 Грејдер 1
утоварачи 5 и др..

По потреба ќе се ангажираат и други машини. Расчистувањето со оваа механизација ќе се
врши според плановите – шемите за расчистување на сообраќајниците во градот и локалните
патишта. ( во екстремни случаи )
Целокупната документација за учество на градежната оператива ја води секторот за
урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната срдина при општина Свети
Николе – Одделението за комунални работи преку задолжени лица и тоа за
присуство
на
механизацијата, времето на вклучување, реализираниот број на работни часови и квалитетот на
извршените задачи. Одговорното лице од Одделението за комунални работи има задача при
употребата на механизација за снег, или мраз, да ги утврдува уличните препреки (легнати
Полицајци, повисоки шахти над нивото на асфалтот и други препреки и да го предупреди
изведувачот на работите, да внимава за нивно оштетување, во спротивно сите настанати штети ќе
бидат на терет на изведувачот на работите. За извршување на овие работи одговорното лице од
нарачателот треба да биде на лице место при изведувањето на работите за да укаже на
наведените работи).
Во зимската служба покрај ЈП “ Комуналец” при пообемни врнежи ќе бидат вклучени и
други фирми што имат механизасија за чистење на снежни врнежи,ДОО ЗОНИ-КОМ”,“АГП”,Свети
НикилеТАРЗАН ТРАНС”Свети Николе,ЈП “МАКЕДОНСКИ ШУМИ” под ед,Свети Николе идр), а
доколку општната неможе да одговори на настанатата ситуација Градоначалникот доставува
писмено барање преку ДСЗ-ПОЗС- Свети Николе до ДСЗ-Координатувно тело за ангажитање на
дополнителни сили и срества.
2.3.2. МВР – Сообраќајна полиција при Одделението за безбедност, го контролира и
регулира сообраќајот во новонастанатата состојба на сообраќајниците и секогаш ќе биде во
непосредна врска со сите задолжени субјекти за поефикасно оспособување на сообраќајниците.
2.3.3. ЈП “Комуналец”,
- покрај своите редовни активности врши расчистување на снег на пристапите до
контејнерите и околу нив;
- ги расчистува пешачките зони и тротоарите во централното градско подрачје;
- врши сечење и отстранување на паднати дрва и гранки од коловозите и тротоарите;
- контрола врз работата на наведените субјекти врши инспекциските служби при Општина
Свети Николе
- 2.3.4. ЈП “ Комуналец”
- ја оспособува атмосферската канализација и сливниците за прием на поголеми количини
на вода во зимски услови и со цистерни ја отстранува водата во случај на избивање на
канализација во куќи;
- контрола врз работата на „ ЈКП “Комуналец” вршат инспекциските служби при општина
Свети Николе
2.3.5. “ЕВН” Македонија
презема потребни мерки за чистење на снегот од надворешните електроинстелации и
објекти.
2.3.6. Претпријатијата и заедниците
чии објекти и простории се користат од страна на граѓаните (пазаришта, бензински пумпи,
гробишта, паркиралишта и слично) преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и
голомразицата од овие објекти и простории пред нив.
2.3.7.. Претпријатијата, училиштата,здравни домови заедниците и граѓаните –
сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (маркети, дуќани,
продавници и слични објекти) преземаат мерки за чистење на снегот и голомразицата пред своите
објекти.

2.3.8. Граѓаните, односно сопствениците, станарите и закупувачите на станбени
објекти го чистат снегот и голомразицата од тротоарите – патеките и приодните места пред
своите станбени објекти.
Исто така, граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите, при што се води сметка за
безбедноста на минувачите, надворешните инстелации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира
пред зградата на начин што ќе обезбеди непречен сообраќај.
1. Обем на одржување
Обемот на одржување на улиците во градот зависи од:
- густината на населеноста на делови од градот;
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила;
- видот и бројот на инфраструктурните објекти.
Коловозните површини за оспособување на ниво на градот се 267.361м2 и нивното
расчистување се одвива по приоритетна листа, а локалната патна мрежа на ниво на Општина е
околу 74 км.,имајки во предвид, дека некои локални патни правци се само пробиени а
неизградени.
ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ
ВО ГРАДОТ И ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА
ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
За нормално одвивање на сообраќајот на улиците во град Свети Николе во зимски услови
при врнежи на снег и голомразица неопходно е зимско одржување.
Одржувањето се состои од машинско чистење на снегот од коловозот на улиците, прскање
со сол по отстранувањето на снегот и рачно чистење на делници со отварање на ленти за истек
на водата во сливниците од отмосферска канализација.
Според важноста на улиците, интензитетот на сообраќајот и местоположбата на истите се
поделени во 2 приоритетни групи на одржување.
Приоритет 1
Во првата приоритетна група спаѓаат сите приодно-влезни улици во градот, централните
улици со поголем интензитет на сообраќајот и улици кои го поврзуваат административниот центар
и тоа: Министерството за внатрешни работи, здравствениот дом и амбуланта
,училиштата,детската градинка, автобуската станица и автобуските постојки ,црква и гратските
гробишта,.
Тие улици претставуваат костур на главните улици во градот со можност за влез и излез на
секое надворешно возило, пристап до административниот центар и интервенција на органот за
регулирање на сообраќајот во градот.
Тоа се улиците:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ул.”Карпошева” – 6.100 м2
ул.”Плоштад Илинден” 16.661 м2
ул. “Маршал Тито” 30.202 м2
ул. “Филип II” 34.661 м2
ул.” Младинска” 5.316 м2
ул.”Крсте Мисирков” 16.944 м2
ул.”Септемвриска 11.437 м2

8. ул. “Кочо Рацин” 10.185 м2
9. ул. “23- ти Октомври” 2. 774 м2
10. ул.” Орце Николов” 5.409 м
11. ул.”Ударничка” 6.549 м2
12. ул.”Јане Сандански” 13.115 м2
13. ул.”Питу Гули” 15.876 м2
14. ул.”Кумановска” 2.125 м2
15. ул.”4-ти Јули” 8.612 м2
16. ул.”Македонска” 7.840 м2
17. ул.”Никола Карев” 4.054 м2
18. ул.”Скопска” 9.084 м2
19. ул.”Ангел Трајчев” 1.120 м2
2о ул “11-та Македонска Бригада“ 5,534 м2
21,ул,“Ванло Ангелов“5,200,м2
Во првата приоритетна група на одржување спаѓаат и локалните патишта:
Локалните патни правци: “Свети Николе“ – с. “Немањици“,с. “Ранченци“, с.
“Мечкуевци“, с. “Патетино“,с.“Макареш“ “Свети Николе“ – с. “Ерџелија“, с. “Мустафино“,с.“
Буриловци“, с. “Арбасанци“, “Свети Николе“ – с. “Амзабегово“, с. “Делисинци“,с.
“Богословец“, с. “Пеширово“, “Црнилиште“, “Свети Николе“ – с“.Ѓуѓанци“, с. “Орел“, “Свети
Николе“ – с. “Кнежје“, “Свети Николе“ – с. “Стањевци“, “Свети Николе“- с“.Горобинци“ с.“
Сопот“, с.“ Преод“, с. “Алакинци“, с. “Малино“, с. “Крушица“, “ – с. “Трстеник“, односно сите
локални патни правци во општината
Приоритет 2.
Во вториот приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со послаб
интензитет на сообраќај,тие ги поврзуваат улиците од првиот приоритет или даваат
можност за побрз влез и излез на сообраќајот од пооделни реони во градот,а тоа се
улиците:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ул.” Улоф Палме” 1.450 м2
ул.”8-ми Септември” 5.437 м2
ул.”29-ти Ноември” 5.760 м2
ул.”Борис Трајковски” 7.463 м2
ул.”Даме Груев” 1.65о м2
ул.”Глигор Прличев” 2.264 м2
улици во населба “Сопотски пат” 4.58о м2
ул.”Браќа Миладинови” 3.840 м2
ул.”Првомајска” 1.451 м2
ул.”Пролетерска” 1.663 м2
ул.”Рахилка Гонева” 2.038 м2
ул.”Цветан Димов” 2.211 м2
ул.”Јанко Глигоров” 2.987 м2
ул.”Пиринска” 1.797 м2
ул.”11-ти Октомври” 3.606 м2
ул.”Кузман Капидан” 1900 м2
ул. “Солунска” 6200 м2
ул.”9-ти Мај” 3000 м2

Во овој приоритет спаѓаат сите останати улици во градот по кои се одвива послсб
сообраќај и претставуваат кракови на улици од претхдниот приоритет или пак сеуште не се
асфалтирани или отворени па не е можна некоја поефикасна интервенција за одвивање на
сообраќајот во зимски услови.
Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет,сообраќајот во градот
може несметано да се одвива во сите правци и реони во градот, како и во останатите
населени места во Општина Свети Николе.

Динамика и нивно одржување
Оспособувањето на коловозите се врши во зависност од временските услови и тоа:
- состојбата на присуство на голомразица и оформена снежна покривка до 20 см. (прва
состојба на готовност);
- Состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 см. (втора состојба на готовност).
Оспособувањето, (расчистувањето) на коловозните површини во првата состојба на
готовност го врши ЈП “Комуналец”, а во втората состојба на готовност ЈП “Комуналец” со
дополнителна градежна оператива согласно со договорените обврски.
Во првата состојба на готовност ЈП “Комуналец” со својата ангажирана механизација,
работна сила и абразивни средства , врши оспособување на коловозните површини за сообраќај и
тоа првенствено на сообраќајниците од првата приоритетна листа. Градежната оператива го
расчистува делот од околните патишта до населените места од општина Свети Николе.
Согласно член 22 од Законот за јавна чистота сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат
оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови за 6 (шест) часа, сметано од
моментот на почнување на снежните врнежи до оформувањето на снежната покривка. При тоа,
главните сообраќајници ќе бидат оспособени приоритетно.
Во зимски услови при снежни врнежи сите сопственици, односно корисници на објекти се
должни веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори пред јавните објекти, со
што ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.
Во втората состојба на готовност ЈП “ Комуналец” заеднио со градежните оператива врши
оспособување на коловозните површини од првата приоритетна група,а потоа продолжува со
втората приоритетна група и тоа прво ќе се расчистат сообраќајниците од првата приоритетна
група до населените места, а потоа ќе се продолжи со улиците од втората приоритетна листа.
Механизација, опрема, материјали и работна сила:
ЈП “Комуналец” Свети Николе
1. Прва состојба на готовност:
- Ровокопач со нож за чистење на снег ….1 број
- ФАП – 13 со нож…………………………….1 број
- Трактор со распрскувач на сол………….. 1 број
- трактор со приколка………………………. 1 број
- Трактор со плуг…………………………… 1 број
- Работна рака:……………………………… 20раб.
1. Возачи………………………….…. 4
2. Работници за опслужување…... 5
Втора состојба на готовност:
A) Механизација и оператива од:
- ЈП “ Комуналец” Свети Николе
- Ровокопач со нож за чистење на снег …..1 број
- ФАП – 13 со нож…………………………. 1 број
- Трактор со распрскувач на сол…………...1 број
- Багер
……………. …………. 1 број
- Трактор со приколка……….…………….. 1 број
- трактор со плуг за снег………………. … 1 број

- додатна механизација ( грејдери, скипви . трактори со распрскувачи на сол, утоваречи,
камиони и друга потребна опрема од градежните фирми по потреба
За одржувањето на транзитните улици во градот кои ги поврзуваат регионалните
патишта, во расчистувањето на снегот ќе учствува “Македонија пат” РЕ – Штип со нивна
механизација, опрема и работна рака, во зависност од приоритетот на потребите.
Работна рака:
Работната рака ангажирана од ЈП “ Комуналец” Свети Николе:
- раководител…………………………… 1 работник
- раководител на смена……………….. 1 работник
- работници за припрема на сол………3 работника
- Возачи……………………………………4 работника
- работници за опслужување…………. 5 работника
Работната рака за механизација на градежните и други фирми ја обезбедуваат
ангажираните фирми.
Локации за депонирање на снег:
-За градот Свети Николе – коритата на “ Светиниколска река и река “Периш” и тоа:
- Покрај мостот кај Детска градинка “ Рахилка Гонева”, на излезот од градот;
- Покрај мостот на река “Периш” кај “Југосуровина” – Свети Николе.
За другите населени места:
Времени депонии и други пригодни локации определени во соработка со месната
самоуправа, во и покрај населените места.
Финансиски средства потребни за подготовка
и реализација на зимската служба
Финансирањето на активностите прдвидени со оваа Програма ќе се вршат од средствата
предвидени во Буџетот на општина Свети Николе.
За реализација на оваа Програма потребно е да се обезбедат 1.400.000 денари.
- за набавка на индустриска сол пакувана во вреки
400.000 ден.
- средства за ангажирање механизација
и работна рака……………………………………………
1.000.000 ден
Извршување на Програмата и надзор
Активностите за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови
ги реализира ЈП “Комуналец” Свети Николе и градежните оператива врз основа на Оперативен
план изготвен од Секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштитан а животната
средина – Одделение за комунални работи при Општина Свети Николе со Дирекцијата за заштита
и спасување.
За одржување на локалните патишта во зимски услови Општината склучува договори со
градежната оператива оспособена за одржување на локални патишта и улици.
Надзор врз извршувањето на оваа Програма врши Одделението за комуналии и
Инспекциските органи при Општина Свети Николе.

Оваа Програма влегува во сила по објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети
Николе”

Бр.0801- 483
24.11. 2016 гпдина
Свети Никпле

Спвет на Општина Свети Никпле
Претседател,
Илија Стпилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта
во
Општина Свети Николе за 2016-2017 година во зимски услови бр. 0801 - 484 што Советот на Општина
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016 година.
Бр.0901-497/4
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

О П Е Р А Т И В Е Н

П Л А Н

за чистење и одржување на улици, локални патишта
во Општина Свети Николе за 2016-2017 година во
зимски услови
Според програмата за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина
- Свети Николе за 2016/2017 година во зимски услови, Секторот за урбанизам, комунални работи,
сообраќај и заштита на животна
средина ја утврди организацијата за интервенција за оспособување на коловозните површини во
градот и локалните патни правци од снег и голомразица и тоа за прва и втора состојба на
готовност;
Преоритетна листа за зимско одржување на улиците во градот и локалните патишта во
Општина Свети Николе
За нормално одвивање на сообраќајот на улиците во град Свети Николе во зимски услови
при врнежи на снег и голомразица неопходно е зимско одржување.
Одржувањето се состои од машинско чистење на снегот од коловозот на улиците, фрлање
на сол по отстранувањето на снегот и рачно чистење на делници со отварање на ленти за истек
на водата во сливниците од отмосферска канализација.
Според важноста на улиците, интензитетот на сообраќајот и местоположбата на истите се
поделени во 2 приоритетни групи на одржување.

Приоритет 1
Во првата приоритетна група спаѓаат сите приодно-влезни улици во градот, централните
улици со поголем интензитет на сообраќај и улици кои го поврзуваат административниот центар и
тоа: Министерството за внатрешни работи, здравствениот дом,
училиштата,.детската
градинка,гратските гробишта и автобуска станица.
Тие улици претставуваат костур на главните улици во градот со можност за влез и излез на
секое надворешно возило, пристап до административниот центар и интервенција на органот за
регулирање на сообраќајот во градот, а тие улици се:
20. ул .“Карпошева“
21. ул “Плоштад Илинден“
22. ул. “Маршал Тито“
23. ул. “Филип II“
24. ул. “Младинска“
25. ул .“Крсте Мисирков“
26. ул. “Септемвриска“
27. ул. “Кочо Рацин“
28. ул. “23-ти Октомври“
29. ул. “Орце Николов“
30. ул .“Ударничка“
31. ул .“Јане Сандански“
32. ул. “Питу Гули”
33. ул. “Кумановска“
34. ул. “4-ти Јули“
35. ул. “Македонска“
36. ул. “Никола Карев“
37. ул. “Скопска“
38. ул. “Ангел Трајчев“
20.ул .“11-та Македонска Бригада“
21.ул. “Вамчо Ангелов“
Во првата приоритетна група на одржување спаѓаат сите локални патишта:
“Свети Николе“- с. “Немањици“-с. “Ранченци“- с. “Мечкуевци“- с.“ Патетино“, “Свети Николе“ с. “Ерџелија“- с.“ Мустафино“-с. „Буриловци“, с- “Арбасанци“-с.“Стануловци“,с- “Ерџелија“- с
“Кадрифаково“,“С вети Николе“ - с. “Амзабегово“- с. “Делисинци“-с.“ Богословец“- с.“ Пеширово“- с
“Долно Црнилиште-с Горно Црнилиште, Свети Николе- с.ДЃуѓанци- с.Г,Ѓуѓанци-с.Строиманци“с.Павлешенци-с.“Стањевци“ –с “Орел“, “Свети Николе“-с..„ Кнежје“,“Свети Николе“ -с “Горобинци- с.“
Сопот“-с.“ Преод“- с.“ Алакинци“- с.“Малино“, с-. “Крушица“- с. “Трстеник“, односно сите локални
патни правци во општината
Приоритет 2.
Во вториот приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со послаб
интензитет на сообраќај. Тие ги поврзуваат улиците од првиот приоритет или даваат можност за
побрз влез и излез на сообраќајот од пооделни реони во градот.,а такви улици во градот се:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ул. “Улоф Палме “
ул.“8-ми Септември“
ул.“29-ти Ноември“
ул.“Борис Трајковски“
ул.“Даме Груев“
ул.“Глигор Прличев“
ул.“Браќа Миладинови“
ул.“Првомајска“
ул.“Пролетерска“

28. ул.“Рахилка Гонева“
29. ул.“Цветан Димов“
30. ул.“Јанко Глигоров“
31. ул.“Пиринска“
32. ул.“11-ти Октомври“
33. ул.“Индира Ганди“
34. ул. “Солунска“
35. ул.“9-ти Мај“
19.ул.“Панко Брашнаров“
Во овој приоритет спаѓаат и сите останати улици во градот по кои се одвива сообраќај и
претставуват кракови на улици од претхдниот приоритет или пак сеуште не се асфалтирани или
отворени па не е можна некоја поефикасна интервенција за одвивање на сообраќајот во зимски
услови,а тоа се улиците во населбите “Кнежевски пат“, Црнилишки пат“(позади здравниот дом),
“Ливади“ “Руадим“ и “Сопотски Пат“.
Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот може несметано
да се одвива во сите правци и сите реони во градот како и во останатите населени места во
Општин Свети Николе.
Чистењето ќе го извршува ЈП “Комуналец со својата распокожива механизацила а доколку
врнежите се од поголем итензитет ЈП “Комунакец“ ке ангажира и дополнителна механизација од
градежната оператива од општина Свети Николе
Чистењето ќе се извршува од градот Свети Николе во шест правци:
-Првиот правец ги опфака сите улици во градот “Свети Николе“ и патот до село “Кнежје“
-Вториот правец ги опфака селата:“Горобинци“,“Трстеник“,“Сопот“, “Преот“,“Алакинци““ Крушица“
и “Малино“.
-Третиот правец ги опфака селата:“Орел“,“Д.Ѓуѓанци“,“ Г.Ѓуганци“.“Строиманци“, “ Стањевци“ и
“Павлешенци“.
-Четвртиот правец ги опфака селата: “Немањици“,“Ранченци“,“Патетино“ и “Мечкуевци“
-Петиот правец ги опфака селата: “Пеширово“,“Амзибегово“,“Долно.Црнилиште“ “Горно
Црнилиште“,“Делисинци“ и “Богословец“.
-Шестиот правец ги опфака селата: “Ерџекија“, “Ерџелија“-““Кадрифаково“, “Мустафино“,
“Бориловци“,“Стануловци“ и “Арбасанци“.
.
Доколку општината неможе да се справи со настанатата ситуацуја тогаш градоначалникот
доставува писмено барање преку ДЗС-ПОЗС Свети Николе до ДСЗ-Координатвно тело за
ангажирање на дополнителни сили и срества.
Механизација,опрема и работна сила за расчистување на снежни
наноси и голомразица
ЈКП “Комуналец“:
-Ровокопач со нож за чистење на снег бр.1
-ФАП-13 со нож .....................................бр.1
-Трактор со распрскувач на сол.............бр1
-Трактор со приколка .............................бр.1
-Теге со нож............................................бр.1
-Работна сила (ангажирани лица)
бр.20
Одговорн лица за спроведубање на оперативнит План од страна на изведувачот (ЈКП “Комуналец) се:
-Јорданчо Михаиловски ...тел.сл. 076/376-403 .дом.440-374
-Витомир Стојковски
тел.сл. 076/482-192 дом.441-310
Горе наведените лица се должни да дават информации на одговотните лица од Општина Свети
Николе , ДЗС –ПОЗС Свети Николе и ЦУК –под одел.Св.Николе
Одговорни лица за спроведување на оперативниот План од Општина Свети Николе се:
-Александар Стојнов
тел.сл.о75/421-183 дом 441-447

- Трајче Кочиев
..

тел.сл 075/421-192 дом 441-048

Бр.0801- 484
24.11. 2016 гпдина
Свети Никпле

Спвет на Општина Свети Никпле
Претседател,
Илија Стпилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Заклучок za usvojuvawe na Izve{taj za rabota na Javnata Op{tinska
Ustanova za deca - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata 2015/2016 godina
бр. 0801 - 485 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016
година.
Бр.0901-497/5
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben vesnik
na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 24. 11. 2016
godina donese

Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Izve{taj za rabota na Javnata Op{tinska Ustanova za deca - Detska
gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata 2015/2016 godina

1. Se usvojuva Izve{taj za rabota na Javnata Op{tinska Ustanova za deca - Detska gradinka
,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata 2015/2016 godina usvoen na sednicata na Sovet na
Op{ina Sveti Nikole odr`ana na den 24.11.2016 godina.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila
Op{tina Sveti Nikole,,.

Br.0801 - 485
24.11. 2016 godina
Sveti Nikole

so denot na objavuvaweto vo

,,Slu`ben glasnik na

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Ilija Stoilev с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Заклучок za za usvojuvawe na Godi{na programa za rabotata na Javnata
op{tinska ustanova za deca - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata 2016/2017
godina бр. 0801 - 486 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден
24.11. 2016 година.
Бр.0901-497/6
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben vesnik
na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 24. 11. 2016
godina donese
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na Godi{na programa za rabotata na Javnata op{tinska ustanova za deca Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata 2016/2017 godina

1. Se usvojuva Godi{na programa za rabotata na Javnata op{tinska ustanova za deca - Detska
gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za u~ebnata 2016/2017 godina.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila
Op{tina Sveti Nikole,,.

Br.0801 - 486
24.11. 2016 godina
Sveti Nikole

so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Ilija Stoilev с.р.

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

За објавување на Решение за именување на член во Управниот Одбор на ЈКП ,,Комуналец,, Свети
Николе бр. 0801 - 487 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден
24.11. 2016 година.
Бр.0901-497/7
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 5 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02)
какп и член 26 пд Закпнпт за Јавните Претпријатија (Сл.Весник на РМ бр. 38/96,6/02,40/03, 49/06,22/07
83/09,6/12), Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана на ден 24.11.2016 гпдина дпнесе:

РЕШЕНИЕ
за именуваое на член вп Управнипт Одбпр на
ЈКП “Кпмуналец” – Свети Никпле

Член 1
За член вп Управен Одбпр на ЈКП “Кпмуналец” се именува:
- Зпран Панев
Член 2
Мандатпт на членпт на Управнипт Одбпр е сп траеое пд 4 (четири) гпдини.
Член 3
Ова Решение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп “Службен Гласник на Општина Свети
Никпле”.
Бр.0801-487
24.11. 2016 гпдина
Свети Никпле

Спвет на Општина Свети Никпле
Претседател,
Илија Стпилев с.р.

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

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Свети Николе за
извештајниот период (комулативно) за квартал Трети од 01.01. 2016 година до 30.09. 2016 година бр. 0801 489 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016 година.
Бр.0901-497/8
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Образец K1

Kvartalen izve{taj za izvr{uvaweto na buxetot za op{tina SVETI NIKOLE za izve{tajniot period (kumulativno) za kvartal Трети -od 01.01.2016godina do 30.09.2016godina
Општина: СВЕТИ НИКОЛЕ
Извештаен период : од 01.01.2016година до
30.09.2016год
(ден,месец, година)
(ден,месец,година)
Датум на поднесување на извештајот:
(во денари/
Буџет за 2016
Prihodi - Kvartal -TRETI
План

Реализација
на трети
квартал

Наменска дотација за 2016
Реализација
на трети
квартал

План

Самофинансирачки
активности за 2016

Донации за 2016 година

Реализација
на трет
квартал

План

Реализаци
ја на
трети
квартал

План

Кредити за 2016
година

Вкупно за 2016 година

Реализаци
ја на трети
квартал

План

План

Реализација
Останато
на трети нереализирано
квартал
од 2016

TEKOVNO OPERATIVEN BILANS:
128.575.195
103.799.244

48.338.512
53.513.641

145.860.813
144.241.323

63.970.294
88.746.245

30.379.115
17.475.378

0
1.619.490

0
1.312.641

92.143.098
DANO^NI PRIHODI
Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 1.960.000
Pridonesi за социјално осигурување
28.300.000
Danoci na imot
Doma{ni danoci na stoki i uslugi
Danok od me|unarodna trgovija i transakcii (carini i dava~ki)
58.403.516
Danoci na specifi~ni uslugi

26.901.095
1.416.387

0

0

VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI
VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI

107.558.840 18.807.748
101.882.567 18.648.216

8.778.652
8.653.429

37.292.195
784.632

4.245.005
346.523

0
0

0 330.535.951
0 267.473.415

168.921.009
164.396.160

161.614.942
103.077.255

0
376.532

0
125.223

0
36.507.563

0 37290877
3.810.514 37.290.877

9495084 101.261.171
9.495.084 164.540.707

39.874.199
32.218.840

61.386.972
132.321.867

0

0

0

0

0

0

0

92.143.098

26.901.095

65.242.003

0

18.207.748

8.220.347
1.981

0

0

0

0

23.517.748

10.585.875

12.931.873

16.752.768

8.032.863
4.169
181.334
558.305
558305

37.292.195

4.245.005

0

0

214.875.105

131.434.039

83.441.066

842.187
36.340.008
110000

1.274.459
2.970.546

0

0

0

0

63.970.294 30.379.115,00

33.591.179,00

KAPITALEN BILANS:
VKUPNI KAPITALNI PRIHODI
VKUPNI KAPITALNI RASHODI

711
712
713
714
715
717
718
721
722
723
724
725

Taksi на koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost3.479.582
5.310.000
NEDANO^NI PRIHODI
Pretpriema~ki prihod i prihod od imot
700.000
Глоби, судски и административни такси
2.210.000
Тaksi i nadomestoci
300.000
Drugi Vladini uslugi
2.100.000
Drugi nedano~ni prihodi
31.122.097
TRANSFERI I DONACII
31.122.097
Transferi od drugi nivoa na vlast

741
742 Донации од странство
743 Kapitalni donacii
744 Тековни донации
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
731 Proda`ba na kapitalni sredstva

63.970.294
5.810.231

7.029.230

18.206.553
248.925
2.365.528
635.268
1.005.203
725.057
19.071.889
19.071.889

30.379.115

145.860.813
145.860.813

0

107.558.840
107.558.840

0

1.454.980
600.000
600.000

0

0

732
733 Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa
734 Приходи од дивиденди
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ
754 Друго домашно задолжување

58.160.063

30.379.115
37290877
37290877

Наменска дотација за 2016

Буџет за 2016

Rashodi - Kvartal -TRETI
План

401
402
403
404
411
412
413
414
420
421
423
424
425
426
427
451
452
453
461
462
463
464
465
471
472
473
474

ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
26.853.522
17.934.703
Osnovni plati
6.632.819
Pridonesi za socijalno osiguruvawe
Ostanati pridonesi od plati
2.286.000
Надоместоци
560.000
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ
Finansirawe na novi programi i potprogrami
20.000
Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)
540.000
Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)
Резерви за капитални расходи
61.803.066
СТОКИ И УСЛУГИ
724.000
Patni i dnevni rashodi
Komunalni uslugi,greewe, komunikacija i transport 11.786.500
11.940.000
Материјали и ситен инвентар
7.770.000
Popravki i tekovno odr`uvawe
24.209.066
Dogovorni uslugi
4.053.500
Drugi tekovni rashodi
1.320.000
Privremeni vrabotuvawa
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА
2000000
Kamatni pla}awa kon nerezidenti kreditori
2000000
Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast
10.672.656
SUBVENCII I TRANSFERI
2.000.000
Subvencii za javni pretprijatija
Subvencii za privatni pretprijatija
2.269.400
Transferi do nevladini organizacii
2.115.000
Razni transferi
4.288.256
Исплата по извршни исправи
1.910.000
SOCIJALNI BENEFICII
1.910.000
Socijalni nadomestoci
Pla}awa na beneficii od Фondот за ПИОМ
Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe
Pla}awa na nadomestoci od Fondot za zdravstveno osiguruvawe
OTPLATA NA GLAVNICA

Реализација
на трети
квартал

Реализација
на трети
квартал

План

Самофинансирачки
активности за 2016

Донации за 2016 година

Реализација
на трети
квартал

План

18.989.864
12.747.800
4.634.700

127.066.389
92.866.763
34.199.626

93.178.475
67.882.234
25.296.241

885.140
621.816
229.988

518.308
362.118
135.081

1.607.364
431.866

0

0

33336
0

21109
0

17.174.934
15.000
10.552.334
1.694.733
1.232.942
3.098.168
581.757

8.704.092
1.440
4.545.612
958.597
794.476
2.037.606
366.361

17.763.076
160.000
1.993.280
11.509.496
703.000
2.547.300
850.000

0

0

0

0

Реализаци
ја на трети
квартал

План

9495084
9495084

9495084
9495084

Кредити за 2016
година

Вкупно за 2016 година

Реализаци
ја на трети
квартал

План

План

Реализација
Останато
на трети
нереализирано
квартал
од 2016

0

0

0

0

154.805.051

112.686.647

42.118.404

0

0

0

0

560.000

431.866

128.134

8.135.121
55.319
669.474
5.989.629
191.461
787.645
441593

784.632
190698

346.523
173811

0

0

97.525.708

41.441.797

56.083.911

483.934

172.712

0

0

0

0

0

0

10.672.656

8.517.236

2.155.420

0

0

0
0

0

0

0

1.910.000

1.306.113

603.887

431.866
24.256.061
176.442
7.485.281
2.649.725
2.060.572
7.142.417
3.434.044
1.307.580

110000

12501
12501
8.517.236,00
2.000.000
1.813.255
991.373
3.712.608
1.306.113
1.306.113

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori
492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
88.746.245
KAPITALNI RASHODI
480 Купување на опрема и машини
3.603.200
481 Гrade`ni objekti
0
482 Други градежни објекти
82.893.045
483 Купување на мебел
0
484 Стратешки стоки и други резерви
485 Вложувања и нефинансиски средства
1.150.000
486 Купување на возила
1.100.000
487 Капитални трансфери до вонбуџетски фондови
488 Капитални дотации до ЕЛС
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации

17.475.378
1.712.878

1.619.490
329.000

1.312.641
49350

376.532
321.532

125.223
85773

36.507.563

3.810.514

37.290.877

9.495.084

15.428.500

1.263.291

1.263.291

30.000

30000

36.507.563

3.810.514

37290877

9495084

334.000

27.199

25000

9450

127.249.830

32.218.840

95.030.990

0

Sovet na Oпштина Свети
Николе
Br0801-489

Pretsedatel,
Pretsedatel,

24.11.2016godina

_____________________

Sveti Nikole

Ilija Stoilev

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за вториот квартал
бр. 0801 - 490 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016
година.

Бр.0901-497/9
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Образец K2
Kvartalen izve{taj za dostasani nenamireni obvrski - zbiren za vtoriot kvartal
Op{tina:
Kvartal: VTOR KVARTAL
Датум на поднесување на извештајот:

od

SVETI NIKOLE
01.01.2016 godina do 30.09.2016 godina
08.11.2016
(den, mesec, godina)

Meseci
januari
fevruari
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septemvri
oktomvri
noemvri
dekemvri
Obrazlo`enie:

Br.0801-490
24.11.2016 godina
Sveti Nikole

Obvrski do 30 dena
2.124.000
386.666
867.854
217.671
1.869.348
115.259
1.923.687
1.729.105
2.968.791

Obvrski do 60 dena
4.138.802
4.654.383
289.458
239.874
257.185
1.495.942
112.087
1.704.721
1.710.935

utu`eni

Obvrski nad 60 dena
neutu`eni
8.804.071
4.952.631
8.037.441
5.659.448
5.702.481
5.143.975
5.397.024
4.751.349
5.749.650

Vkupno
8.804.071
4.952.631
8.037.441
5.659.448
5.702.481
5.143.975
5.397.024
4.751.349
5.749.650

Vkupno
15.066.873
9.993.680
9.194.753
6.116.993
7.829.014
6.755.176
7.432.798
8.185.175
10.429.376
0
0
0

Rashodna stavka
401
402
403
404
411
412
413
414
420
421
423
424
425
426
427
451
452
453
461
462
463
464
465
471
472
473
474
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
491
492
493
Total

(во denari)
Vkupno obvrski
49.980

6.350
18.265
1.008.847
276.274
1.538.048
1.872.271
1.022.683

302.260
4.207.598

126.800

10.429.376

Pretsedatel na sovet:
_______________________________
Ilija Stoilev

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на
општината и јавните претпријатија основани од општината
бр. 0801 - 491 што Советот на Општина
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016 година.
Бр.0901-497/10
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Obrazec КЗ
Kvartalen izve{taj za promenite na sostojbata na sekoe zadol`uvawe na op{tinite i javnite pretprijatija osnovani od op{tinite
Op{tina:
Izve{taen period :

СВЕТИ НИКОЛЕ
godina do
30.09.2016

od 01.01.2016
( den, mesec, godina)

godina

( den, mesec, godina)

Datum na podnesuvawe na izve{tajot:

07.11.2016

( den, mesec, godina)

( vo originalna valuta)

Dolg na op{tinata

Reden
broj

1
2
3
4
5
6
7

Oznaka
na
kredit
МСИП/48

Naziv na
Origina
kreditot i Заемодавач
lna
namena
valuta
Светска Банка МКД

Kamatna
stapka
Iznos

Rok na Grejs
otplata period

%
13 год.

47.602.286

3 год.

Dostasana
Periodi~n Datum na
Garantiran
Datum na otplata
Iznos na
obvrska
ost na
otplata na
kredit
na kamata
povle~eni
( vo
otplata*
glavnina
tran{i (vo
izve{tajniot
Pos
originalna
Posled
Kama
(da/ne)
(a, b, v, g,d) Prv led
Prv
Glavnica
valuta)
en
ta
en
18.08.2016 12.501

Dostasana
Platena obvrska
Sostojba na dolgot za
Datum na ( vo izve{tajniot Datum na neplatena obvrska
izve{tajniot period**
period)
dostasuva
otplata ( vo izve{tajniot
period)
we na
na
na
obvrskata Glavnica Kamata obvrskata Glavnica Kamata po~etoko
na krajot
t
15.08.2016 9.495.084 12.501 15.08.2016
0

Zabele{ki:

Општина Свети Николе е задолжена, ima izvr{eno isplata za iznosot koj go naveduvame vo ovoj izve{taj.

( vo originalna valuta)

Dolg na JP osnovani od op{tinata
Reden
broj

Oznaka
na
kredit

Naziv na
Origina
kreditot i Заемодавач
lna
namena
valuta

Kamatna
stapka
Iznos

Rok na Grejs
otplata period

%

Dostasana
Dostasana
Periodi~n Datum na
Platena obvrska
Iznos na
Garantiran
Datum na otplata
Sostojba na dolgot za
Datum na ( vo izve{tajniot Datum na neplatena obvrska
obvrska
ost na
otplata na
povle~eni
kredit
na kamata
izve{tajniot period** Заемоprima~
dostasuva
otplata ( vo izve{tajniot
( vo
otplata*
glavnina
period)
tran{i (vo
(naziv na
we na
na
izve{tajniot
period)
Pos
na
originalna
JP)
Posled
Kama obvrskata
obvrskata
(da/ne)
(a, b, v, g,d) Prv led
Prv
Glavnica
Glavnica Kamata
Glavnica Kamata po~etoko
na krajot
valuta)
en
ta
en
t

1
2
3
4
5
6
7
Zabele{ki:

Нема задолжување од страна на јавното претпријатие

Br.0801-491
24.11.2016godina
Sveti Nikole

___________________________________________________
*
a)mese~no; b)kvartalno; v) polugodi{no; g) godi{no; d) drugo;
**
Podatocite se odnesuvaat na glavnina na dolgot

Sovet na Op[tina
Op{tina Sveti Nikole
Pretsedatel,

Ilija Stoilev

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Извештај за реализација на трет квартал за 2016 година бр. 0801 - 492 што
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016 година.
Бр.0901-497/11
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
ЗА ТРЕТИОТ КВАРТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА
30.09.2016 год.

Опщтина Свети Никпле вп текпт на втприпт квартал пд 01.01.2016 дп 30.09.2016
гпдина има реализација на Бучетпт на Опщтина Свети Никпле вп вкупен изнпс пд
208.795.212,00 денари или изразенп вп прпцент изнесува 48,35 %, сппреденп план сп
реализација.
Оснпвнипт бучет на Опщтина Свети Никпле за третипт квартал има реализација
пд 78.717.627,00 денари или изразенп вп прпценти изнесува 40,88%. Следејќи ја
истпријата на базата на ппдатпците за реализацијата вп ппследните пет гпдини
мпраме да наппменеме дека ТРЕТИОТ квартал пд 2016 гпдината не е на нивп кпе би
требалп да гп има за пвпј квартал и ппради птстапуваоата кпи ги има вп делпт на
предвидуваоата пд сектпрпт за урбанизам ппсебнп вп прпграмата за уредуваое на
градежнп земјищте веќе рабпти на кпнкретна анализа и ппдгптпвка на измена и
дппплнуваое на Бучетпт за 2016 гпдина. Сп анализата кпја е направена вп
пдделениетп за финaнсии и бучет кпнстатиранп е дека предвидуваоата кпи ги има
направенп пд Сектпрпт за урбанизам се преценети и нема да ппстпи мпжнпст за
реализација на тие прихпди кпи ги имаат зацртанп за 2016 гпдина. Ппради пваа
пришина непппхпднп е да се направи реална прпекција на прихпдите кпи ни престпјат
за пстваруваое дп крајпт на гпдината и истите да се изменат затпа щтп дпбиваме
нерална слика какп вп прихпднипт така и вп расхпднипт дел.
Вп делпт на данпшната пплитика и наплатата на прихпдите максималнп се
рабпти на ппдпбруваое на наплатата на данпкпт на импт ппсебнп кпн правни субјекти
и ефикаснпста пд преземаните мерки ќе се птслика вп ппследнипт квартал на 2016
гпдина.Опщтина Свети Никпле максималнп се пбидува да ја ппдпбри свпјата
ликвиднпст сп тпа щтп се исплатени запстанатите пбврски кпн кпминтентите и се
применува пплитика на екпнпмишнпст, ефикаснпст и ефективнпст вп реализираоетп на
расхпдите и пптребите кпи ние ги имаме какп ппщтина. Од ппгпренаведените анализи
ќе се пвпзмпжилп ппгплема финансиска сигурнпст на самата ппщтина а сп тпа и ќе се
спреши нераципналнп задплжуваое на ппщтината. Сппред вкупните прихпди
ппщтинскипт пснпвен бучет има реализација вп прихпднипт дел вп вкупен изнпс пд
78.717.627,00 денари, а пд истите реализација на расхпдите вп вкупен изнпс пд
70.989.019,00 и салдп на 30.09.2016 вп изнпс пд 7.182.608,00 денари.
Од севкупните расхпди на ставките 401,402 и 404 кпи се пднесуваат за исплата
на плата, надпместпци и придпнеси има пптрпщенп 18.989.864,00 а пстатпкпт на
средства се за исплата на пбврските кпи ппщтината ги сервисира и е на ппвидпк да се
впведе максимална финансиска кпнтрпла и дисциплина вп делпт на исплатата на
пснпвнипт бучет.
Акп се направи анализа на средствата какп се реализирани и пптрпщени какп
реализација/план за пвпј трет квартал пд 2016 се дпбива следната слика на
реализација на трпщпци вп пснпвнипт бучет:
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За плати и надпместпци на врабптените вп лпкалната сампуправа се
пптрпщени 26,75% пд вкупните расхпди, a сппднпспт реализација/план е 70,71



За трпщпци кпи се пд делпт на текпвната резерва( непредвидени трпщпци) вп
кпј спадаат исплатите на смртен слушај на шлен на пптеснп семејствп какп и
трпщпци кпи не се ппфатени сп тендерска набавк аи дпгпвпри а се неппхпдни
за исплата, какп и пдлуки дпнесени пд страна на спветпт вп вкупната
реализацијата изнесува 0,60% а сппднпспт план/реализација е 77,11%



За патуваое вп земјата патни трпщпци, сппредни трпщпци и патарини какп и
трпщпци направени вп државата вп кпј спадаат и сместуваоата има направенп
трпщпк кпј изразен вп прпцент изнесува 0,24% пд вкупните трпщпци или вп
денари изразенп изнесува 176.442,00 денари, а сппднпспт реализација/план е
24,37%



За кпмунални услуги вп кпј спадаат(електришна енергија, пгрев, телефпн и
телефакс, регистрација на мптпрни впзила, гпривп и масла, ппщта ) исплатени
се 63,50% пд планираните трпщпци или вп денари изразенп изнесува
7.485.281,00 денари, а вп пднпс на вкупните трпщпци е 10.54%



За материјали и ситен инвентар вп кпј спада и пдржуваоетп на улишнптп
псветлуваое, пдржуваоетп вп детскптп пдмаралищте вп Дпјран какп и сите
ппправки кпи се направени вп ппщтинската зграда, вп пвпј дел спада и
набавката на материјали за ппсебни намени, самипт изнпс за пвие трпщпци
изнесува 2.649.725,00 или 22.19% пд планираните трпщпци, вп пднпс на
вкупните трпщпци реализиранп е 3.73%



За ппправки и пдржуваое на мптпрни впзила,ппправка и замена на резервни
делпви гуми и други делпви кпи се пптребни за впзнипт парк на ппщтината
какп и за пдржуваое на зелени ппврщини се пптрпщени средства вп изнпс пд
2.060.572,00 денари или вп прпценти 26,51% пд планиранптп, вп пднпс на
вкупните трпщпци реализиранп е 2,90%



За други дпгпвпрни услуги ангажираое на лица кпи имаат изврщенп
ппределени услуги кпн ппщтината, надпмест за експрппријација , исплата на
прпекти за урбанистишки и прпстпрни планпви, примарна защтита, услуги за
кппираое и пешатеое има реализиранп вп нпминален изнпс 7.142.417,00
денари или изразенп вп прпценти 10,06% пд вкупните расхпди, а реализиранп
вп пднпс на планиранп е 29,50%



За расхпдите кпи се пднесуваат на репрезентација, ппсета на семинари и
кпнференции, пбјава на пгласи, шланарина вп дпмащни и странски заедници
има издвпенп средства вп изнпс пд 3.434.044,00 денари или 84,71%, а вп пднпс
на вкупните расхпди 4,83%



На ставката 427 кпја се пднесува за привремени врабптуваоа за лицата
врабптени пп дпгпвпр сп Агенција за привремени врабптуваоа пптрпщени се
1.307.580,00 или изразенп вп прпценти 99,05% или вп пднпс сп вкупните
расхпди 1,84 %.
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На ставката за каматни плаќаоа кпн дпмащни кредитпри исплатени се
12.501.,00 денари или вп пднпс на планираните 0,62%



На ставката 461 –субвенципнираое дп јавни претпијатија имаме 100%
реализација пд вкупнп планиранитеи реализираните расхпди а изнпспт пд
2.000.000,00 денари е 2,81% пд вкупнипт расхпд.



На ставките кпи се пднесуваат за исплатата на невладини прганизации,
здруженија на градани какп и трансферите дп сппртски клубпви и прганизации
пд невладин сектпр има пстваруваое вп пвпј трет квартал пд гпдината вп
изнпс пд 1.813.255,00 денари или изразенп вп прпценти 79,90%, а вп пднпс на
вкупните расхпди е 2,55%



За разни трансфери има исплатенп 991.000,00 денари и прпцентпт изнесува
46,87%, а вп пднпс на вкупните расхпди е 1,39%



За исплати пп изврщни исправи на ставка 465 има исплатенп изнпс пд
3.712.608,00 денари кпи сппреденп сп планиранптп изнесува 86.57%, а вп
пднпс на вкупните расхпди тпј прпцент изнесува 5,22%



Спцијалните бенифиции кпи се пднесуваат на еднпкратна паришна ппмпщ,и
награда за нпвпрпденшина какп исплати за лица кпи склушиле брак над 40
гпдини изнесува 1.306.113,00 денари или тпа изразенп вп прпцент изнесува
68,38%, а вп пднпс на вкупните расхпди е реализиранп 1,83%



За набавка на ппрема и мащини имаме рализациај пд 1.712.878,00 денари и
пвпј изнпс прпцентуалнп сппреден сп планпт изнесува 47,53% а вп вкупните
расхпди пвпј расхпд влегува сп 2,41%



За изградба и рекпнструкција на патищта улици и автппати има реализација
вп изнпс пд 15.428.500,00 или прпцентуалнп изнесува 18,61%, вп пднпс на
вкупните расхпди реализацијата е 21,73%



За влпжуваоа вп нефинансиски средства исплата на надпместпци за
експрппријација имаме испалтенп 334.000,00 денари или 29,04% пд вкупнп
планираните а пвпј расхпд влегува вп вкупните расхпди какп 0,47%
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Сппред претхпднп наведените ппказатели мпжеме да кпнстатираме дека пснпвнипт
Бучет на ппщтина Свети Никпле за третипт квартал за 2016 гпдина изнесува 40,88% вп
прихпднипт дел а расхпдит ени се пстварени вп изнпс пд 36,86%.
Сппред ппгпре прикажанипт графикпн мпже да се кпнстатира дека Опщтина Свети
Никпле пп сппдветните прпграми се пбидува максималнп да ја изврщува функцијата
за сппдветните пплитики вп сите пбласти кпи ги има зацртанп и предвиденп за 2016
гпдина.
Вп делпт за наменските дптации мпра да се каже дека тие се реализирани вп
изнпс пд 107.558.840,00 денари или изразенп вп прпценти 73,74%. Динамиката на
реализација е на идеална страна. Мпраме да наппменеме дека иакп вп 2016 гпдина
имаме ппгплем бучет на финансиски средства кпи се трансферираат дп лпкалнп нивп
средствата не се дпвплни за сервисираое на сите пптреби на бучетските кприсници и
ппщтината рабпти на ппдпбруваое на услпвите вп делпт на капиталните инвестираоа
и испалтени се финансиски средства за санација на крпвпт вп пснпвнптп ппщтинскп
ушилищте „Кирил и Метпдиј“, какп и за вп детската градинка „Рахилка Гпнев“. Оспбенп
има прпблем вп делпт на сервисираое на пперативните трпщпци вп делпт на среднптп
пбразпвание и ппстпјана бпрба за санираое на наталпжените пбврски пд некпј ппдплг
временски перипд.Вкупната реализација на расхпдната страна на бучетските
4

кприсници изнесува 103.195.208,00 денари или изразенп 70,74% реализиранп вп
пднпс на планиранп.
Вп делпт за сампфинансирашките активнпсти имаме реализација и прпцентпт
изнесува 46,67 %. Динамиката на активнпстите кпи се спрпведуваат вп делпт на
сампфинансирашките активнпсти се на задпвплувашкп нивп
нп сеущте не се на
пптребнптп нивп кпи се стремиме да гп ппстигнеме какп бучетски аналитишари.Кпга
станува збпр за пвие прихпди никпгащ не мпжеме да ги предвидиме вп реални рамки
затпа щтп имаме гплеми прпмени вп делпт на пстваруваоата какп и вп
спрпведуваоетп на пплитиките кпи ги имаат зацртанп бучетските кприсници.
Вп делпт за кредити Опщтина Свети Никпле вп 2016 гпдина има предвиденп
37.290.877,00 пд кпи вп втприпт квартал има реализација пд 9.495.084,00 или 25,46%.

Табеларен приказ на предвидени сп реализирани прихпди вп Оснпвнипт Бучет вп третипт
квартал за 2016
кпнтп

Опис на прихпд

711

Danok od dohod, dobivka i
kapitalni dobivki

Планиранп

Реализиранп

1.960.000,00

1.416.387,00

713

Danoci na imot

28.300.000,00

7.029.230,00

717

Danoci na specifi~ni
uslugi

58.403.516,00

18.206.553,00

3.479.582,00

248.925,00

700.000,00

635.268,00

2.210.000,00

1.005.203,00

718
722
723

Такси за користење или
вршење на дејност
Taksi i nadomestoci
Administrativni taksi i
nadomestoci

724

Drugi Vladini uslugi

725

Drugi nedano~ni prihodi

741

Transferi od drugi nivoa
na vlast

742
731

Донации од странство
Продажба на капитални
средства

5.810.231,00

733

Продажба на земјиште и
нематријално вложување

58.160.063,00

30.379.115,00

192.545.489,00

78.717.627,00

Вкупно

300.000,00
2.100.000,00

725.057,00

31.122.097,00

19.071.889,00

Вп табелите кпи щтп следат се прикажани прихпдите на пснпвнипт бучет на Опщтина
Свети Никпле за 2016 гпдина какп и реализацијата на истите пп намени.
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1.Табеларен приказ на предвидени прихпди на Опщтина Свети Никпле на пснпвен
бучет за 2016 гпдина.

2.Табеларен приказ на реализирани прихпди на Опщтина Свети Никпле на пснпвен
бучет за 2016 гпдина.
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3. Сппредба на планирани/реализирани прихпди на Опщтина Свети Никпле на пснпвен
бучет за 2016 гпдина за третипт квартал.
Вп табелите кпи щтп следат се прикажани расхпдите на пснпвнипт бучет на Опщтина
Свети Никпле за 2016 гпдина какп и реализацијата на истите пп намени.

1. Табеларен преглед на предвидени расхпди вп бучет на Опщтина Свети Никпле
вп 2016 гпдина.
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2. Табеларен преглед на реализирани расхпди вп бучет на Опщтина Свети Никпле вп
2016 гпдина заклушнп сп третипт квартал.

3. Сппредба на планирани/реализирани прихпди на Опщтина Свети Никпле на пснпвен
бучет за 2016 гпдина за третипт квартал

Бр.0801-492

Совет на Општина Свети Николе

24.11.2016 година

Претседател,

Свети Николе

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

За објавување на Одлука за проширување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2016 годинабр.
0801 - 493 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016
година.
Бр.0901-497/12
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 2 пд Закпнпт на лпкална сампуправа (Сл. Весник на Рм бр.5/2002) а вп врска сп член 34
пд Закпнпт за Буџети ( Св.Весник на Рм бр.64/2005,2008), на 66 седница на Спветпт на Општина Свети Никпле на ден
24.11.2016 гпдина дпнесе

О Д Л У К А
За прпшируваое на средствата на Буџетпт на Општина СВЕТИ НИКОЛЕ
За 2016 гпдина

Член 1
Сп пваа пдлука се врщи измена на расппредпт на средствата на Бучетпт на Опщтина СВЕТИ НИКОЛЕ за 2016
гпдина на следнипт нашин:
Пптпрпграма
пптставка

САМОФИН.

ДОТАЦИИ

ДОНАЦИИ

КРЕДИТИ

0
0

0
0

0
0

4.000.000
4.000.000

0
0

0
0

0
0

4.000.000
4.000.000

Се згплемуваат прихпдите на следните пптставки:
А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА
754111 другп дпмащнп задплжуваое

и се распределуваат на следните расхпдни пптставки:
ЈДА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ
482130 Рекпнструкција на автппати, улици и патищта

Член 2
Одлуката влегува вп сила сп денпт на дпнесуваое, а ќе се пбјави вп „Службен гласник“ на Опщтина Свети
Никпле за 2016 гпдина

Бр. 0801-493
24.11.2016 гпдина
Свети Никпле

Претседател на Спветпт на
Општината Свети Никпле
ИЛИЈА СТОИЛЕВ
_______________________

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Заклулпк за пристапен пат пд клучка “ Кантпнче” бр. 0801 - 494 што Советот на
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016 година.
Бр.0901-497/13
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 15 в.в. сп член 22 став 1 тпчка 4 пд Закпнпт за лпкална
сампуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.05/02), Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана
на ден 24.11.2016 гпдина дпнесе
З А К Л У Ч О К
за пристапен пат пд клучка “ Кантпнче”

1.Спветпт на Општина Свети Никпле не е надлежен за пдлучуваое пп Бараоетп бр.0804- пд
31.10.2016 гпдина, ппднесенп пд група фармери пд Свети Никпле за тамппнираое на пат пд северната
страна на клучката ,, Кантпнче,, и за ппставуваое на бетпнски прстени за премин преку реката, бидејќи
наведените лпкации се надвпр пд градежен ппфат штп гп ппкрива ппштината.

2. Се дава мислеое дека пвпј прпблем треба да се реши вп прегпвпри сп ЈП за државни патишта и
се дава преппрака Градпначалникпт на Општина Свети Никпле да птппчне разгпвпри вп наспка за
изнапдаое на решение на пвпј прпблем така штп вп завршната фаза пд изградбата на Автп патпт да се
изврши баранптп тамппнираое на пат какп и да се изврши изградбата на премин преку реката.

3. Заклучпкпт влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп,, Службен гласник на
Општина Свети Никпле,,
Бр.0801- 494
24.11.2016 гпдина
Свети Никпле

Спвет на Општина Свети Никпле
Претседател,
Илија Стпилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Заклучпк за изградба на впдпвпд вп с.Препд бр. 0801 - 495 што Советот на
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 24.11. 2016 година.
Бр.0901-497/14
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 15 в.в. сп член 22 став 1 тпчка 4 пд Закпнпт за лпкална
сампуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.05/02), Спветпт на Општина Свети Никпле на седницата пдржана
на ден 24.11. 2016 гпдина дпнес

З А К Л У Ч О К
за изградба на впдпвпд вп с.Препд
1.Се прифаќа Иницијативата бр. 0804 пд 28.10.2016 гпдина ппднесена пд МЗ с.Препд за изградба на
впдпвпд вп с.Препд.
2. Се дава преппрака Општина Свети Никпле да птппчне сп ппстапка за изгптвуваое на прпектна
дпкументација за впдпвпд вп с.Препд и сп прпектната дпкументација да се аплицира дп Агенцијата за
рурален развпј за пбезбедуваое на финансиски средства.
3. Заклучпкпт влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп ,,Службен гласник на
Општина Свети Никпле,,.

Бр.0801- 495

Спвет на Општина Свети Никпле

24.11.2016 гпдина

Претседател,

Свети Никпле

Илија Стпилев с.р.

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

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за
КП 1468 И.Л. бр.64 КО Стројманци бр. 0801 - 496 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на
седницата одржана на ден 24.11. 2016 година.
Бр.0901-497/15
24.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 став 1 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,), а во врска со чл.10 став 4 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на
Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 24.11.2016 година донесе
ОДЛУКА
за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 1468 И.Л. бр.64 КО
Стројманци

Член 1
Се пристапува кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 1468 КО Стројманци
заради вклопување на бесправно изградени објекти со намена А1-1 – Стамбени куќи со дворови.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето, во ,,Службен гласник на Општина
Свети Николе,,.
Бр. 0801-496
24.11. 2016 година
Свети Николе

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