СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина
Свети Николе
Излегува по потреба

13.11.2020 година
ден месец година
Свети Николе
Број 13

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76
и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на
Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Амзабегово, КО Амзабегово Општина Свети
Николе бр. 0801- 932 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 11. 2020 година.
Бр.0901- 940
13. 11. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа член 22, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002) и член 39, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/2016, 64/18 и 168/18), Советот на Општина Свети
Николе на седницата одржана на ден 13.11.2020 година донесе:
О Д Л У К А
за донeсување на Урбанистички план за село Амзабеговo, КО Амзабегово,
Општина Свети Николе
Член 1
Со оваа Одлука СЕ ДОНЕСУВАУрбанистички план за село Амзабегово, КО Амзабегово, Општина Свети
Николе, за плански период 2016-2026 година, Општина Свети Николе, со технички број 3174 од септември 2020
година,изработен од ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци
Член 2
Границатанапланскиотопфатедаденавографичкиотприлог и претставена описно
- На север, границата започнува од КП бр. 2797/1, го сечелокалниот пат кон води кон с. Црнилиште,
продолжува минувајќи низ КПбр. 2643, КП бр. 2400/1, КП бр. 2638/1, КП бр. 2639, КП бр. 2603, КП бр.2607,
КП бр. 2606, сече локален пат, продолжува низ КП бр. 2605, КП бр.2536, КП бр. 2535, ја сече Орелска река
и продолжува низ КП бр. 2512 седо регионалниот пат Р1204 (Св. Николе-пат-Овче Поле).
- На исток границата на опфат се движи источно од регионалниотпат Р1204, се до западно од КП бр.
2518/1.
-На југ границата продолжува кон запад движејќи се низ КПбр.2528/1, КП бр. 2526, ја сече реката Орелска
и продолжува источно одКП бр. 2527/3, КП бр. 2532/2. Оттука продолжува низ КП бр. 2533/1, КПбр. 2888/2,
КП бр. 2893/1, КП бр. 2890, КП бр. 2891, КП бр. 2892, КПбр.2895, КП бр. 2896, КП бр. 2826, сече локален
пат, и продолжува даминува низ КП бр. 2825/2, КП бр. 2825/1, КП бр. 2830, КП бр. 2850, КПбр. 2823, КП бр.
2846, КП бр. 2849/2 и КП бр. 2848/3.
-На запад границата се движи низ КП бр. 2847, КП бр. 2843, КП бр.2730, КП бр. 2717, сече локален пат и
продолжува да минува низ КПбр.2678/1, КП бр. 2692, КП бр. 2669/1, КП бр. 2669/1, КП бр. 2669/2, КПбр.
2660, КП бр. 2651, сече локален пат и завршува на КП бр. 2797/1.
Планскиот опфат е со површина од 43.7 ха.

Член 3
Соурбанистичкиот план се утврдени следните класи на намени:
А – Домување
А1 – семејнодомувањевостанбеникуќи
Б – Комерцијални и деловни намени
Б4 – деловни дејности
В – Јавниинституции
В1 – образование и наука
Г – Призводство, дистрибуција и сервиси
Г2 – леснаиндустрија
Д – Зеленило, спорт, рекреација и меморијалнипростори
Д2 – заштитнозеленило
Д3 – спорт и рекреација
Е – Инфраструктура
Е1 – комуналнаинфраструктура
Е2 – комуналнасупраструктура-(ТС-трафостаници)
Е3 – некомпатибилнаинфраструктура
Член 4
Составен дел на оваа Одлука се:
- Текстуален и графички дел од планот УПС Амзабегово, КО Амзабегово, Општина Свети Николе, со
технички број 3174 од септември 2020 година, изработен од ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче
ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци
- СОГЛАСНОСТ од Министерството за транспорт и врски бр.24-6279/2 од 20.10.2020 год.
- Извештај од јавна презентација и јавна анкета бр.1002-118/21 од 23.01.2020 год.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина
Свети Николе.

Бр. 0801 - 932
09.11.2020 година
Свети Николe

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76
и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на
Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на месечен паушал за потрошена вода и
користење на канализација бр. 0801- 933 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13.
11. 2020 година.
Бр.0901- 940/2
13. 11. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа, како и член 19 oд Законот за јавни
претпријатија (Сл.Весник на Р.М бр.38/96,9/97, 06/02, 40/03, 49/06,22/07, 83/09,97/10, 06/12,
119/13,41/14,138/14,25/15,61/15,39/16,64/18 и 35/19) и (Сл.Весник на Р.С.М бр.275/19)Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на ден 13.11.2020година донесе
О Д Л У К A
за давање согласност на одлуката за утврдување на месечен паушал за потрошена вода

и користење на канализација
Член 1
Советот на Општина Свети Николе дава согласност на одлуката за утврдување на месечен паушал за потрошена
вода и користење на канализација бр.0202-434/3 од 16.10.2020 год донесена од страна на членовите на Управниот одбор на
ЈКП Комуналец Свети Николе.
Член
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0801 - 933
09.11.2020 година
Свети Николe

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76
и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на
Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година бр.
0801- 934 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 11. 2020 година.
Бр.0901- 940/3
13. 11. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na RM br.05/2002),a vo vrska so ~len 34 od
Zakonot za Buxeti (Sl. Vesnik na RM br. 64/2005,4/2008,103/2008,156/2009,95/2010,180/2011,171/2012,192/2015 i 167/2016),
Sovetоt na Op{tina Sveti Nikole na 58 sednica odр`ana na 13.11. 2020 godina donese:

O

D

L

U

K

A

Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina OP[ TINA SVETI NIKOLE
Za 2020 godina

za

^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot naOP[ TINA SVETI NIKOLE
2020 godina, na sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka

SAMOFINAN.

DOTACII

DONACII

KREDITI

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki :
A00 SOVET NA OP[ TINA
741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni

0

1.897.084

0

0

0

1.897.084

0

0

423110 Kancelariski materijali
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena
423810 Siten inventar
423910 Drugi materijali za specijalna namena
423990 Drugi materijali
425990 Drugi dogovorni uslugi
426990 Drugi operativni rashodi
480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija
480190 Kupuvawe na druga oprema
482830 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata
K30
MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.000
10.000
10.000
60.000
30.000
50.000
60.000
26.084
30.000
120.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Drugi nadomestoci
Elektri~na energija
Goriva i masla (motorni vozila)
Kancelariski materijali
Sredstva za odr`uvawe na higiena
Odr`uvawe na zgradi
Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska
oprema
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe
426990 Drugi operativni rashodi
480110 Kupuvawe na kancelariska oprema
480170 Geodetska oprema
N10
OSNOVNO OBRAZOVANIE

0
0
0
0
0
0
0

20.000
50.000
10.000
30.000
30.000
30.000
30.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

30.000
30.000
30.000
40.000
20.000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

421320 Telefon i telefaks
423610 Nastavno-obrazovni pomagala
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena
424210 Odr`uvawe na zgradi
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti
483190 Kupuvawe na drug mebel
N20
SREDNO OBRAZOVANIE

0
0
0
0
0
0
0

20.000
60.000
30.000
30.000
142.660
177.840
33.500

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

172.000
120.000
20.000
30.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0

35.000

0

0

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki :
K20

MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST

404150
421110
421410
423110
423710
424210
424420

Odr`uvawe na zgradi
Odr`uvawe na drugi gradbi
Popravki i odr`uvawe na mebel
Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska
oprema
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
424210
424390
424410
424420

425490 Drugi zdravsteveni uslugi
425930 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko
istra`uvawe)
425970 Konsultantski uslugi
425990 Drugi dogovorni uslugi
426410 Objavuvawe na oglasi
480110 Kupuvawe na kancelariska oprema
480130 Kupuvawe na laboratoriska i nau~no-istra`uva~ka
oprema
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
480150 Kupuvawe na kujnska oprema
480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija

0
0

50.000
10.000

0
0

0
0

0
0
0
0
0

20.000
30.000
20.000
20.000
20.000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

40.000
30.000
25.000

0
0
0

0
0
0

0

1.897.084

0

0

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvawe ,a ]e se objavi vo "Slu`ben glasnik na Op[tina Sveti Nikole"za 2020 godina.

Br.0801- 934
13.11. 2020 година
Свети Николе

Pretsedatel na Sovetot na
Op{tina Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76
и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на
Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2020
година бр. 0801- 935 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 11. 2020 година.
Бр.0901- 940/4
13. 11. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zaknot za lokalna samouprava(,,Sl.Vesnik na RM,, br.05/2002),a vo vrska so ~len 34
od Zakonot za Buxeti (,,Sl. Vesnik na RM,, br.64/2005,4/2008,103/2008,156/2009,95/2010,180/2011,171/2012,192/2015 i 167/2016),Sovet
na Op[tina Sveti Nikole na 58 sednica odr`ana na 13.11. 2020 godina donese:

O

D

L

U

K

A

za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina OP[ TINA SVETI NIKOLE
za

2020 godina

^len 1
So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina OP[ TINA SVETI NIKOLE
za

2020 godina na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka

V10

BUGET

SAMOFIN.

DOTACII

DONACII

KREDITI

DETSKI GRADINKI

421240 Te~ni goriva

0

0

-120.000

0

0

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti

0

0

120.000

0

0

0

0

0

0

0

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvawe ,a ]e se objavi vo "Slu`ben glasnik na Op[tina Sveti Nikole"za 2020 godina.

Br.0801- 935
13.11. 2020 година
Свети Николе

Pretsedatel na Sovetot na
Op{tina Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76
и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на
Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Развојна Програма за изградба на реконструкција на улици и патишта во град Свети Николе и
селата бр. 0801- 936 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 11. 2020 година.
Бр.0901- 940/5
13. 11. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Образ ец В 1

ПРИЛОГ 3
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ
Име на бу џет с к а
прог рама

Раз вој на пот прог рама

Лице з а к онт ак т
Фу нк циј а:

ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО ГРАДОТ И СЕЛАТА

Оз нак а на
бу џет с к а/ општ инс к а
прог рама
Оз нак а

Рек онст рук циј а на улици и пат ишт а во г рад Свет и Ник оле и селат а

Дарк о Ј ованов
Рак оводит ел на одделение з а урбаниз ам з ашт ит а на живот на средина и
от уѓ ување на г радежно з емј ишт е

на раз вој на
пот прог рама

Тел. и т елефак с

ЈД

Ј ДА

032- 444- 169

Е- маил

ОПИС
Рек онс т ру к циј а на у лици и пат ишт а во г рад Свет и Ник оле и с елат а . За 2021 г одина планирани с е з а
рек онс т ру к циј а и с анациј а на у лици и пат ишт а во Град Свет и Ник оле и ок олнит е с ела с ог лас но
проценк ат а к ој а ќ е ј а направат с т ру чнит е с лу жби од одделениет о з а у рбаниз ам з ашт ит а на живот нат а
с редина и от у ѓ у вањена г радежно з емј ишт е с нимај ќ и ј а с ос т ој бат а на т ерен на к ои у лици ќ е с е врши
рек онс т ру к циј а.
Цели на
раз вој нат а
пот прог рама
( идент ифик ациј а
на цели к ои ќ е
с е пос т иг нат с о
реализ ациј а на
раз вој нат а
пот прог рама)

1. Подготовка на апликација за обезбедување на финансиски средства .
2.Спроведување на постапка за избор на најповолен понудувач и надзор
3.Изведување на градежни активности

Планирани
ак т ивнос т и

Подобру вање на с т андардот на жит елит е во нас еленит е мес т а и непречено одвивање на с ообраќ ај от .
Очек у вани
рез у лт ат и /
ефек т и

Риз ик и
прет пос т авк и

Недос т иг на финас ис к и с редс т ва

Дат у м на
з апочну вање с о
имплемент ациј а
на проек т от
Дат у м на
з авршу вање на
проек т от
Вк у пна вреднос т

Име на с т у диј а
Ниво на
с т у диј а*

Рек онс т ру к циј а на у лици и пат ишт а во г рад Свет и Ник оле и с елат а
Предмер прес мет к и

Авт ор/ Фирма,
с едишт е
Дат у м на
из г от ву вање на
проек т на
док у мент ациј а

2020
Индик ат ори

Рек онс т

1200
* ДИП=Док у мент з а идент ифик ациј а на проек т от
ИП = Идеен проек т
ГП=Главен проек т

2021
1200

ПФС=Пред- физ ибилит и с т у
ФС=Физ ибилит и с т у диј а

2022
1200

2023
1200

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈ А
Динамик а на финанс ирање
Ст ат ус на
Из вор на финансирање
финансирање*
1
Бу џет ( 637)
Бу џет с к о у чес т во
ДДВ

2

Вк упен
Пот рошено
из нос на
з ак лучно со
проек т от во
31/ 12/ 2019
МКД
3
14664871

4

Предвидени
расходи з а
2020

2021

2022

2023

5
4164871

6
3500000

7
3500000

8
3500000

4164871

3500000

3500000

3500000

По
2024г один
а
9

Самофинанс ирање
( 787)
Вк у пни донации
Име на
донат ор* *
Име на
донат ор* *
Вк у пни з аеми
Име на
к редит ор* *
Име на
к редит ор* *
Дру г и из вори на
финанс ирање * * *
Вк у пно

14664871

* Ак о е С= с иг у рен, внес и г о дату мот на потпишу вање на финанс ис к иот дог овор или внес и КС = Кваз и
с иг у рен, ( што пок ажу ва дек а дог оворот не е с еу ште потпишан) или П = прег овори ( што пок ажу ва дек а
финанс иерот е идентифик у ван и з аинтерес иран да г о поддржи проек тот) .
* * Ту к а да с е наведат донаторите и к редиторите. Док олк у има повеќ е донатори или к редитори, да с е внес е
с ек ој пооделно.
* * * Да с е наведат к онк ретните с опс твени из вори на инвес титорот ( лок ална с амоу права, ј авните
претприј атиј а, рег ионални центри, невладини орг аниз ации и др. )

Бр. 0801- 936
13. 11. 2020 г одина
Свет и Ник оле

Совет на општ ина Свет и Ник оле
Прет с едат ел,
Кире Алек с ов 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 Развојна Програма за изградба на фекална канализација во с. Пеширово – Свети Николе бр. 0801937 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 11. 2020 година.
Бр.0901- 940/6
13. 11. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Образ ец В 1

ПРИЛОГ 3
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ
Име на бу џет с к а
прог рама

Раз вој на пот прог рама

Лице з а к онт ак т
Фу нк циј а:

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ
НА ОТПАДНИ ВОДИ

Оз нак а на
бу џет с к а/ општ инс к а
прог рама
Оз нак а

Из г радба на фек ална к анализ ациј а во с. Пеширово- Свет и Ник оле

Ј онче Ст ој анов

на раз вој на
пот прог рама

Тел. и т елефак с

ЈИ

Ј ИА

032- 444- 169

Виш соработ ник во одделение з а Комунални работ и

Е- маил

ОПИС
Решавање на фек алнат а к анализ ациј а во с . Пеширово с о шт о ќ е с е реши одведу вањет о на от паднит е води
к ои ќ е с е ис пу шт аат во к анализ ационат а мрежа.

Цели на
раз вој нат а
пот прог рама
( идент ифик ациј а
на цели к ои ќ е
с е пос т иг нат с о
реализ ациј а на
раз вој нат а
пот прог рама)

1. Подготовка на апликација за обезбедување на финансиски средства .
2.Спроведување на постапка за избор на најповолен понудувач и надзор
3.Изведување на градежни активности

Планирани
ак т ивнос т и

Со реализ ациј а на овој проек т ќ е с е подобри к валит ет от на живеење на жит елит е во с . Пеширово.
Очек у вани
рез у лт ат и /
ефек т и

Риз ик и
прет пос т авк и

Недос т иг на финас ис к и с редс т ва

Дат у м на
з апочну вање с о
имплемент ациј а
на проек т от
Дат у м на
з авршу вање на
проек т от
Вк у пна вреднос т

Име на с т у диј а
Ниво на
с т у диј а*

Из г радба на фек ална к анализ ациј а во с . Пеширово- Свет и Ник оле
Ос новен проек т

Авт ор/ Фирма,
с едишт е
Дат у м на
из г от ву вање на
проек т на
док у мент ациј а

2020
Индик ат ори

Из г радб
* ДИП=Док у мент з а идент ифик ациј а на проек т от
ИП = Идеен проек т
ГП=Главен проек т

2021
500

ПФС=Пред- физ ибилит и с т у
ФС=Физ ибилит и с т у диј а

2022
1000

2023
847

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈ А
Динамик а на финанс ирање
Ст ат ус на
Из вор на финансирање
финансирање*
1
Бу џет ( 637)
Бу џет с к о у чес т во
ДДВ

2

Вк упен
Пот рошено
из нос на
з ак лучно со
проек т от во
31/ 12/ 2019
МКД
3
14629791

4

Предвидени
расходи з а
2020
5

2021

2022

2023

6
3200000

7
6400000

8
5029791

3200000

6400000

5029791

По
2024г один
а
9

Самофинанс ирање
( 787)
Вк у пни донации
Име на
донат ор* *
Име на
донат ор* *
Вк у пни з аеми
Име на
к редит ор* *
Име на
к редит ор* *
Дру г и из вори на
финанс ирање * * *
Вк у пно

14629791

0

0

0

* Ак о е С= с иг у рен, внес и г о дату мот на потпишу вање на финанс ис к иот дог овор или внес и КС = Кваз и
с иг у рен, ( што пок ажу ва дек а дог оворот не е с еу ште потпишан) или П = прег овори ( што пок ажу ва дек а
финанс иерот е идентифик у ван и з аинтерес иран да г о поддржи проек тот) .
* * Ту к а да с е наведат донаторите и к редиторите. Док олк у има повеќ е донатори или к редитори, да с е внес е
с ек ој пооделно.
* * * Да с е наведат к онк ретните с опс твени из вори на инвес титорот ( лок ална с амоу права, ј авните
претприј атиј а, рег ионални центри, невладини орг аниз ации и др. )

Бр. 0801- 937
13. 1` 1. 2020 г одина
Свет и Ник оле

Совет на Општ ина Свет и Ник оле
Прет с дедат ел,
КиреАлек с ов 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
2020-2021 година во зимски услови бр. 0801- 938 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на
ден 13. 11. 2020 година.
Бр.0901- 940/7
13. 11. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски 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 13.11.2020 година донесе:

П Р О Г Р А М А
за чистење и одржување на улиците и
локалните патишта во Општина Свети Николе
за 2020-2021 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 20202021 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.
2.1 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 НикилеДОО ДУХО Свети
Николе,ТАРЗАН 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-ПОЗССвети 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.

нив;

2.3.3. ЈП “Комуналец”,
- покрај своите редовни активности врши расчистување на снег на пристапите до контејнерите и околу
- 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.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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
ул. “Кочо Рацин” 10.185 м2
ул. “23- ти Октомври” 2. 774 м2
ул.” Орце Николов” 5.409 м
ул.”Ударничка” 6.549 м2
ул.”Јане Сандански” 13.115 м2
ул.”Питу Гули” 15.876 м2
ул.”Кумановска” 2.125 м2
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:……………………………… 20 раб.
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 … 2 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 1.700.000 денари.
- за набавка на индустриска сол пакувана во вреки
500.000 ден.
- средства за ангажирање механизација
и работна рака……………………………………………
1.200.000 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- 938
13.11.2020
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алкесов 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 2020-2021 година во зимски услови бр. 0801- 939 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана
на ден 13. 11. 2020 година.
Бр.0901- 940/8
13. 11. 2020 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски 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 2020-2021 година во
зимски услови
Според програмата за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина - Свети Николе
за 2020/2021 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,градските гробишта, автобуска станица и
автобуски постојки.
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.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

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“
ул.“Рахилка Гонева“
ул.“Цветан Димов“
ул.“Јанко Глигоров“
ул.“Пиринска“
ул.“11-ти Октомври“
ул.“Индира Ганди“
ул. “Солунска“
ул.“9-ти Мај“

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“ “Рудина“ , “Сопотски Пат“и новата населба во
“Лозов Расадник“
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 Општина Свти Николе или ЈП “Комунакец“ ќе ангажирт 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.......... бр.1
-Трактор со приколка ........................... .бр.1
-Теге со нож........................................... .бр.1
-Работна сила (ангажирани лица)
бр.20
ЈКП “Комуналец во ридско- планинските МЗ ќе додели сол и песок за помали интервенции при пјава на мраз и снег.
Одговорн лица за спроведубање на оперативнит План од страна на изведувачот (ЈКП “Комуналец) се:
-Душко Спасов тел. 078/707-854
-Стојанов Киро тел .076/376-4о6
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 моб..075/421-183 дом 441-447
- Боби Ефремов
тел.075/421-187

Бр. 0801- 939
13.11.2020
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алкесов с.р.
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