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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
за заштита и одбрана од поплaви
Со овој план се опфаќаат мерките за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра
кои се загрозени од поплави предизвикани од високи водостои на реки или езера поради обилни
врнежи.
Планот за заштита и одбрана од поплави содржи:
вовед:
потсетник за употеба на Планот за заштита и спасување од поплави;
организација и начин на употреба на силите за заштита и спасување и другите субјекти кои
се ангажирани во случај на поплави;
географска положба;
население;
стопанство
хидролошки карактеристики;
климатски каракретистики;
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преглед на превентивни и оперативни мерки за заштита со носителите;
преглед на подрачја потенцијално загрозени од поплави (подрачја околу реки, езера и
акумулации);
преглед и состојба со водозаштитните објекти на подрачјето на ризик од поплави;
преглед на бројот на загрозено население од поплави;
преглед на материјалните добра кои подлежат на евакуација во случај на поплави на
населението во поплавените подрачја;
преглед на единиците за спасување ;
преглед на материјалните средства, и други помагала кои се ангажираат во заштитата и
спасувањето на терен.
Вовед
Врз основа на член 126 став 1 од Законот за води (Сл. весник на рм БР. 87/08, 06/09, 161/09,
83/10, 51/11, 44/12 И 23/13), Секторот за урбанизам,градежништво,комунални дејности и заштита на
животната средина изработи Оперативен план за заштита и одбрана од поплави на подрачјето на
Општина Свети Николе.
Согласно член 126 став 3 од истиот закон, Советот на Општина Свети Николе донесува
Опративен план за заштита и одбрана од полави на подрачјето на Општина Свети Николе, по
претходна соглсност од Дирекција за заштита испасување
Со Оперативниот план се предвидуваат оперативни мерки и други дејства за заштита и
одбрана од поплави и потребните средства за негово извршување, како и органот или субјектот што
ќе раководи со заштита и одбрана од полави.
Оперативниот план како документ има за цел да направи квалитативна и квантитативна
анализа и сублимација на податоците за можните опасности и ризици, а врз основа на тоа да се
организираат административни и стручни работи во врска со организацијата, подготовка и работа
на субјектите во системот на управување со кризи.
Изложеноста на територијата на Општината, на ризикот од поплави, предизивикани од
излевање на природните водотеци, излевање на водата од брана „Мавровица“ при појава на обилни
и поројни дождови; повеќе години наназад, укажува дека поголемите последици биле предизвикани
од природни феномени, дејства на природните сили и активности на човекот.
Покрај тоа, сериозни влијанија предизвикуваат и последиците од економксата дејност и
непочитување на мерките за заштита на природната и животната средина од производните процеси.
Подрачјето на Општина Свети Николе со своите специфични карактеристики, како што се:
географска положба, климатски услови – суша, поројни дождови, град, силни ветрови, хидрографија
– водотеци, социо – економски обележја, густина на населението, старосна структура, комуникации,
животната средина, природни и културно историски богатства, присутноста на стопанските и
индустриските капацитети, како и други останати елементи се предуслов за повторна појава на
ризици и опасности кои се случувале во минатото, а кои очекувано е да се случуваат и во наредниот
период (големи порои и поплави).
Случувањата – искуствата од минатиот период укажуваат на фактот дека Општина Свети
Николе, со своите специфични карактеристики, има подложен профил на ризици и опасности, кои
пак со присуството и влијанието на актуелните и потенцијалните случувања денес, генерирани од
различни извори на настани и појави (опасности), можат да предизвикаат големи штети на животот,
здравјето,
како
и
објектите
и
инфраструктурата.
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ПОТСЕТНИК
ЗА УПОТРЕБА НА ПЛАНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ
Потсетникот на планот за заштита и спасување од поплави опфаќа:
- Регулирање на водотеци;
- Изградба на водозаштитни објекти;
- Одржување и санирање на оштетени делови на водо-заштитни објекти;
- Наблудување и извидување на состојбата на водотеците и високите брани;
- Обележување на висинските коти на поплавниот бран;
- Навремено известување
- Евакуација на населенијето од загрозеното подрачје;
- Спасување на загрозените лица;
- Извлекување на удавените лица;
- Отсранување на последиците предизвикани од поплавите;

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА УПОТРЕБА КОИ СЕ АНГАЖИРАНИ ВО СЛУЧАЈ
НА ПОПЛАВИ НА СИЛИТЕ НА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И ДРУГИТЕ
СУБЈЕКТИ
Во случај на поплава се активира Општинскииот Штабот за заштита и спасување кои ги
активира силите за заштита и спасување и сите субјекти кои може да помогнат за разрешување на
ново настанатата ситуацуја.
- се издава наредба за мобилизација;
- се активират куририте за известување на обврзниците на силите за заштита и
спасување;
- се следи ситуацијата на теренот и се дава распоред на ангажираните сили за заштита и
спасување;
- се врши евакуација на луѓето и матријалните добра од загрозеното подрачје.

ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА
Територијата на Општина Свети Николе се поистоветува со познатата област "Овче Поле",
односно таа го зафаќа најголемиот простор на ова поле кое му припаѓа на сливот на
Светиниколската река или , десна притока на Брегалница.
Како средишен дел на Овче Поле општината се граничи со повеќе општини: Пробиштип,
Кратово, Орашац, на потесен дел со Куманово и Петровец, со Велес, Лозово, Штип и Карбинци.
Инаку, општината со новата територијална поделба и законот за регионален развој припаѓа
на Вардарскиот регион кој е и централен регион во државата. Самиот град се простира покрај
регионалниот пат Куманово - Штип од северната до источната страна на градот, а останатото
поврзување се врши со регионалниот пат Свети Николе- Овче Поле, поврзувајќи се со
магистралниот пат Штип - Велес, потоа преку поврзувањето преку Горобинци – Петровец - Скопје
патен правец кој е изграден со карактеристики на локален пат. Во тек е изградба на нов автопат
Миладинивци – Свети Николе – Штип, кој треба да биде завршен и спремен за употреба во 2017
година.
Овчеполската котлина е специфична по своето настанување и морфолошка структура. Таа
во целата своја површина не е наполно рамна, затоа нејзината надморска височина се движи од 200
до 400 метри. Најголемата надморска висина не изнесува повеќе од 900 метри. Највисоки места се:
Ѓуриште - 856 м, Градишки рид над с. Павлешенци - 789м, Богословец - 756 м, Манговица 741м,
Голем осој - 734м, Било над с. Стањевци - 684 м и др.
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Најголемиот дел од територијата на општината се простира на висина од 250 до 320 мнв.
Подрачјето е изложено на сеизмички активности и општината спаѓа во епицентралните подрачја со
појава на локални земјотреси со интензитет од 1 до 7 степен по МЅК скала.
Просторот на општината Свети Николе зафаќа површина од 480 км2 и се вбројува меѓу
најголемите општини во Републиката .Токму поради тоа густината на населеноста не е голема,
односно изнесува 38,5 жители на 1 км2. Во рамките на Општината се наоѓаат 34 населби (кои се
наведени во табелата подолу).
Во општина Свети Николе е мошне неповолна состојбата на селата според големината на
бројот на жителите. Според последниот попис од 2002 година 24 села се мали со помалку од 300
жители, од кои 18 имаат помалку од 100 жители. Само две села имаат над 800 жители и се
поголеми. Загрижувачки е фактот дека осум од селата имаат под 10 жители и две се евидентирани
како селски населби, но истите се раселени.
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НАСЕЛЕНИЕ
Според пописот од 1994 година општината имала вкупно 18828 жители, од нив најголемиот број живеат
во градот или 13292, а на селското население паѓаа 15236 жители.
Споредбено со пописот на население, домаќинства и станови во РМ од 2002 година, вкупната популација во
Општина Свети Николе изнесува 18497, во градот живеат 13746 жители и во селските средини 4751 жител. Од
горе наведеното се гледа дека бројот на жители во Општина Свети Николе се намалува .
Според последниот попис евидентирани се 5698 домаќинства и 7157 станови на територија на општина
Свети Николе.
Според пописот од 2002 година вкупното население во општина Свети Николе од 18497 жители е
населено во 34 населени места. Следниве податоци ги отсликуваат демографските карактеристики за Општина
Свети Николе, добиени од Пописот 2002 година. (со населените места кои влегуваат во состав на општината)
Споредбени податоци на бројот на население од Пописот во 1994 и 2002 година)
Ошт и н аСв е т и
Ни к о л е
Вк у п н о
Г р а дСв е т и
Ни к о л е
Ал а к и н ц е
Амз а б е г о в о
Ар б а с а н ц и
Бо г о с л о в е ц
Бу р и л о в ц и
ГорнЃ
оу ѓ анце
Г о р н Цр
о н и л и шт е
Горобинци
Де л и с и н ц и
До л н оЃ у ѓ а н ц е
До л н оЦр н и л и шт е
Ер џ е л и ј а
К а д р и фа к о в о
К н е жј е
К р у ши ц а
Ма к р е ш
Ма л и н о
Ме ч к у е в ц и
Му с т а фи н о
Не ма њи ц а
Но в аМе з д р а
Ор е л
Па в л е ше н ц и
Па т е т и н о
Пе ши р о в о
Пр е о д
Ра н ч и н ц и
Со п о т
Ст а н у л о в ц и
Ст а ње в ц и
Ст а р аМе з д р а
Ст р о и ма н ц и
Тр с т е н и к

По п и с, 1994
г о д.

По п и с, 2002 г о д .

18528
13292

18497
13746

13
557
4
2
13
11
358
890
1
219
120
1047
180
71
31
2
68
18
564
282
/
63
122
6
244
40
67
102
4
82
/
3
52

5
543
1
4
14
3
345
820
9
174
114
1012
163
86
22
/
45
15
517
201
/
45
77
6
247
44
38
89
2
61
/
8
41
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СТОПАНСТВО
Во Општина Свети Николе функционираат вкупно 986 правни лица чија структура по дејности е следна:
производство и преработка (вклучувајќи земјоделско производство) -552, трговија - 312 и услуги -122. Од
вкупниот број на вработени во Општина Свети Николе 44% се ангажирани во секторот индустрија, 38% во
услужниот сектор и 18% во земјоделството.
Поголеми препријатија по индустриски гранки се:
1.Прехрамбена индустрија („Месна индустрија и кланица МИК“ - производство на сувомеснати производи и
конзервирани месни преработки, „Лион“ - производство на чоколади, бисквити и кондиторски производи,
„Домати“ - преработка и конзервирање на овошје и зеленчук и „Овчеполка Агриа“ - добиточна храна ).
2.Градежна индустрија („Бим“ производство на битуменски и изолациони производи за градежништво и
производи за патишта).
3.Текстилна индустрија („Мода““Камотекс“ и „Ведратекс“- производство на конфекциски производи,
„Донитекс“- Текстилни производи за домаќинство, постелнини и „Бошковски“ - ХТЗ облека)
Земјоделието и сточарството завземат значајна улога во стопанството
бидејки тие учествуваат со 38,8% во структурата на општествениот производ што преставува стратешки фактор во
целокупниот стопански живот.

ХИДРОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Во хидролошки поглед Овчеполските води припаѓаат на сливот на р.“Брегалница“. Најголем воден тек
претставува Светиниколска река. Таа се состои од пет крака: “Мавровица“, “Периш“, “Поток, “Кнежевскa река“ и
“Азмак“.
Извориштето на “Мавровица – Киселица“ се наога во близина на с.Макреш на надморска височина од 727
метри која ја снабдува со вода акумулацијата “Мавровица“.
“Периш“ извира во атарите на с.“Малино“ и
с.“Алакинци“ на надморска висина на 380 метри, од таму тече во меридијански правец и се влива во
Светиниколска река кај “Отпад“, “Караташ“ се формира во близина на с.Павлешенци на надморска височина од
389 метри низводно ги прима рекичките“Рагуница“, “Маџарица“, “Г. Герен“, “Д. Герен“ и други, на влезот во
градот “Свети Николе“ од “Куманово“ се влива во “Периш“.
Реката “Поток“ се формира од “Горобинска река“ која извира над с.Горобинци и “Кривчева река“ која извира од
месноста “Врањак“, кај мостот на Ул.“Питу Гули“ се формира реката “Поток“ кој кај земјоделското училиште
“Кочо Рацин се влева во “Светниколска река“. “Кнежевска река“ извира кај с.“Кнежје“а во “Светиниколска река“
се влива под индустриската зона. “Азмак се формира во атарот на “Кривидол“ во неа се влива “Бориловска“ река
која се формира од реките: “Немашница“, “Ранченска“, “Мечкуевска“, “Стануловска“ и други суводокини,а во
“Светиниколска река“ се влева под с.Амзабегово.
Овчеполските реки во летните месеци Јули и Август поради големото испарување и намалувањето на
атмосферскиот талог го намалуват својот водостој а некои сосема пресушуваат.
На реката “Мавровица“ во местото “Алин дол“ изградена е акумулација со површина од 7 км2 со
зафатнина од 2.700.000 метри кубни. Акумулацијата се користи за наводнуввање.

7. КЛИМАТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Територијата на општината се наоѓа под влијание на континентална и медитеранска клима, па оттаму произлегуваат
и две специфични годишни времиња студени зими и суво топло лето.
Климатските услови што го карактеризираат Овчеполието се следните:
- должина на сончев сјај (сончеви денови 2392 час);
- просечни мразни денови 77 (најизразено во Јануари и Февруари);
- падавини: просечна годишна количина на врнежи 468мм/м2 и се движи од 333мм/м2 до 587 мм/м2;
- влажност средногодишна релативна влажност од 67% (максимум во Јануари 80%,а минимум во Август
и Јули 54%).
- постојани ветрови и тоа:
а. северен со просечна честост од 188%и постојана брзина од 4,6м/сек,дува скоро преку целата година.
б.северо-западен ветар со честост од 127% и просечна брзина од 3,9м/сек.
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ПРЕГЛЕД
НА ПРЕВЕНТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА СО НОСИТЕЛИТЕ
Ред бр.
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Извршител

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
1.

Соработк
а

а) цели за превентивна заштита
- редовно чистење на речните корита и одводните канали;
- спречување на нагло истекување на водите во
рамничарските предели;
- создавање услови за брзо истекување на водите во
рамничарските предели;
- спречување нанесување талог од повисоките во
пониските предели,односно во речните корита.
б) мерки за релизирање на целите
- изградба на одбранбени линии;
-пошумување на голините околу водотеците и
суводолините:
- изградба на мрежа за одводнување;
- изградба на акумулации;
- регулирање на поплавите од акумлациите;
- изработка на оперативни планови за заштита на
населението и материјалните добра;
- запознавање на населението со начинот на известување
и тревожење;
- запознавање на населението со делови од Планот кои се
однесуваат на нивните обврски.
-отстранување или санација на мостот кај дрвенарија
- Отстранување на диво изградени пешачки мостови
преку водотеци
-израдба на камен насип кај Отпад

Водостопанство на РМ
Општина Св.Николе
корисници
корисници
корисници
корисници
на
браната,МЗ
и
претпријатија
во
загрозените под.
ЈП Мак.шуми п.е. Св
Николе
корисници
Општина
Николе
Општина
Николе
Општина
Николе

градежна
оперативни
сили за
заштита и
спасување

ДЗЗ И ЦУК
ДСЗ и ЦУК

Свети
Свети
Свети
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Ред бр.
М

Е

Р

К

А

Извршител

Соработка

ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
1.

а)фаза на подготвителни работи и фаза на редовна одбрана:
- контрола на поплавите од акумулацијата;
-евакуација на населението пред поплавниот бран;
-правење на зајачки насипи;
-намерно рушење на природни препреки;
-празнење на вештачки создадените акумулации;
-евакуација на матрејалните добра.
б) фаза на идна одбрана
-дополнителна евакуациај на населението во вид на
засолнување и отсранување

корисници
самоевакуација
сили за ЗС
ТППЕ Свети Николе
корисници
сите субјекти
силите за ЗС
население

сите субјекти
сите субјекти во
загрозенето подрачје
градежна оператива
населението
сите субјекти
акцијата

вклучени во

ПРЕГЛЕД
НА ПОДРАЧЈАТА ЗАГРОЗЕНИ ОД ПОПЛАВИ

-Кривчева река на влезот во градот при јаки дождови може да се излее на влезот на градот и да поплави
дел од улиците “Питу Гули“, “Глигор Парличев“ и “Кочо Рацин“. Поплавени би биле дворови и подрумски
простории, Штетите и последиците би биле мали.
-Кнежевска река можно е да се излее во индустрискиот дел на градот, поплавени би биле делови од “АД
Мода“ и мали фарми и викендички. Штетите и последиците би биле од среден обем (или мали).
-Со излевање на реката “Периш“ би ја поплавила наслбата “Шутка“ дел од горната индустриската зона и
некои мали фарми. Штетите и последиците би биле од среден обем.
-“Бориловска река“ при јаки поројни дождови може да се излее во село “Мустафино“. Поплавени би биле
земјоделски површини штетите би биле мали.
-При интензивни и поројни дождови на делови на село “Ерџелија“ поради неисчистените канали од
околните суводолини може да дојде до излевање на водотеците, а исто така до покачување на водостојот на
подземните води што би предизвикале поплави во подрумските и дворните површини на месното население,
штетите би биле од мал или среден обем.
Излевањето на “Светиниколска“ река може да направи сериозни проблеми во населбата “Ливади“ и во
Индустрискиот дел на градот се до нејзино влевање во “Брегалница“. “Светиниколска река“ може да се излее во
два случаи:
1.При уривање на акумулацијата “Мавровица“ тогаш последиците би биле катастрофални (со можни
човечки загуби);
2.Со поинтензивни врнежи и зголемување на водостоите на реките кои ја формират “Светиниколска река“.
Последидиците би биле незначителни или средни (ќе се направи само материјална штета) .
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Според моменталните согледувања, состојбата со браната Мавровица е следна:
- извршено е обележување на поплавните бранови со бетонски столбчиња во загрозените реони;
- изработена е студија на поплавниот бран со елаборати за последиците од нивно ненадејно рушење и
дадени се технички решенија за уредите за известување и тревожење на населението во загрозените подрачја, но
истите не се изведени;

ПРЕГЛЕД
И СОСТОЈБА СО ВОДОЗШТИТЕН ОБЈЕКТ - АКУМУЛАЦИЈА
МАВРОВИЦА
- изработен е оперативен план за заштита и спасување на населението и материјалните добра во случај на
преливање или рушење на браната;
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- утврдена е безбедносната кота на нивото на водата во акумулацијата на кое треба да се спуштат со
празнење во случај на опасност од уривање или од воени дејствија;
- населението од загрозеното подрачја не е во доволна мерка запознаено со знаците за известување за
опасност од уривање на браната и не е доволно обучено за превземање мерки и постапки за заштита и евакуација
во тие услови.
Имајќи ја во предвид целата состојба, а со цел да се избегнат, односно да се намалат последиците од
евентуално прелевање или рушење на браната, потребно е да се превземат следните мерки и активности:
- надлежните државни органи на управа и субјектите кои стопанисуваат со водостоанските објекти
доследно да се придржуваат на прописите и мерките што треба да се реализираат, а со цел навремено известување
и тревожење на населението во случај на ненадејно уривање или прелевање преку круната.
- спроведување на обука со населението од загрозените подрачја низводно од браната.
- ангажирање на единицaта за општа намена за заштита и спасување формирана од локалната самоправа.

ПРЕГЛЕД
НА
ПОДРАЧЈАТА ПОТЕНЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ ОД ПОПЛАВИ
ОД ЕВЕНТУАЛНО ГОЛЕМО ПРЕЛЕВАЊЕ ИЛИ РУШЕЊЕ НА БРАНАТА

Во случај на поплави најзагрозени е населението во низинскиот дел на Општината, кое живее во делот на
ЈП „Македонски шуми“ и ул.”Ванчо Ангелов”.
Браната “Мавровица” која преставува потенцијална опасност за поплавување е земјано насипна брана со
вкупно акумулирана вода од 2,800,000 м3,од кој количина употреблива е 2.400,000 а неупотреблива е 400,000 м3.
Поплавниот бран на браната ги има следниве карактеристики:
- на местото на бетонскиот мост на локалниот патен правец “Свети Николе“ - с. “Немањици“ височината
на поплавниот бран е 10 м а време на пристигнување е Т = 57 секунди.
- непосредно пред градот висината на бранот е 5,5 м а време на пристигнување е Т = 8,58 минути.
- во градот височината на бранот е 8,5 м а време на пристигнување е Т = 8,8 минути.
- во индустрискиот дел на градот висината на бранот би била 5,9 до 4,9 м , а време на пристигнување од
Т=13 - 18 минути.
- низводно од АД “МОДА“ поради проширување на коритото опаѓа висината на бранот и непреставува
опасност за населениете места и индустриските објекти.
Линијата на поплавниот бран е обележана со 46 белеги, од кои 30 се десната страна, а 16 се од левата
страна на реката.

ПРЕГЛЕД
НА БРОЈОТ НА ЗАГРОЗЕНО НАСЕЛЕНИЕ ОД ПОПЛАВИ

Низводно од браната “Мавровица” на директен удар се долните (ниските) зони во градот Свети Николе и
достигнува до кота 278,70 м. што преставува 1/20 од површината на градот а тоа ќе значи дека директно се
загрозени околу 650 жители.
Во индустрискиот дел на градот каде се лоцирани повеќе стопански објекти, во овој дел поради големата
ширина на плавената зона ќе дојде до значајно намалување на висината на бранот, а исто така и времето на
појавување на бранот ќе биде и подолго а последиците ќе бидат незначителни.
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Површина која ќе се плави при најнеповолната варијанта изнесува 435 ха, од што 270 ха се обработливи
земјоделски површини, 35 ха градско подрачје и 130 ха необработливи површини.
Населението од с.Пеширово и с. Амзабегово нема потреба да се евакуираат со оглед на безначајните
последици.

Ред.
бр.
1

1.

Населено место
2

Свети Николе

Број на жители
3

650

Место на прифаќање
4
Во повисоките дело на градот Свети
Николеиколе :
-Населба Бел Камен
-Населба Лиска
-Населба Лозов расадник

ПРЕГЛЕД
НА
МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЕВАКУАЦИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ПОПЛАВИ

Во случај на постоење опасност од прелевање на голема количина вода преку круната на браната
постапките на граѓаните од загрозените подрачја кои треба да ги превземат се:
- полесниот мебел и друга техничка роба и предмети и ги засолнуваат на безбедни места ;
- предмети кои не пропаѓаат ги поврзуваат помеѓу себе и ги зацврстуваат на стабилните делови на куќата;
- се подготвувааат за евакуација на населението и добитокот како и истата ја спроведуваат ако е наредено;
- припадниците на самозаштитата, организирано дејсвуваат, даваат взаемна помош за брзо и ефикасно
подготвување;
- припадниците на единиците за заштита и спасување даваат стручна и друга помош на загрозеното
население;
- вработените во претпријатијата кои се загрозени се подготвуваат за евакуација на готовите
производи,репро матрејали и машини;
- по добивањето на сигналот, односно наредбата за евакуција, населението ги напушта домовите и се
упатува на безбедно место над линијата на поплавниот бран;
- пред напуштањето на становите и претпријатијата ја исклучуваат електричната и водоводната
инсталација;
- во зависност од ситуацијата се превземаат и други мерки и активности.

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН
НА СНАБДУВАЊЕ НА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ВО ПОПЛАВЕНОТО ПОДРАЧЈЕ
Во
живеење:
-

поплавеното подрачје веднаш се превземаат мерки со кои ке се обезбедат минимум на услови за
обезбедување на здрава вода за пиење;
дотур на храна и санитетски материјали;
обезбедување на медицински екипи на теренот;
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-

згрижување на постарите и изнемоштени граѓани;
организирање на редовна настава на учениците;
превземање мерки за нормализирање на состојбата.

ПРЕГЛЕД
НА ЕДИНИЦИТЕ ЗА СПАСУВАЊЕ СО ПЛАН ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ
Ред.бр.
1.

Единици за спасување
Просторен Штаб за Заштита и спасување

2.

Уневерзална единица за заштита и спасување

3.

Загрозеното месно население

4.

ТПП Единица Свети Николе

Реон на делување
- Низводно на рек.“Мавровица“
- град “Свети Николе“
- индустриски дел град “Свети Николе“
- село “Мустафино“
- Село “Ерџелија“
- атарот на с. “Пеширово“ и с.
“Амзибегов“о и индустриската зона
“Овче Поле“ по текот на
“Светиниколска“ река до вливот во на
реката “Брегалница“.
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ПРЕГЛЕД
НА ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ АНГАЖИРА ЗА ЗАШИТА И
СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ
Градежна механизација и теренски возила
Име и
презиме на
раководите
лот

Ре
д
бр
.

Назив на
претпријатието
адреса ул. И бр.

1.

ЈП Комуналец
Карпошева бр

2.

АГП СВ.Николе
Ленинова бр.19/ 6

Благој
Стамболиев

032-443-808

3.

ЗОНИ - КОМ

/

070/32
2-206

4.

ЈПМакедонски
Шуми
под.Св.Николе
ул.Ванчо Ангелов
бр 23

Зоран
Станковски
Љупчо
Ивановски

032-444-181

072314363

5.

Тарзан транс ул
Маршал Тито бб

Зоран Васев

032-44о-117

075210253

Делчо
Динев

ВКУПНО

Телефон
фиксен и
факс

Моби
лен
телеф
он

032/443-837
локал 100
Факс:032/44
4-333

О76376371
О70264469

Вид на механизација и теренски возила
Булдо
-жер

Утов
арува
ч
скип

1

1

3

2

4

6

1

1

1

Баге
р

Камион до 20 т.

1

3

1

1
7

5

2
5
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За реализација на Оперативниот план за заштита и одбрана од поплави потребни се сретства од
500.000.00 ден. а со планот ке раководи Секторот за урбанизам комунални работи ,сообракај и заштита
на животната средина во соработка со Оперативниот штаб за заштита и спасување.
Бр.0801- 427
23.07.2015 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина
Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за КП бр. 42/1
КО Црнилиште општина Свети Николе
Сe објавува Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за КП бр. 42/1
КО Црнилиште општина Свети Николе br. 0801 - 428 што Советот на Општина Свети Николе ја
донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/2
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл. 11 став 1 и чл. 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ бр. 51/05...70/13), а во врска со чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти (Сл.весник на РМ бр. 23/11...115/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на ден 23.07. 2015 година донесе
О Д Л У К А
За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за
КП бр. 42/1 КО Црнилиште општина Свети Николе
Член 1
Да се пристапи кон изработка на Нацрт урбанистички план за КП бр. 42/1 КО Црнилиште,
оптина Свети Николе, заради вклопување на бесправно изграден објект за кој до општина Свети Николе
е поднесено барање за утврдување правен статус број 09-2347 од 31.08.2011 година
Член 2
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Свети Николе.
Број 0701-428
23.07. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на општина Свети Николе
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 Заклучокот за прифаќање на
Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС Свети Николе за првото полугодие
од 2015 од 15.07. 2015 година поднесена од
командирот на ПС-ОН Свети Николе
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Сe објавува Заклучокот за прифаќање на Информацијата за безбедносната состојба на
подрачјето на ПС Свети Николе за првото полугодие од 2015 од 15.07. 2015 година поднесена од
командирот на ПС-ОН Свети Николе br. 0801 - 429 што Советот на Општина Свети Николе го
донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/3
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 13 од Законот за Локална Самоуправа, а во врска со член 25 став
1 од Законот за Полиција Советот на Општина Свeти Николе на седницата одржана на ден 23.07. 2015
година донесе:
ЗАКЛУЧОК
1.Советот на Општина Свети Николе ја прифаќа Информацијата за безбедносната состојба на
подрачјето на ПС Свети Николе за првото полугодие од 2015 од 15.07. 2015 година поднесена од
командирот на ПС-ОН Свети Николе.
2.Поднесената Iнформација се прифаќа во целост без давање на посебни препораки на
раководното лице за постапување во областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот.
3.Овој Zаклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник” на Општина
Свети Николе.
Бр.0801-429
23.07. 2015 год.
Свeти 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 Иавештај за реализација на Општина Свети Николе за
вториот квартал за 2015 година

Сe објавува Иавештај за реализација на Општина Свети Николе за вториот квартал за 2015
година br. 0801 - 430 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на
ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/4
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ВТОРИОТ КВАРТАЛ ЗА
2015 ГОДИНА
30.06.2015 год.
Општина Свети Николе во текот на вториот квартал од 01.01.2015 до 30.06.2015
година има реализација на Буџетот на Општина Свети Николе во вкупен износ од
145.458.247,00 денари или изразено во процент изнесува 42,55 %, споредено план со
реализација.
Основниот буџет на Општина Свети Николе за вториот квартал има реализација од
48.329.305,00 денари или изразено во проценти изнесува 33,49%. Следејќи ја историјата на
базата на податоците за реализацијата во последните пет години мораме да напоменеме дека
вториот квартал од 2015 годината е на ниво кое би требало да го има за овој квартал. Со
анализата која е направена во одделението за финaнсии и буџет констатирано е дека
општината постепено ја зголемува својата ликвидност со тоа што се обидува да изврши исплата
на заостанатите обврски кон коминтентите и се обидува да оствари максимално прибирање на
приходите со што би се овозможило поголема финансиска сигурност. Според вкупните приходи
општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел во вкупен износ од
51.638.456,00 денари, а од истите реализација на расходите во вкупен износ од 48.329.305,00 и
салдо на 30.06.2015 во износ од 3.309.151,00 денари.
Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата на плата,
надоместоци и придонеси има потрошено 12.904.457,00, а остатокот на средства се за исплата
на обврските кои општината ги сервисира и е на повидок да се воведе максимална финансиска
контрола и дисциплина во делот на исплатата на основниот буџет.
Ако се направи анализа на средствата како се реализирани и потрошени како
реализација/план за овој втор квартал од 2015 се добива следната слика на реализација на
трошоци во основниот буџет:
•

За плати и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се потрошени 26,70%
од вкупните расходи, a соодносот реализација/план е 48,5%

•

За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и трошоци
направени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено трошок кој
изразен во процент изнесува 0,21% од вкупните трошоци или во денари изразено
изнесува 103.881,00 денари, а соодносот реализација/план е 15,21%

•

За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и телефакс,
регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта ) исплатени се 48,26% од
планираните трошоци или во денари изразено изнесува 4.961.610,00 денари, а во
однос на вкупните трошоци е 10,27%

•

За материјали и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното осветлување,
одржувањето во детското одмаралиште во Дојран како и сите поправки кои се
направени во општинската зграда, во овој дел спаѓа и набавката на материјали за
посебни намени, самиот износ за овие трошоци изнесува 2.019.212,00 или 21,27% од
планираните трошоци, во однос на вкупните трошоци реализирано е 4,18%

•

За поправки и одржување на моторни возила,поправка и замена на резервни делови
гуми и други делови кои се потребни за возниот парк на општината како и за
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одржување на зелени површини се потрошени средства во износ од 1.740.204,00
денари или во проценти 19,95% од планираното, во однос на вкупните трошоци
реализирано е 3,6%
•

За други договорни услуги ангажирање на лица кои имаат извршено определени услуги
кон општината, надомест за експропријација , исплата на проекти за урбанистички и
просторни планови, примарна заштита, услуги за копирање и печатење има
реализирано 6,62% од вкупните расходи, а реализирано во однос на планирано е
17,57%

•

За расходите кои се однесуваат на репрезентација, посета на семинари и конференции,
објава на огласи, чланарина во домашни и странски заедници има издвоено средства во
износ од 1.794.219,00 денари или 68,17%, а во однос на вкупните расходи 3,71%

•

На ставките кои се однесуваат за исплатата на невладини организации, здруженија на
граѓани како и трансферите до спортски клубови и организации од невладин сектор
има остварување во овој втор квартал од годината во износ од 827.800,00 денари или
изразено во проценти 40,24%, а во однос на вкупните расходи е 1,71%

•

За разни трансфери има исплатено 612.874,00 денари и процентот изнесува 16,73%, а
во однос на вкупните расходи е 1,27%

•

Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и награда за
новороденчина изнесува 675.202,00 денари или тоа изразено во процент изнесува
46,25%, а во однос на вкупните расходи е реализирано 1,40%

•

За изградба и реконструкција на патишта улици и автопати има реализација во износ
од 16.001.205,00 или процентуално изнесува 30,55%, во однос на вкупните расходи
реализацијата е 33,11%

Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на општина Свети
Николе за вториот квартал за 2015 година. Можеме да констатираме дека имаме мошне добра
реализација и на приходите и на расходите со максимално остварување на приходите и расходите од
33,49% .
Во делот за намеските дотации мора да се каже дека тие се реализирани во износ од
70.212.535,00 денари или изразено во проценти 50,17%. Динамиката на реализација е на идеална страна.
Мораме да напоменеме дека иако во 2015 година имаме поголем буџет на финансиски средства кои се
трансферираат до локално ниво средствата не се доволни за сервисирање на сите потреби на буџетските
корисници и општината работи на комплетна анализа за изнаоѓање на решение за овој проблем које
непосредно проблем на сите нас како општина. Особено има проблем во делот на сервисирање на
оперативните трошоци кои се иако минимални не можат комплетно да се извршат и исплатат од страна
на буџетските корисници. Вкупната реализација на расходната страна на буџетските корисници изнесува
70.063.700,00 денари или изразено 50,06% реализирано во однос на планирано.
Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот изнесува 35,47 %.
Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на самофинансирачките активности се на
задоволувачко ниво и се на многу на повисоко ниво на реализација споредено со претходната година .
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Според погоре прикажаниот графикон може да се констатира дека Општина Свети Николе по
соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата за соодветните политики во
сите области кои ги има зацртано и предвидено за 2015 година.

Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи во Основниот Буџет во вториот квартал за

2015
конто
711

Опис на приход
Danok od dohod, dobivka i
kapitalni dobivki

Планирано

Реализирано

1.625.000,00

817.593,00

713

Danoci na imot

22.600.000,00

11.086.924,00

717

Danoci na specifi~ni
uslugi

49.399.352,00

11.181.297,00

5.460.000,00

136.351,00

650.000,00

342.523,00

3.210.000,00

873.307,00

300.000,00

15.000,00

2.100.000,00

622.439,00

26.097.412,00

12.857.234,00

718
722
723

Такси за користење
вршење на дејност
Taksi i nadomestoci

или

Administrativni taksi i
nadomestoci

724

Drugi Vladini uslugi

725

Drugi nedano~ni prihodi

741

Transferi od drugi nivoa
na vlast
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742
731

Донации од странство
Продажба
на
капитални
средства

733

Продажба на земјиште
нематријално вложување
Вкупно

и

0,00
5.810.231,00

0,00
0,00

27.069.039,00

10.396.637,00

144.321.034,00

48.329.305,00

Совет на Единица на Локална Самоуправа
Бр.0801 - 430
23.07.2015

Председател,
Илија Стоилев с.р.

Свети Николе

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 Втори од 01.01. 015 година до 30.06. 2015 година

Сe објавува Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за
извештајниот период (комулативно) за квартал Втори од 01.01. 2015 година до 30.06. 2015 година br.
што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден
0801 - 431
23.07.2015 година.

Бр.0901-450/5
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина
Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на измена и дополнување на Програмата
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
информатичката и комуникациската технологија (ИКТ)
во 2015 година
Сe објавува измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе
во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2015 година br. 0801 - 432
што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/6
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална
самоуправа (“ Сл. Весник на РМ “бр. 5/02) и Програмата за активностите на Општина Свети Николе во
областа на информатичка и комуникациската технологија (ИКТ) со бр. 0701- 731 донесена на
16.12.2014 год, Советот на Општина Свети Николе на ден 23.07.2015 година, донесе:
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ на Програмата
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
информатичката и комуникациската технологија (ИКТ)
во 2015 година
1.

Важноста на информатичката и комуникациската технологија

Користењето на информатичко комуникациските технологии ја зголемуваат ефикасноста и
ефективноста на работењето. Користењето на нови софтверски пакети заедно со моќен хардвер и
соодветна мрежна опрема го намалува и целокупното чинење на услугите, пристапот до нив го прави
поедноставен и побрз. Воедно се зголемува прегледноста и контролата во самите работни процеси.
Вложувањето во информатичка и комуникациска технологија не смее да се гледа како на
трошење на финансиски средства тука како на инвестирање кое од своја страна ќе направи поврат на
вложените средства по одреден временски период.
“Локалните власти треба активно да ги користат информатичко комуникациските технологии за
зајакнување на граѓанскиот дијалог, испорака на високо квалитетни јавни услуги и организација на
ефективна администрација”
2.

Хардверска и софтверска подготвеност на општината

Во однос на хардверот и опремата општината има ресурси кои можат да ги задоволат тековните
проблеми но постои потреба за надградба на постојната хардверска и мрежна инфраструктура. Земајќи
го во обзир брзиот развој на ИКТ и зголеменото навлегување на интернетот се очекува и граѓаните да
добиваат пристап до софистицирани е-услуги. За да се постигнат овие цели и идеали вложувањето и
надградбата на хардверот и мрежната опрема и целокупната ИКТ инфраструктура не смее да се смали.

3.

Стратешки цели
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Обезбедување на ИКТ инфраструктура
Под ИКТ инфраструктура се подразбира целокупниот компјутерски хардвер и софтвер кој се
користи за менаџирање и администрација на податочни мрежи, персонални компјутери, сервери инт.
Овозможувањето на е-услуги како краен производ до граѓаните од своја страна побарува надежна и
безбедна ИКТ инфраструктура која соодветно се менаџира, одржува и ажурира, а е дизајнирана да ги
задоволи моменталните и идни потреби со соодветно ниво на флексибилност.
• Безбедна и ефикасна ИКТ инфраструктура
• Доизградба и подобрување на ИКТ инфраструктурата
• Брзо и контролирано справување со проблеми и инциденти
• Лесно надградлива ИКТ инфраструктура
Капацитети и знаења на општините
Општината има потреба од зајакнување на способностите, вештините и знаењата на ИКТ
вработените преку обуки, тренинзи, соработки со други општини.
Воведување е-услуги
Овозможување на е-услуги кои општината самостојно ќе ги администрира, нуди и промовира пред
граѓаните. Главна особина на креирање на нови и пософистицирани услуги е овозможување на пристап
до услугите преку интернет.
Услугите треба да бидат поставени и развиени за да ги задоволат
потребите на граѓанскиот и бизнис секторот.
•
•
•
•
•
•
•

Подигнување на нивото на софистицираност на услугите
Зголемена ефикасност во извршувањето на административните услуги кон граѓаните
Олеснет пристап во остварување на граѓанските права
Овозможен и олеснет пристап до ИКТ
Е-услуги достапни 24/7
Зголемен степен на користење на електронските услуги
Намалување на времето потребно за издавање на документи и услуги

Безбедност
Есенцијален дел во процесот на достава на услуги кон граѓаните е постоењето на безбеден и
доверлив систем во кој ќе се обработуваат и чуваат доверливи и лични податоци. Заради непречено
функционирање на системите и интеракцијата со граѓаните и други надворешни ентитети од една страна
и зголемената опасност од надворешни и внатрешни упади, малициозен софтвер и измами, мора да се
посвети големо внимание на информациската безбедност.
•
•
•
•

Обезбедување на сигурност и интегритет во користењето на е-услугите
Зголемена безбедност во ИКТ системите и протокот на информациите
Сигурност во користењето на ИКТ
Навремено и соодветно справување со инциденти и закани
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ИКТ БУЏЕТ за 2015 година
Реден
број

ОПИС

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

21

Набавка на десктоп
компјутери
Набавка на печатари
Набавка на мултифунциски
печатари
Набавка на преносни (лап
топ) компјутери
Набавка на фотокопир
Набавка на мрежна опрема
(свичови. хабови, рутер,
мрежни кабли, мрежен алат,
конектори и др.)
Преносни УСБ мемории
Надворешен хард диск
Набавка на дигитален
фотоапарат
Набавка на дигитален
фотоапарат
полупрофесионален
Набавка на хардвер (USB
LAN хард диск за бекап на
податоци)
Набавка на УПС за
непрекинато напојување
Видео надзор камери
Хард диск за видео надзор
Делегатски микрофони (3).
Миксета
Лиценцирање на софтвер
(Windows ) лиценци
Лиценцирана антивирусна
заштита (едногодишна
лиценца) 45 лиценци
Надградба и одржување на
софтвер за даночно
одделение ЛТАС
Надградба и одржување на
софтвер за одделение за
финансии и буџет
ЕДУСОФТ
Надградба и одржување
(изработка) на општинска
веб страна
www.svetinikole.gov.mk
Обуки, тренинзи за
зајакнување на вештините и
способностите на

Единечна
цена

Количина

5
2

30.000
15.000

2

30.000

Вкупна цена

150.000
30.000
60.000

Количина
ребаланс

Вкупна цена
ребаланс
5
2

150.000
30.000
60.000

2
50.000

50.000

2
1

25.000
125.000

125.000

2
1

125.000

1
30
2

35.000
800
7.500

35.000
24.000
15.000

1
30
2

35.000
24.000
15.000

2

8.000

16.000

2

16.000

1

25.000

25.000

1

25.000

1

20.000

20.000

1

20.000

10
10
1

3.500
8,500
10,000

35.000
85.000
10.000

10
10
1

35.000
85.000
10.000

1

25,000

25.000

1

25.000

30

8.000

240.000

30

240.000

1

45.000

45.000

1

45.000

1

100.000

100.000

1

100.000

1

70.000

70.000

1

70.000

1

30.000

30.000

1

30.000

1

60.000

60.000

1

60.000
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вработените во локалната
самоуправа
Обуки, тренинзи за
зајакнување на вештините и
способностите на ИКТ
вработените
Проекционо платно

0801- 432
23.07.2015 год.
Свети Николе

1
1

60.000
12.000

60.000
12.000

ВКУПНО

1.322.000

1
1

60.000
12.000
1.322.000

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 измена и дполнување на програмата
за активностите на Комисијата за родова рамноправност за 2015 год.

Сe објавува Одлука за измена и дполнување на програмата за активностите на Комисијата за
родова рамноправност за 2015 год. бр. 0801 - 433 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на
седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/7
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/02) и чл.6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-бр.21/06), и Програмата за
активностите на комисијата за родова рамноправност бр. 0701-726 донесена на 16.12.2014 год. Советот
на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.07..2015 година, донесе
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
за активностите на Комисијата за родова рамноправност за 2015 год.

Комисијата за родова рамноправност е посебно тело на Општина Свети Николе формирана
како постојана Комисија. Комисијата за првпат е формирана со Решение бр.0701-260 на Советот на
Општина Свети Николе на 16.05.2005 година со назив Комисија за родова рамноправност, која има
задача и цел да го промовира родовиот концепт на Општината.
Цел на Комисијата за родова рамноправност е да го промовира принципот за воспоставување
еднакви можности на жените и мажите во сите сфери на јавниот, општествениот и приватниот сектор,
кој овозможува остварување на нивните права произлезени од законите на Р.Македонија. Комисијата
има за цел да ја инкорпорираа родовата перспектива и еднаквите можности во локалната политика, да ја
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унапреди состојбата на жените на локално ниво и да ги реализира стратешките цели на Националниот
план за акција за родова рамноправност и на Законот за еднакви можности на жените и мажите.
Главна задача на Комисијата е да работи на унапредување на состојбата на жените и на
обезбедување еднакви можности за мажите и жените на локално ниво преку процесот на изготвување и
усвојување на политики, нивно спроведување, мониторинг и евалуација на постигнатите резултати.
Задача на Комисијата е и вклучување на родовиот концепт во процесот на проценување на
импликациите од несоодветната вклученост на жените и мажите во секоја планирана акција како во
политиките така и во програмите во секоја област.
Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и претставува
отстранување на пречките за остварување на еднаквост меѓу жените и мажите. Преку промоција на
принципот за воспоставување еднакви можности на жените и мажите се влијае на отстранување на
нееднаквиот третман на жените и мажите и се воспоставуваат услови за воведување на еднакво учество
на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење. Во тој контекст постигнувањето на
родова рамноправност значи да се работи со мажите и жените во сите сектори, но со посебен осврт на
оние кои ги донесуват одлуките и кои влијаат на политиките и активностите на локално и на национално
ниво.

ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ
1. Управување со човечки ресурси
Развојот на капацитетите на членовите на Комисијата за родова рамноправност е неопходност
заради вметнување на родовата компонента во сите локални политики. Преку реализирање на
едукативни работилници, обуки, семинари би се зајакнале капацитетите на членовите на комисијата и би
се подигнала свеста за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, а посебно во
процесите на одлучување. Една од можностите за напредок на комисијата е да соработува со
Комисијата за еднакви можности во Собранието на Република Македонија и да соработува со соседни
комисии за родова рамноправност поддржувајќи добри примери и практики од комисиите кои покажале
извесен напредок по одредено прашање (општина со општина).
2. Социјална заштита
Социјалната заштита како систем на мерки, активности и политики, е насоченa кон спречување и
надминување на основните социјални ризици на кои е изложен секој човек, за намалување на
сиромаштијата и социјалната исклученост и сопствена заштита. Се уште во нашето општество се
прикажува родова диспропорција во бројот на евидентирани машки и женски корисници на услуги во
различни категории. Жените се јасно препознаени како доминантно евидентирани жртви на семејно
насилство, носителки на згрижувачки семејества, жртви на трговија со луѓе, лица што сакаат да стапат
во брак пред полнолетство, а мажите како лица што злоупотребуваат дрога или други психотропни
супстанции, сторители на семејно насилство или сторители на малолетничка деликвенција.
3. Економски развој
Економскиот развој претставува еден од најзначајните фактори и цел во постигнувањето на
родовата еднаквост, која во себе содржи повеќе елементи насочени кон: елиминација на разните форми
на дискриминација, промовирање на повеќе и подобри работни места за жените, во смисла на број на
вработени и квалитет на вработувањето и на крај намалувањето на феминизацијата на сиромаштијата,
промовирање на социјално претприемништво како и нудење на помош при регистрирање на жениземјоделки од руралните средини.
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4. Човекови права
Во оваа област Комисијата при Општина Свети Николе ќе работи на унапредувањето на
женските човекови права и родовата еднаквост, преку спроведување на кампањи, трибини и други
активности, насочени кон подигнување на свеста и знаењето на јавноста за своите фундаментални права,
препознавање на дискриминација по основа на пол, со цел воспоставување на еднакви можности и
отстранување на сите видови на дискриминација.
5. Здравство
Здравството претставува значајна област во која е неопходно инкорпорирање на родовата
компонента. Во оваа област Комисијата при Општина Свети Николе ќе се залага за подобрување на
здравјето кај жените преку преземање на активности за подигање на свеста на жените за постоење на
превентивни програми, а посебно залагање за имлементирање на програмите за репродуктивното
здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи) на локално ниво.

ФОРМИ И ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

1.

−

Организирање на разни настани (трибини, јавни расправи, дебати, тркалезни маси, едукативни
работилници иницирани по приоритетни родови прашања);

−

Организирање на кампањи за промовирање на родовата рамноправност;

−

Соработување со релевантни НВО и институции и нивно заедничко дејствување;

−

Соработување со КЕМ при Собрание на РМ и други комисии за родова рамноправност;

−

Воспоставување партнерство со бизнис заедници;

−

Лобирање врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности меѓу половите;

−

Изработка на стратешки документи релевантни за родовата рамноправност.

Активности во областа на Управување со човечки ресурси

Активност 1.1. Спроведување на обуки на членовите на Комисијата за родова рамноправност за
важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот и во процесите на креирање на
политики и одлучување на локално ниво;
Активност 1.2. Изработување на Акционен план за родова рамноправност за 2015-2017 година на
локално ниво;
Активност 1.3. Организирање на состаноци со КЕМ при Собрание на РМ и други комисии за родова
рамноправност и НВО.

2. Активности во областа на Социјалната заштита
Активност 2.1. Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни статистички показатели од родов
аспект за одредени целни групи (жени самохрани мајки, жртви на семејно насилство, носителки на
згрижувачки семејства, жртви на трговија со луѓе, лица што сакаат да стапат во брак пред полнолетство,
лица што злоупотребуваат дрога или други психотропни супстанции, сторители на семејно насилство
или сторители на малолетничка деликвенција);
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Активност 2.2. Состаноци со сите релевантни фактори кои работат на полето за социјална заштита или
ја третираат проблематиката на социјално ранливи групи;
Активност 2.3. Зајакнување на капацитетите за препознавање на родово базирано насилство и подигање
на свеста на граѓаните за родово базирано насилство.
3. Активности во областа на Економски развој
Активност 3.1. Промовирање на локални акции за вработување на жените и залагање за вработување на
жени на одлучувачки позиции;
Активност 3.2. Промовирање на социјално претприемништво;
4. Активности во областа на Човекови права
Активност 4.1. Организирање на трибини и други активности, насочени кон подигнување на свеста за
своите фундаментални права, промовирање на женските човекови права и родовата рамноправност и
препознавање на дискриминација;
Активност 4.2. Спроведување на кампања за 16 меѓународни дена за борба против семејно насилство и
другите видови на насилство врз жените;
Активност 4.3. Спроведување на активности за заштита на жртвите на трговијата со жени и деца,
пријавување до Одделението за родова рамноправност при МТСП за поведување на постапка за
утврдување на нееднаков третман на жените и мажите и правна заштита на дискриминирани лица.
5. Активности во областа на Здравство
Активност 5.1 Промовирање на програмите за репродуктивното здравје (бесплатни гинеколошки и
мамографски прегледи) на локално ниво;
Активност 5.2 Спроведување на активности/кампањи по повод месец на борба против рак на дојка и
навремена здравствена заштита на жените;
Активност 5.3 Остварување на средби и соработка со Јавниот здравен дом од Свети Николе.
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Дефинирани приоритети за 2015 година.
Комисијата за родова рамноправност при Советот на општина Свети Николе, преку
една широка дебата во која учествуваа релевантни субјекти од Општината ги дефинираа
приоротетите за 2014 година кои се сржта на оваа Локална Програма за родова
рамноправност за 2015 година.

АКТИВНОСТИ

ОДГОВОРНОСТ

1.1. Спроведување на обуки на членовите на Комисијата
за родова рамноправност за важноста од учеството на
жените во политичкиот и јавниот живот и во процесите
на креирање на политики и одлучување на локално ниво

КЕМ и НВО

1.2. Изработување на локален Акционен план заеднакви
можности на жените и мажите за 2015 - 2017

КЕМ, НВО, МВР, ЦСР, Здравен дом,
училишта итн

1.3. Организирање на состаноци со КЕМ при Собрание
на РМ и други комисии за родова рамноправност и НВО

КЕМ и НВО

Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 1:

БУЏЕТ на
ОПШТИНА
0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

2.1. Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни
статистички показатели од родов аспект за одредени
целни групи

КЕМ и НВО

0,00

2.2. Состаноци со сите релевантни фактори кои
работат на полето за социјална заштита или ја
третираат проблематиката на социјално ранливи групи

КЕМ и НВО

0,00

2.3. Зајакнување на капацитетите за препознавање на
КЕМ и НВО
родово базирано насилство и подигање на свеста на
граѓаните за родово базирано насилство
Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 2:

0,00

3.1. Промовирање на локални акции за вработување на
жените и залагање за вработување на жени на
одлучувачки позиции

КЕМ и НВО и Центар за вработување

0,00

3.2. Промовирање на социјално претприемништво

КЕМ и НВО и Центар за вработување

0,00

Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 3:
4.1.Организирање на трибини и други активности,
КЕМ и НВО
насочени кон подигнување на свеста за своите
фундаментални права, промовирање на женските
човекови права и родовата еднаквости препознавање
на дискриминација
4.2. Спроведување на кампања за 16 меѓународни дена
за борба против семејно насилство и другите видови на
насилство врз жените
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КЕМ и НВО

0,00

0,00
5.000,00

5.000,00

Р
НА
О

ВО

4.3. Спроведување на активности - заштита на жртвите
на трговијата со жени и деца, пријавување до
Одделението за родова рамноправност при МТСП за
поведување на постапка за утврдување на нееднаков
третман на жените и мажите и правна заштита на
дискриминирани лица.

КЕМ и НВО

Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 4:

0,00

10.000,00

5.1. Промовирање на програмите за репродуктивното
здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски
прегледи) на локално ниво

КЕМ и НВО

0,00

5.2. Спроведување на активности /кампањи по повод
месец на борба против рак на дојка и навремена
здравствена заштита на жените

КЕМ и НВО

10.000,00

5.3. Остварување на средби и соработка со Јавниот
здравен дом од Свети Николе.

КЕМ и НВО и Здравен Дом

0,00

Соработка на проекти со Македонско женско лоби, UN
Women и на барање на други институции

Координатор и Комисија

0,00

Ускладување на документите со терминологијата на
Законот за еднакви можности и изработка на извештаи –
обрасци за работата на Комисијата и доставување до
Министерство за труд и социјална политика

Координатор и Комисија

0,00

Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 5:

10.000,00

Вкупно Буџетски средства потребни за реализација на Програмата:

40.000,00

За реализација на претходно наведените активности, средствата ке се обезбедат од
Општината во износ од 40.000 денари, додека за дополнително финансирање на
активностите ќе бидат побарани средства од донатори.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Свети Николе”.

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

Бр.0801-433
23.07.2015 година
Свети Николе
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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 измена и дополнување на Програмата
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на социјалната заштита во 2015 година
Сe објавува измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети
Николе во областа на социјалната заштита во 2015 година br. 0801 - 434 што Советот на Општина
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/8
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и чл.6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-бр.21/06), и
Програмата за активностите во областа на социјална заштита бр. 0701-727 донесена на 16.12.2014
год. Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.07.2015 година, донесе
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на социјалната заштита во 2015 година
I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се :
- Обезбедување активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;
- Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- Подобрување на стандардот на граѓаните;
- Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст;
- Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските
содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

II.АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон
поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:
- Продолжување со проектот Народна кујна со проширување на опфатот на корисници од
руралните средини;
- Помош за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди;
- Помош на социјално загрозени семејства;
- Помош на лица – жртви на семејно насилство;
- Помош на лица со посебни потреби;
- Давање на финансиска поддршка на жените заболени од рак на дојка
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III. ПРИХОДИ
Р.бр

Извори на финансирање

1.
2.

Средства обезбедени од блок дотациии
Средства обезбедени од целодневен
престој- самофинансирачки средства
Средства обезбедени од Буџетот на
општина Свети Николе
Средства од Донации
ВКУПНО

3.
4.

Буџет
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РЕБАЛАНС

18.550.000
11.079.200

18.550.000
11.079.200

3.102.000

5.250.214

32.731.200

34.879.414

Донација

559.327
559.327

АКТИВНОСТИ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Превоз за лицата со посебни
потреби
Набавка на социјални пакети
за семејства погодени од
несреќа и елементарни
непогоди
Канцелариски материјал за
лицата со посебни потреби
Одбележување на 3
декември – Меѓународен ден
на лица со посебни потреби
Новогодишни подароци за
лицата со посебни потреби
Божиќни подароци за
социјално загрозени
семејства
Летен камп за лицата со
посебни потреби
Социјални пакети по повод
празнување на Свети Никола
Поддршка на социјално
загрозени лица со
еднократен паричен
надомест
Поддршка за стари
изнемоштени лица
Поддршка на секое
новородено дете
Поддршка за склучување на
бракови на лица над 40
годишна возраст
Прехрамбени продукти и
пијалоци

Дотација

ребаланс

Буџет

ребаланс

15 000

15.000

60 000

60.000

5 000

5.000

10 000

10.000

Сопстве
ни
приходи

Ребаланс

Донација

ребаланс

Вкупно

Ребаланс

15 000

15.000

60 000

60.000

5 000

5.000

10 000

10.000

30 000

30.000

30 000

30.000

350 000

350.000

350 000

350.000

60 000

60.000

60 000

60.000

350 000

350.000

350 000

350.000

900 000

900.000

900 000

900.000

50 000

50.000

50 000

50.000

450 000

450.000

450 000

450.000

500 000

500.000
500 000

500.000

33.324
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33.324

14.
15.

16.

17.

Купување на друга опрема
Ангажирање на лица
волонтери во Детска
градинка

35.600

Печатење на промотивен
материјал

35.600

312 000

312.000

312 000

312.000

10 000

10.000

10 000

10.000

3 102 000

3.250.214

Набавка на заштитни
обвивки за душеци на двата
објекти во детска градинка

79.290

ВКУПНО

3 102 000

3.250.214

(II)
Трансфер на средства
1.

2.

3.

1.

1.

Блок-дотации Детска
градинка – плати
Блок-дотации Детска
градинка-материјални
трошоци
Приходи од
самофинансирање-Детска
градинка
(III)Активност
Капитални инвестиции
Реконструкција и санација на
подови и столарија во Детска
Градинка Рахилка Гонева
IV Активност Донација
Набавка на душеци и
постелина на двата објекти
во детска градинка

ВКУПНО

16.343.000

16.097.000

16.343.000

16.097.000

2.207.000

2.453.000

2.207.000

2.453.000

11.079.200

11.079.200

11.079.200

11.079.200

2.000.000

2.000.000

559.327

559.327
18.550.000

18.550.000

3.102.000

5.250.214
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11.079.200

11.079.200

559.327

32.731.200

35.438. 741

III. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се финансираат
од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот на Општина Св.Николе
предвидени за 2015 година.
При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Св.Николе ќе ги поддржи институциите
и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од социјалната сфера за обезбедување
на финансиски средства и друга помош од:
- Министрерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
IV. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА
Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на
општината.
Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени дејности и
Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Советот на Општина Свети Николе.
V. АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Во Општина Свети Николе делуваат неколку здруженија на граѓани чија основна цел е
социјализација и инклузија на социјално запуштени лица, стари и изнемоштени лица,
маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици. Општината Свети Николе ќе ги
поддржи активностите на отворените дневни центри за згрижување и социјализација.
Одбележувањето на денот на инвалидизираните лица се случува во организација на Здружението
на инвалиди на трудот и со Буџетот на Општина Свети Николе се предвидени во програмата К4
каде се наогаат сите невладини организации.
**ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности, кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на Општина Свети
Николе се:
- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага
општината,
- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на
општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма, покренува
иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели
и активности.
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Сл.гласник на
Општина Свети Николе.

Бр.0801- 434
23.07.2015 г.
Свети Николе

Cовет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.
5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр.
1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за измена и дополнување на програмата
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
меѓународната соработка во 2015 година
Сe објавува Одлука за измена и дополнување на програмата за активностите на Општина Свети
Николе во областа на меѓународната соработка во 2015 година br. 0801 - 435 што Советот на Општина Свети
Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/9
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“бр. 5/02) и
Програмата за активности на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2014
бр.0701-725 од 16.12.2014, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.07.2014 година,
донесе
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
меѓународната соработка во 2015 година
Рамка на програмата
Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните прашања во рамките на
заложбите за динамичен развој на Општина Свети Николе. И покрај фактот што меѓународната соработка ќе
биде во фокусот на вниманието по официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента од
Инструментот за предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на оваа Програма оди во прилог на
зајакнувањето на капацитетите на општината на планот на меѓународната соработка.
Досега, меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку организацијата на културни
манифестации од меѓународен карактер и недостигаа конкретни активности за продлабочување на
соработката во сите области од работата на локалната самоуправа, а особено на планот на креирање и
имплементација на заеднички проектни активности.
Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што следи ќе се отворат
можности за интензивирање на меѓународната соработка и на планот на инфраструктурниот развој и
локалната економија како и на планот на регионалниот развој.
Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра меѓународна соработка со збратимените
градови Чичевац, Република Србија и Сапарева бања, Република Бугарија, на планот на размена на
информации и искуства, како и иницирање на заеднички проекти. Наши уметници и писатели престојуваа на
значајни културни манифестации во Република Бугарија, а меѓународната соработка во голема мера ја
продлабочија и традиционалните културни манифестации на Општината од меѓународен карактер.
Општината учествуваше во проектот E-GUESS „Подобрување на развојот во склад со Европската
стратегија за оджливост 2020“, заедно со 9 други општини од Европа, и тоа: Асоцијација на Општини Таласа
(Кастињано дел Капо и Трикасе) – Италија (носител на проектот), Општина Пајарес де Адаја - Шпанија,
Општина Делта - Грција, Општина Царникава и Општина Мерсрагс – Латвија, Општина Цинцарени –
Романија, Општина Садово – Бугарија, Општина Постира – Хрватска и Општина Агрос – Кипар. Преку
проектот се одржуваа семинари во сите партнер организации, на теми од оваа Стратегија со активно граѓанско
учество, каде по одржување на овие семинари, се потпишаа Меморандуми за збратимување помеѓу
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општините учеснички. Општината воспостави соработка со општина Делта - Република Грција и на друг
заеднички проект во рамки на Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Грција. На
овој начин се отвори можност Општина Свети Николе заедно со партнер-општината од Р.Грција да аплицира
и користи средства од оваа ЕУ Програма.
Општина Свети Николе е членка на Еврорегионот Морава – Пчиња – Струма и седиштето на овој
регион е во Општина Свети Николе. Ова членство ја изразува подготвеноста и интересот на Општина Свети
Николе за остварување на регионална и прекугранична соработка.
Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и поврзување на регионите на
територијата на Европа и што е најзначајно за општините и соработка на ниво на локална самоуправа.
Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од странство, потенцијални
партнери за реализација на комплементарни и комплексни проекти во рамките на ИПА.
Во текот на 2015 година Општина Свети Николе ќе работи на продлабочување на постоечките
соработки и проширување на соработка и контакти со други општини и во останати области, од интерес за
економски развој на Општината и нејзино пошироко промовирање. Во прилог на ова е и заложбата за
проширување и продлабочување на соработката на Општината со дипломатските претставништва во земјава.
Во 2015 година меѓународната соработка покрај на интензивирањето на културната соработка ќе се
фокусира на зајакнување на можностите и реализација на конкретни проекти со збратимените градови.
Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на:
• локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно остварување на бизнис соработки;
• зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на граѓаните преку размена
на позитивни искуства;
• заштитата на животната средина и природата;
• алтернативни форми на туризам;
• обновливи извори на енергија;
• урбанистичко планирање;
• образование;
• спорт и култура.
Генерална цел
Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната соработка преку реализација на
конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси.
Конкретни цели
•
•
•
•

Продлабочување на соработката со збратимените градови на Свети Николе;
Реализација на заеднички активности и проекти;
Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;
Можности за туристичка и економска промоција на Свети Николе.
Активности

•
•
•
•
•
•
•

Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните активности:
Интензивирање на комуникацијата со збратимените градови на Свети Николе со користење на
можностите на глобалната Интернет мрежа;
Организиран престој на делегации во Свети Николе;
Организирани посети на Градоначалнкот, членовите на Советот на Општината и претставници на
општинската администрација во збратимените градови на Свети Николе;
Организирање на средби и утврдување на конкретни активности;
Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните процеси;
Размена на искуства;
Примена на стекнатите позитивни искуства;

36

•

Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, групи и индивидуални
уметници на значајни културни и спортски манифестации.

На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и општинската
администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови ќе бидат вклучени во процесите на
взаемни посети и размена на искуства со збратимените градови. Од особена важност е Советот на општината
активно да учествува со свои иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка.
Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите за интезивирање на
развојот на локалната заедница, што како повратен ефект ќе обезбеди дополнителни приходи и ќе ја оправда
Програмата и нејзината одржливост.

Ред.
бр.
1.

2.

3.

Активност
Организиран престој на делегации
во Свети Николе
Организирани посети на
Градоначалникот, членовите на
Советот на Општината и
претставници на општинската
администрација
Организирано учество на групи и
поединци од општината на
значајни манифестации, саеми и
семинари во странство
ВКУПНО:

Буџет на општина
Свети Николе

РЕБАЛАНС ОД
БУЏЕТ НА
ОПШТИНА
СВЕТИ
НИКОЛЕ

150.000

350.000

80.000
350.000

369.000
599.000

150.000
850.000

Финансирање
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 599.000 денари
ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година и кофинансирани
од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.
Распоредување на буџетските средства
Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Оваа програма претставува поддршка на заложбите на Општина Свети Николе за интензивирање на
меѓународната соработка со збратимените општини. Исто така, Програмата создава можности за
воспоставување на соработка со други градови од Балканот, Европа и пошироко, во прилог на исполнувањето
на предусловите за користење на фондовите на ЕУ и конкретно програмите за прекугранична соработка.
1. Организиран престој на делегации во Свети Николе. Програмата ќе овозможи престој на
делегации во Општина Свети Николе од општините во соседството со кои е воспоставена соработка.
2. Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и
претставници на општинската администрација. Програмата ќе овозможи престој на делегации на
Општина Свети Николе во странство како и посета на делегации од општините со кои е воспоставена
соработка.
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3. Организирано учество на групи и поединци од општината на значајни манифестации, саеми
и работилници. Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната
соработка во 2015 година, ќе овозможи и промовирање на Општината на различни манифестации и саеми од
меѓународен карактер.
Завршни одредби
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и Комисијата за евроинтеграции го
следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава
мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Свети Николе“
Бр. 0801-435
23.07.2015

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 измена и дополнување на програмата
за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на Општина Свети Николе во 2015 година
Сe објавува измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на Општина Свети Николе во 2015 година br. 0801 - 436 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на
седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/10
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 83,чл.84,чл.85,чл.86 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Р.М.
„бр. 17/2011,53/11,144/12 и 25/13), а согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на уреденост(“Службен весник на Р.М. „бр. 93/11,65/12,75/12 и 98/12),
член 15 од Статутот на Општина - Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” „бр.
01/.2006)и Програмата за уредување на градежно земјиште бр. 0701-721 донесена на 16.12.2014 год.Советот
на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.07. 2015 година донесе

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на Општина Свети Николе во 2015 година
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ВОВЕД
Оваа програма особено ги содржи следните поглавја:
Просторот кој е предмет на уредување;
Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште;
Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и
секундарната инфрастурктура;
IV.
Изворите на финансирањето на Програмата;
V.
Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;
VI.
Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба;
VII.
Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на
инфраструктурата;
VIII.
Динамика и извршување на Програмата;
IX.
Надомест за изградба и реконструкција на инфраструктурни објекти на територијата на
Општина Свети Николе.
X.
Одредби за реализација на програмата
I.
II.
III.

I.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ
Како простор кој е предмет на ова Програма за уредување на гадежно земјиште за Општина Свети
Николе е просторот кој е дефиниран како градежен опфат на градежно изградено и градежно неизградено
земјиште дефинирано со Урбанистички план ,ЛУПД или ДУПД. за град Свети Николе и сите останати
населени места во Општина Свети Николе.
I.I .

ПОДРАЧЈА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Градежното земјиште во град Свети Николе е поделено на 2 (две) зони според местоположбата во
однос на централното градско подрачје и опфатот е ограничен со следното:
1.Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:
Тргнувајки од раскрсницата помеѓу улица “Младинска” и „Карпошева”, по улицата „Младинска” до
спој со улица „29-ти Ноември”, десно по улица „29-ти Ноември” до спој со улица „Јанко Глигоров”, лево по
улица „Јанко Глигоров” до спој со улица „Вељко Влаховиќ”, десно по улца „Вељко Влаховиќ” се до сервисот
„Бацоц”, десно преку мостот на „Светиниколска река” до улица „Маршал Тито” (Дистрибуција), десно по
улица „Маршал Тито” до спој со улица „Гоце Делчев” лево по улица „Гоце Делчев” со спој со улица „11-ти
Октомври”, десно по улица „11-ти Октомври” до спој со улица „Септемвриска”, лево по улица
„Септемвриска” до спој со улица „Крсте Мисирков”, десно по улица „Крсте Мисирков” до спој со улца
„Овчеполска”, по целата должина на улица „Овчеполска” до спој со улица „Питу Гули”, десно преку мост
(кај Дардо) до улица „Кочо Рацин”, по улица „Кочо Рацин” до спој со улица „Крсте Мисирков” и лево со
улица „Крсте Мисирков” до раскрсница со „Младинска” и улица „Карпошева”
2. Подрачјето на 2-ра зона го опфаќа просторот ограничен со улиците:
Целиот друг простор на градот, освен површината опфатена во прва зона.
3. Како посебно подрачје ќе се земе просторот на новоформираните населби Рудина и Ливади
4.Индустриска зона-Свети Николе
Оваа индустриска зона го опфаќа просторот од Земјоделското училиште кон Овче Поле, од двете
страни на регионалниот пат Свети Николе - Овче Поле се до границите определени со ГУП.
Инвенститорите кои ќе градат надвор од границите на ГУП се ослободени од трошоци за уредување
на градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со претходно
обезбедување на сите потребни согласности.
5.Индустриска зона ,,Овче Поле,,
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Оваа зона го опфаќа постојните капацитети на индустриски објекти кои се наоѓаат во делот помеѓу
железничката станица и магистралниот пат М5 Штип –Велес , истите егзистираат и ново
предвидените согласно Деталниот урбанистички план за индустриска зона ,,Овче поле,,
Инвенститорите кои ќе градат надвор од границите на УП се ослободени од трошоци за уредување на
градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со претходно
обезбедување на сите потребни согласности
6. Зона “мало стопанство”
Како посебен простор се појавува планираната Малостопанска а зона, која го опфаќа реонот помеѓу
реката Периш, патот од “Југосуровина” до Здружението на возачите и автопатот Миладиновци - Штип.
7.Населени места во Општина Свети Николе
Прва зона:
А): Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, Горобинци,
Втора зона:
Б): Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, Стањевци, Павлешенци,
Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.
В) сите останати места
II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И
РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште се подразбира:
II- 1 Подготвителни работи и
II - 2 Расчистување на градежно земјиште
II – 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Под подготвителни работи се подразбира:
- Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати.
- Изработка на урбанистички планови
- Изработка на проектна документација за изградба на инфраструктурни објекти.
II – 2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Расчистување на градежното земјиште со цел да се изврши опремување на градежната парцела со
објекти од комуналната инфраструктура.
Под расчистување на градежното земјиште а градежната парцела се смета:
- Решавање на имотно правните односи;
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежно земјиште (градежна парцела), со
транспорт на материјалот до одредена депонија
III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО
ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Под обем на опремување на градежното земјиште е изградба на инфраструктурни објекти како што се
пристапна улица,водоводна мрежа,канализациона мрежа,електро мрежа со сите свои приклучни елементи
како канализациони,водомерни шахти,бандери и друго како можност за индивидуални приклучоци.
Приклучувањето на објектите во мрежата може да го вршат единствено овластени претпријатија по издадено
одобрение за приклучок од Општина Свети Николе а на товар на барателите за приклучок, согласно нивните
пресметки за потрошен материјал,работна рака ,такси и друго..
Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот
период или во моментот кога се уредува.
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Под степен на опремување на градежно земјиште се подразбира степенот на опременост на
земјиштето со објекти од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната
комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела.
Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од
основниот.
III– 1 Основен степен на уреденост претставува опременост со:
- изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат,(улици со тротоари);пешачки
патеки и други површини согласно урбанистички планови
- изградба на електрична мрежа;
- улично осветлување
- изградба на водоводна мрежа
- изградба на фекална канализација.
- Изградба на атмосферска канализација
III – 2 Повискок степен на уреденост:
Повисок степен на уреденост ги опфаќа објектите од точка III– 1 и доплнително
- ПТТ(оптичка-телекомуникациона)мрежа
- топлификациона мрежа
- паркинг простори
- гасоводна мрежа
- пречистителна станица за отпадни води
III-3 Понизок степен на уреденост
-непречен пристап до градежна парцела од некатегоризиран јавен пат
-сопствено водоснабдување(нема приклучок на водоводна мрежа)
-септичка јама(нема приклучок на фекална канализација)
-сопствен одвод на атмосферски води(нема атмосферска канализација)
-нестандардно улично осветлување
-надземна нестандардана електрична мрежа.
III –4 Опремување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела:
а.) Опремување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка во
кои спаѓаат:
- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
- магистрални и примарни водоводи за довод на вода заедно со пратечки објекти;
- магистрални и примарни водоводи за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со пратечки
објекти;
- градски плоштади и јавни прометни површини (улици, тротоари, пешачки и други површини
согласно урбанистички планови);
- изградба на јавно осветлување и
- изградба на јавно зеленило.
б.) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши:
- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до приклучен орман за индивидуални
станбени згради и со разводен орман за колективни станбени згради;
Трошоците за уредување на градежното земјиште, што подразбира примарни инфраструктурни
објекти со приклучни елементи како можност за индивидуални приклучоци се на товар на Општина Свети
Николе.
Трошоците за уредување на градежното земјиште, до градежната парцела согласно склучен договор
со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице.
Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по обезбедувањето на правни, технички
услови и материјални средства, но не подолго од пет години по целосната уплата на средствата од страна на
инвеститорот.
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III – 5 Опремување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната
парцела.
Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и
сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши сопственикот на земјиштето согласно
Одобрението за градба. (инвеститорот).
IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ - РАСХОДИ
А.Извори на финансирање
ПРИХОДИ
ОД БУЏЕТ
НА
ОПШТИНА
ден.

1

2

3
4

5.

6.

7.

8

Средства од
надоместок за
уредување на
градежно земјиште
од корисници на
земјиште за изградба
на објекти
Средства од
надоместок за
користење на јавно
прометни површини
Приходи од јавно
осветлување
Приходи од
закупнина на имот
на општина Свети
Николе
Други неданочни
приходи на
општината
Надомест од
продажба на
градежно земјиште
Трансфери од
Агенција за државни
патишта
Надоместок од
утврдување на
правен статус на
бесправни изградени
објекти

30.729.352

РЕБАЛАНС
НА
ПРИХОДИ
ОД БУЏЕТ
НА
ОПШТИНА
ден.
36.229.352

500.000

834.108

10.800.000

12.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.600.000

24.569.039

29.069.039

3.293.294

3.293.294

ПРИХОДИ
ОД
ДОНАЦИИ
Ден.

РЕБАЛАНС
НА
ПРИХОДИ
ОД
ДОНАЦИИ
Ден.

КРЕДИТНО
ЗАДОЛЖУВАЊЕ

4.900.000
9

10

Приходи од закуп на
земјоделско
земјиште
Приходи од
концесии за
користење на
природни ресурси и
минерали

500.000

500.000
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11

12

13

Приходи од
Агенција за
финансиска подршка
на земјоделството и
рурален развој
Приходи од
Агенција за животна
средина
Доопремување и
модернизацијана фка за преработка и
производство на
чиста вода за пиење
за град Свети
Николе
Грант од проектот
управување со речен
слив на река
Брегалница

14

Светска Банка кредит

15

Министерство за
транспорт и врски
преку Светска банка
ВКУПНО

19.349.217

18.045.808

2.000.000

2.000.000

4.200.910

4.200.910

10.000.000

14.700.000

71.891.685

89.925.793

25.550.127

38.946.718

10.000.000

Б. Расходи

Ф
Ф1

Ф10

УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

ГУП, ДУП, УП за село, УП вон населено
место -Урбанистичко архитектонски проекти
и ревизија на горе наведените и геодетски
услуги

Ф2

Ф20

Вкупно Ф1
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ
Експропријација

БУЏЕТ

РЕБАЛАНС
НА БУЏЕТ

10.000.000

14.000.000

10.000.000

14.000.000

1.000.000

1.000.000
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Надзор на изведбени работи во
инфраструктурата

Подготвување на техничка домументација за
сите видови на проекти за инфраструктурни
објекти и ревизија на горе наведените
Стратегиска оцена за влијание на УП врз
животната средина

1.400.000

1.400.000

6.000.000

7.200.000
400.000

Елаборати за животна средина

200.000

Стручна ревизија за урбанистички планови
Вкупно Ф2

БУЏЕТ
Ј
Ј0

Ј1

Ј0

Ј10

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА
ОПРЕМА
Паркинзи за велосипеди
Фарбање на жардињери
Санација и фарбање на клупи во
парк и плоштад
Фарбање на мостовски
констрикции

8.400.000

РЕБАЛАН
С НА
БУЏЕТ

10.000

50.000
10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Изградба на пристапни рампи
Вкупно Ј0

100.000
130.000

50.000
130.000

СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА
Реконструкција на водоводна
линија на ул.Ангел
Трајчев,Цветан Димов и Рахилка
Гонева

440.000

2.200.000

Реконструкција на водоводна
линија во с. Мустафино
Пробни бушотини за вода за
пиење во с. Орел и с.Крушица
Вкупно J1

200.000
10.400.000

РАСХОДИ
ОД
ДОНАЦИИ
Ден.

РЕБАЛАН
С НА
РАСХОДИ
ОД
ДОНАЦИ
И

КРЕДИТН
О
ЗАДОЛЖУ
ВАЊЕ

1.700.000

660.000

660.000

541.620

1.100.000

4.560.000

541.620
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J2

J20

Ј3

Ј30

Доопремување и
модернизацијана ф-ка за
преработка и производство на
чиста вода за пиење за град Свети
Николе
Грант од проектот управување со
речен слив на река Брегалница
Вкупно Ј2
ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1.791.685
1.791.685

1.791.685
1.791.685

Јавно осветлување –
потрошувачка на ел.енергија

3.000.000

3.500.000

Реконструкција на капацитетите
за енергетика

1.500.000

1.700.000

Новогодишно украсување
Ј4

Ј40

Вкупно Ј30
ЈАВНА ЧИСТОТА
Чистење на јавно прометни
површини
Чистење на градското речно
корито (2 пати во годината)
Уредување на платоа за
контејнери
изработка на заштитни мрежи за
контејнери

Ј5

Ј50

Ј7

Ј60

Ј70

4.200.910
4.200.910

350.000

4.850.000

5.550.000

3.500.000

5.000.000

300.000

300.000

30.000

30.000

30.000

30.000
800.000

Набавка на канти за смет
Зимско одржување
Проект за јавна чистота –
ангажирање на лица

800.000
1.000.000

1.400.000

1.800.000

1.800.000

Вкупно Ј40
ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ
НА ПАТНИЦИ

7.460.000

9.360.000

100.000

100.000

Вкупно Ј50
ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА,
УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА
РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ
Обележување и поставање на
хоризонтална и вертикална
сигнализација

100.000

100.000

600.000

1.000.000

Вкупно Ј60
Одржување на зелени површини
околу зградите

600.000

1.000.000

150.000

150.000

Организирање и уредување на
постојки за патници

Ј6

350.000

4.200.910
4.200.910
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Отстранување на исушени дрвја
во градската средина и парковите
Хортикултурно уредување
Пошумување

Ј8

ЈД

Ј80

ЈД0
JДО

20.000
200.000
100.000

0
0
35.000

Вкупно Ј70
ДРУГИ КОМУНАЛНИ
УСЛУГИ
Рушење на бесправно изградени
објекти
Ерадикација на животни
скитници и дератизација

470.000

185.000

360.000

360.000

300.000

300.000

Вкупно Ј8О
ИЗГРАДБА И
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
УЛИЦИ И ПАТИШТА
Набавка на бехатон плочки

660.000

660.000

2.500.000

2.500.000

Изградба на пристапен пат:
-Била Зора
-Брана Мавровица

ЈДА

ЈДА
ЈДА
ЈДА

ЈДА

ЈИ
ЈИ

ЈИА

Реконструкција и санација на
улици во градот
-Цветан Димов
-Ангел Трајчев
-11 ти Октомври
- Рахилка Гонева
- Улица 1
Санација на улици во рурални
средини Ерџелија,Амзабегово,дел
Мустафино,Црнилиште,Горобинц
и,Пеширово
Санација на скалиште и подести
во нов градски парк
Изградба на паркинг за тешки
возила и автобуси
Реконструкција на улици
,рекострукција на водоводна и
канализациона мрежа како и
изградба на атмосверска
канализација на ул. Крсте
Мисирков и Младинска
Вкупно ЈД
ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА
ОДВЕДУВАЊЕ И
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА
ОТПАДНИ ВОДИ
Канализација во село Горобинци
Изградба на канализациона
линија на улица
-Михајло Апостолски
-Гаврило Гаврилски

9.650.000

17.799.397

9.650.000

17.799.397

1.600.000
1.600.000

486.160

486.160

3.314.443

3.314.443

10.000.000
25.700.000

25.700.000

9.650.000

9.650.000

0

1.409.238

3.801.449

2.413.721

10.000.000

1.000.000
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-Населба Горобински пат
ул.1,2,3,4,5
Изградба на преливник за
фекална канализација во
централно градско подрачје
Замена и проширување на
постоечка фекална канализација
во место викано Рудина
Санација на колектор преку река
Периш (изработка на прагови)

ЈИ

ЈИВ

Вкупно ЈИА
Реконструкција на речно корито
на Горобинска река

ЈЈ

ЈЈ0

Вкупно ЈИВ
ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИИ
Расчистување на диви депонии

ЈЛ

ЈК

ЈМ

JM

14.700.000

0

500.000

0

2.500.000

0

1.100.000

1.000.000

5.509.238

3.801.449

17.113.721

0

360.000

2.000.000

2.000.000

360.000

2.000.000

2.000.000

150.000

150.000

100.000

100.000

200.000
450.000

200.000
450.000

ЈЛA

Рекултивирање на градската
депонија „Љубин дол “
Уредување на простори за
депонирање во селата
Вкупно ЈЈО
ДРУГИ КОМУНАЛНИ
УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ)

ЈЛА

Изградба на градска капела

4.900.000

4.900.000

4.900.000

1.500.000
6.400.000

ЈКА

Партерно уредување на градска
капела
Вкупно Ј Л
ЈАВНА ЧИСТОТА
(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

100.000

0

100.000

0

0

489.870

ЈМ0

JM
A

Набавка на половни возила за
собирање на смет
Вкупно Ј К
ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Уредување на парковска
површина
Вкупно ЈМО
ИЗГРАДБА НА ПАРКОВИ
ПОВРШИНИ –ДЕТСКИ
ИГРАЛИШТА
Изградба на парковски површини
со детски игралишта во шест села
Немањици,Пеширово,Мустафино
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,
Амзабегово,Кадрифаково и
Ерџелија
Изградба на паркови површини
со детски игралишта во три села
Црнилиште,Горобинци и Ѓуѓанци

ЈН

ЈН0

Вкупно ЈМА
УРБАНА ОПРЕМА
(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Изработка и монтажа на опрема и
спортски реквизити на пет
рекреативни игралишта во Град
Свети Николе
Набавка на детски реквизити
(клацкалки ,лулашки илизгалки)
и нивна монтажа на јавни
површини
Набавка на клупи за седење на
јавни површини
Набавка и поставување на цветни
жардињери
Вкупно ЈН

3.000.000

0

3.000.000

489.870

0

5.897.768

5.440.467

5.897.768

5.440.467

1.500.000

600.000
150.000

150.000

30.000
180.000

30.000
2.280.000

ВКУПНО ЗА Ј-ПРОГРАМА

53.491.685

65.525.793

25.550.127

38.946.718

ВКУПНО Ф –ПРОГРАМА

18.400.000

24.400.000

0

0

СЕ ВКУПНО

71.891.685

89.925.793

25.550.127

38.946.718

селата :

10.000.000

10.000.000

Добиен е Гранд од ГИЗ РЕД –Германија за Проект за изготвување на техничка документација за

Ерџелија,Кадрифаково,Пеширово,Амзабегово,Црнилиште и Мустафино за приклучување на
постојаниот систем за водоснабдување.
Kако и изготвување на техничка документација за пречистителна станица за вода за пиење во град
Свети Николе во износ од 20.000 ЕУР во денарска противредност од 1.230.000,00 денари.
По потреба во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши прераспоредување на
средствата на работите од една во друга позиција.
Општина Свети Николе има добиено средства кои се капитални но затоа што тие средства се одобрени и
постапката за јавна набавка ќе се спроведува во Министерството за транспорт и врски не се искажани
номинално во нашиот буџет.
Со парите кои се одобрени од Светска банка и е потпишан договорот ќе се изврши санација и
реконструкција на улиците Младинска и Крсте Мисирков ,како и комплет санација и реконструкција на
водоводната и канализационата мрежа како и изградба на атмосверска канализација во износ од
47.602.286,оо денари .
Со пари од Европска банка во износ од 10.000.000,00 денари ќе се врши изградба на водоводна и
канализациона мрежа на ул. Михајло Aпостолски,Гаврило Гаврилски,Населба Сопотски пат и населба
Ливади.
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VI.Висина на комуналниот надоместок за уредување на градежно земјиште на територија на
Општина Свети Николе
(1) Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост се
пресметува по м2 корисна површина врз основа на заверениот основен проект помножен со следните
коефициенти:
1. За станбени објекти:
- станбени повшини, 1,0,
- станбени простории со висина до 2,50м, потпокривен простор 0,2
- лоѓија затворена од три страни, 0.4.
- подлогија затворена од две страни,0,3,
- балкони, тераси, 0,2,
- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2,
- помошни простории,остава за гориво, котлари, визба , 0,3,
- трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од ојектот, 0,3,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3,
- стражарница, управител, простории за одмор, 0,5,
- паркиралиштаи гаражи, 0,1.
2. За деловни јавни производни објекти:
- простории, 1,0,
- магацини, 0,5,
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,
- трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект, 0,4,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5,
- паркиралиштаи гаражи, 0,1,
- лоѓија затворена од три страни, 0,5,
- подлоѓија затворена од две страни, 0. 4,
- балкони, тераси, 0,3 и
- отворен наткриен простор, 0,3.
3. За други објекти:
- катни гаражи, 0,05
- спортски покриени објекти, 0,5
- спортски откриени објекти,0,3
- гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата, 1,0,
- отворени пазаришта-за 30% од површината на локацијата, 1,0
- базени, 0,2,
- трафостаници над 35 Кв, 1,0.
4.За објектите од група на класа на намени,,Г,,-поизводство,дистрибуција и сервиси (Г1,Г2,Г3,Г4)
0,05
5.Бензински пумпи и нивни придружни објекти(продавници,кафитерии,ресторани,авто
сервиси,автосалони и помошни простории)
1,0
6.За објекти од група на класи на намени Б5(угостителски и туристичкикомплекси,хотелски
комплекси и одмаралишта) и за група на класи на намени А4(хотел ,мотел,времено сместувањево
викенд куќи,планинарски и ловен дом) -сите простории
0,05
(2) По исклучок од став (1) на овој член , во новата корисна површина што ќе се гради
согласно заверената проектна документација не се пресметуват површините на:
- зидови и другите конструктивни елементи,
- инсталационите канали,
- окната на лифтови,
- окна на врати и
- отворени паркиралишта.
-подземни резервоари
-објекти заштитени како културно наследство
(3)За агро берзи,откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за
уредување на градежно земјиште ,во зависност од степенот на уредување ,се пресметува на 50% од
вкупната површина.
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(4)За објектите од класи на намени ,,Г,, висината на трошоците не смее да биде повисока од
30% од висината на просечната нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите
опишани во предходниот став.
(5) Доколку со изградба на објекти е предвидено отсранување на постоен објект за
пресметување на висината на надоместокот за уредување се минусира соодветната корисна површина
на објекти утврдени во имотниот лист.
Врз основа на тоа висината на надоместокот е даден по зони пооделно:
ЗОНА - 1
1
комунален надоместок по основ на корисна станбена
површина за новоградби, доградби и надградби
2
Комунален надоместок по основ на корисна деловна
површина за локации со неуреден партер, со обезбеден
пристап и инстелации
3
Комунален надоместок по основ пренамена од корисна
станбена површина во корисна деловна површина
4
За објекти од категорија А-2(колективно домување) за
станбен простор
5.
За објекти од категорија А-2(колективно домување) за
деловен простор
ЗОНА - 2
1 комунален надоместок по основ на корисна станбена
површина за новоградби, доградби и надрадби
2 Комунален надоместок по основ корисна деловна површина
за локации со неуреден партер, со обезбеден пристап и
инстелации
3 Комунален надоместок по основ на пренамена од корисна
станбена површина во корисна деловна површина
4 За објекти од категорија А-2(колективно домување) за
станбен простор
5. За објекти од категорија А-2(колективно домување) за
деловен простор

1.550,00 ден/м2
2.900,00 ден/м2
1.350,00 ден/м2
2.900,00 ден/м2
4.600,00 ден/м2

1.450,00ден.м/2
2.300,00 ден/м2
850,00 ден/м2
2.500,00 ден/м2
4.200,00 ден/м2

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште во зона ,,1,,и во зона ,,2,, е според
дадените табели со исклучок за објекти од ,,Г,, класа на намени која ке изнесува 30% од просечно исплатена
нето плата во РМ за последната 2013 година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а
согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .
Населба “ЛИВАДИ” и “РУДИНА”
За новоформираните населби “Ливади” и “Рудина” ќе важат цените од 1 зона поради тоа што во истите
има најголеми трошоци за инфраструктурно уредување.
Со оглед на тоа, што веќе има изградени објекти за кои ќе се води постапка за легализација, а кои имаат дел
од инфраструктурата (водовод, канализација, електрика) наведената сума ќе се корегира доколку
инвеститорите имаат писмен доказ за сопствени учество во постојните водови согласно детален урбанистички
план.
ИНДУСТРИСКА ЗОНА-Свети Николе
Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште на овој дел ке биде како во зона 2 со исклучок за
објекти од ,,Г,, класа на намени ке изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2014
година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно правилникот за степен и
висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .
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ИНДУСТРИСКА ЗОНА,,Овче поле,,
Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште на овој дел ке биде како во зона 2 со
исклучок на објект од ,,Г,, класа на намени која ке изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во
РМ за последната 2014 година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а
согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ
бр98/12 .
зона “МАЛО СТОПАНСТВО”
Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште на овој дел ке биде како во зона 2 со исклучок
на објектите со класа на намени ,,Г,, каде штовисината на надомест ке се пресметува 30% од просечно
исплатена нето плата во РМ за последната 2014 година помножена со коефициентите од точка VI од оваа
програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на
РМ бр98/12 .
Населени места во Општина Свети Николе
Во населените места во Општината - Свети Николе, надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се
плаќа по зони и тоа на следниот начин:
Прва зона:
За: Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, Горобинци,.
Надоместокот за оваа зона ќе изнесува 20 % од висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на за
објекти од ,,Г,, класа на намени ке изнесува 20% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2014
година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно правилникот за степен и
висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .
Втора зона:
За: Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, Стањевци, Павлешенци,
Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.
,. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува 15 % од висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на за
објекти од ,,Г,, класа на намени ке изнесува 15% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2014
година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно правилникот за степен и
висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .
Трета зона:
За сите други места во општина Свети Николе, не се плаќа надоместок.
Трошоците за уредување на повисок степен на уреденост може да се зголемат доколку се изведени
инфраструктурни мрежи од повисок степен за најмногу 20% од утврдените трошкови.
Трошоците за уредување на понизок степен на уреденост може да се намалат доколку се изведени
сите инфраструктурни објекти за понизок степен за најмалку 80% од утврдените трошкови.
VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И
ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се склучува Договор за
регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште по писмена форма директно помеѓу
корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена заверена проектна
документација енергетски и други согласности.
Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се
наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.
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Во случај кога опремувањето на градежното земјише е завршено во претходниот период за целосно
уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за
уредување -целосен надоместок.
Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната инфраструктурна
мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е
должен да инвестира во нејзината изградба.
Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се уредува, корисникот
на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делуно уредување на земјиштето – делумен
надоместок или воопшто не плаќа надоместок.
За објекти за кои до донесување на Законот за Локална самоуправа има склучени Договори за
надоместок за уредување на градежно земјиште, а врз основа на донесените тогашни Решенија за локациски
услови, помеѓу корисниците на земјиштето и Општина Свети Николе и во меѓувреме се поништени
решенијата за локациски услови, а е издадена нова заверена проектна документација, ново настанатите
односи ќе се регулираат со Анекс договор кон основниот Договор помеѓу Општината и корисникот на
земјиштето. За исотот корисникот на земјиштето е должен да достави документ – дека во претходниот период
документацијата му била поништена.
Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од
конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за
индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ѓи извел и си ги изведува
самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на
надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална
инфраструктура, не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со
донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.
За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од
инфраструктура, оверено од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните
комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - делот од надоместокот за уредување на
градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.
Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на Локалната самоуправа; овозможи
идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на земјиштето
да и надоместат на Локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.
Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип на одложено
плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на инструмент
(клаузула) во договорот за сигурна динамика и банкова гаранција за правни или востановена хипотека за
физички лица(согласно чл.59 ст.12и ст.13. од Законот за градење сл.в.на РМ бр.59/11). Во функција на
принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” во зависност од висината на долгот и рокот на
одложеното плаќање кои се формирани на следниот начин:
-За вкупен износ на надоместокот до 32.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно
земјиште ќе се плаќа при склучува на договорот во целост.
-За вкупниот износ на надоместокот од 32.000,00 денари до 96.000,00 денари надоместокот за
уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се
плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.
- За вкупен износ на надоместокот над 96.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно
земјиште ќе се плаќа 50 % при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет)
еднакви месечни рати.
При наплатување на надомстокот за уредување на градежно земјиште во случај на легализација (каде
има донесено ДУП-ови) на веќе изградени објекти плаќањето ќе се врши во готово, без оглед на висината на
надоместокот, по утврдени законски акти.
Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата каматата и застареноста на обврската за плаќање
ќе се користи клаузулата од договорот помеѓу инвеститорот и органот на општината надлежен за уредување
на градежно земјиште.
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VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НАПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од приливот на
средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства.
Опремувањето на земјиштето ќе се врши по добивање на одобрение за градење на објекти од
комуналната инфраструктура.
IX. НАДОМЕСТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА
1. Градителите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација, водовод, електромрежа,
ПТТ мрежа, кабловска мрежа како и други видови објекти и инсталации ќе плаќаат надоместок во висина на
вредноста на градежните работи и тоа за вредност:
до 100.000,00ден
од 100.000,00 до 500.000,00
ден
од 500.000,00 до 1.000.000,00
ден
од 1.000.000,00 до
5.000.000,00 ден
над 5.000.000,00 ден

1%
0.6%

но не помалку од 1.000,00ден

0,5%

но не помалку од 3.000,00ден

0,3%

но ме помалку од 5.000,00ден

0,2%

Висината на надоместокот на градежните работи ќе се определува со превземање на цените од
тендерската документација.
Доколку Локалната самоуправа нема утврдени цени за определена градежна работа истата ќе се
определи според просечната цена од три субјекти во тековниот период.
Инвеститорите на градежни и градежно занатски работи на објектите, тековно и инвестиционо
одржување, поправки, адаптации, и слични работи на кој не се пресметува надоместок за уредување на
градежно земјиште .
X. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
1.За новите урбанистички планови минималната корисна станбена површина за изградба на која се
пресметува комунален надоместок се утврдува на минимум 25% од вкупно планираната развиена стамбена
површина за градба согласно деталниот урбанистички план односно согласно параметрите за секоја градежна
парцела.
За постарите урбанистички планови каде објектот се дефинира со маркица за градба минимум
корисна површина на која се плаќа надоместок е 140м2.
2. Комунален надоместок за уредување на градежно земјиште за деловен простор од времен карактер се
плаќа по Програма, како и за објекти од цврст материјал (стален карактер) само за корисна станбена
површина на деловен простор.
3.Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа спрема оваа Програма во висина на
износот што е утврден според локалитетот кој се уредува
4. За изградба на нови објекти во дворно место или на местото на урнат објект се плаќа надоместок во
висина утврдена со програмата, според локалитетот на кој се гради, намален за корисната површина на
објектот кој се урива доколку истиот бил легално граден објект, и поседува уредна инвестиционо- техничка
документација.
5.За бесправно изградени објекти, а накнадно вклопени (легализација) во Урбанистичкиот план ќе се
плаќа комунален надоместок согласно закон и ввисина утврдена со оваа Програма според локалитетот во кој
се наоѓаат.
6.Одобрението ке се издава по целосната уплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште
или со обезбедена гаранција за надоместокот(банкова,хипотека идр.).
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7.За лицата кои веќе имаат уплатено соодветен дел од надоместокот за уредување на градежното
земјиште, досега уплатените средства ќе се пресметуваат како соодветен платен дел од надоместокот во м2,
според важечките цени во моментот на плаќањето. Останатиот неизмирен дел за кој не е извршено
плаќањето, до денот на стапувањето во сила на оваа Програма ќе се применуваат цените согласно оваа
Програма.
8.Инвеститорите кои надоместокот за уредување на градежното земјиште, ќе го уплатуваат на
одложено плаќање, уплатениопт дел од надоместокот ќе им се пресметува според важечките цени на денот на
плаќањњето на истите. Доколку во меѓувреме настанала промена на цената, согласно Програмата, акт на
Советот на Општината или друг законски односно подзаконски акт, наплатата се пресметува според
важечките цени на денот на плаќањето.
9.Советот на Општина Свети Николе може да донесе Одлука за делумно или целосно ослободување
од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за објект од јавен интерес или за објкет во
индустриска зона по претходно доставен бизнис план и договор со точно дефиниран број и динамика на
остварени вработувања.
10.При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, надоместокот за уредување на
градежното земјиште не се наплатува.
11.Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на
соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без
согласност на Општината не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објкети во Општината.
Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат , Општината ќе склучи договор за
регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште само за оние секундарни мрежи од
индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.
12.За спроведување на ова Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Свети Николе.
13. Ова Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети
Николе”, а ќе се применува од 01.01.2014 година.
Бр. 0801 - 436
23.07.2015 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 измена и дополнување на програмата
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
Локалниот економски развој во 2015 година
Сe објавува измена и дополнување на програмата за активностите на Општина Свети Николе во
областа на Локалниот економски развој во 2015 година br. 0801 - 437 што Советот на Општина Свети
Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/11
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.
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Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02 и
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2014
година бр.0701-723 од 16.12.2014 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.07.
2015 година, донесе
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
Локалниот економски развој во 2015 година

Рамка на програмата
Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува:
„Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојните и
структурните приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на развојот на малите и
средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во
воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство“.
Оваа област е предмет на уредување со следните закони:
- Закон за трговија („Сл. весник на РМ“ бр. 16/04)
- Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04)
- Закон за вршење на занаетчиска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04)
- Закон за туристичка дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04)
- Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ“ бр. 38/04)
- Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ“ бр. 28/04).
Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени одредени надлежности на
Општината. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности, кои што треба
да се донесат односно превземат. Напорите на Општина Свети Николе во 2015 година ќе бидат насочени кон
ревидирање на дел од постоечките акти, како и донесување на нови, со цел исполнување на надлежностите на
локалната самоуправа согласно законските одредби во оваа област.
Развојни приоритети
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој во
текот на 2015 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој според утврдените
развојни правци во Стратегијата за локален економски развој и Нацрт Стратегијата за локален развој на
Општина Свети Николе. Во 2015 година Општината ќе ги насочи своите активности кон поддршка на развојот
на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво, поддршка на рурален развој и
промоција на алтернативни форми на туризам – како можност за создавање на дополнителни приходи во
општината и нови вработувања.
Цел
Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку реализација
на планираните активности согласно развојните стратешки определби на Општина Свети Николе.
Програмски активности
Проектите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој ќе бидат насочени
кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни
приоритети. За реализација на активностите во 2015 година, тековните задачи ќе се однесуваат на
воспоставување и ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП секторот во општината, давање на
консултантски услуги на МСП секторот, организирање на обуки, семинари и работилници за МСП,
посредување при вработување во МСП, како и остварување на контакти и соработка со релевантни домашни
и меѓународни организации и институции.
Општина Свети Николе ќе се вклучи во организирање на кампањи и саемски промоции за поддршка
на активностите за локален и регионален економски развој, поддршка на бизнис секторот и промоција на
инвестиции.
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Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на инвестициските проекти
преку активности за промоција на општинските потенцијали, капацитети како и одредени олеснувања кои ги
нуди општината за започнување на нови бизниси и привлекување на инвестиции.
Предвидените активности, генерално можат да се групираат во:
Поддршка на локалниот економски развој

Ред.
бр.

Активност

Буџет на
Општина
Свети Николе

Ребаланс на
Буџет на
Општна
Свети Николе

Одржување на редовни состаноци на
Економскиот совет

60.000

30.000

1.
2.

Основање на совет на пензионери

30.000

30.000

3.

Јавен повик за изработување на
сувенир на градот

150.000

150.000

4.

Европска недела на претприемачи

50.000

20.000

5.

Настап на саемски манифестации

100 000

50.000

6.

Зајакнување на капацитетите за
локален економски развој

30 000

15.000

7.

Изработка на Студија за потенцијалот
за развој на алтернативен туризам

100 000

50.000

520.000

345.000

ВКУПНО:
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Поддршка на регионалниот економски развој

Ред.
бр.
1.

Активност

Предвидени
средства (ден.)

Предвидени
средства (ден.) со
измени и
дополнувања

Учество во финансирање на Центарот за развој на
Вардарскиот плански регион за 5 години

184.850
(10 ден./жител)

184.850
(10 ден./жител)

184.850

184.850

ВКУПНО:

**Општина Свети Николе алицираше на следните проекти за кои сеуште се нема одговор, во кои
има предвидено сопствено финансиско учество:
- Проект – Реконстуркција на азбестен кров во ООУ „Кирил и Методиј“
- Проект – Реконстуркција на кров во ООУ „Даме Груев“, с.Ерџелија
- Проект – Реконструкција на столарија во детска градинка „Рахилка Гонева“ – клон 1
- Проект – Поставување на две детски игралишта во град Свети Николе и едно детско игралиште за
лица со посебни потреби во дворот на Дневниот центар за лица со посебни потреби
- Проект – Во соработка со НВО „Агроник“ се аплицира проект „Поддршка на сегашни и идни
земјоделски претприемачи преку Бизнис акцелератор услуга“
- Проект - Општинско корисна работа (ОКО сервис) привремено вработување на социјално –
ранливи категории на лица.
- Проект – Социјална инклузија, почит и достоинство за лицата со попреченост и лица во социјален
ризик од микро-регионот Свети Николе - Штип
- Проекти аплицирани од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион
Финансирање
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од
704.850,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за
2015 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и
фондации.
Распоредување на буџетските средства
Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на
Општината.
Завршни одредби
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи реализирањето на
предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и
поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Свети Николе“.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Одржување на редовни состаноци на Економскиот совет. По основањето на економскиот совет,
чија цел е да претставува место на коешто ќе се води континуиран дијалог помеѓу локалната
самоуправа и бизнис секторот од Општина Свети Николе ќе се овозможи навремено препознавање
на проблеми, создавањето на иницијативи, како и подобрување на целокупната економкса клима и
трговската понуда во Општина Свети Николе. Состаноците на Советот е предвидено да се
одржуваат најмалку еднаш во три месеци.
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Основање на совет на пензионери – советот би бил составен од претставници на здруженијата на
пензионери, како и истакнати лица коишто се експерти во својата сфера а се пензионирани по разни
основи. Целта на овој совет ќе биде да дава свој совети и сугестии до Градоначалникот на Општина
Свети Николе, секој од страната на својата сфера на делување и познавање. Со своето делување
советот би дал огромана помош на локалната економија и Општината во целост. Истото тело исто
така би пренесувало барањата на пензионерите од Општина Свети Николе.
Јавен повик за избор на идејно решение за изработка на сувенир на град Свети Николе. Оваа
активност е на некој начин продолжение на претходниот проект од кој како краен производ ќе
произлезат занаетчиски изработки-ракотворби карактеристични за Свети Николе. Со учество на
граѓаните ќе биде направен избор на најрепрезентативниот примерок/ци за сувенир на градот.
Средствата предвидени во оваа ставка се наменети за изработка на сувенирот/те во одреден број на
примероци, промоција и организирање на неговата продажба на посетителите во општината.
Европска недела на претприемачи – Европската недела нa претприемачи ќе претставува
платформа за промоција на инвестициски можности во Свети Николе. Ќе обезбедиме услови за
поврзување на странски и домашни инвеститори со цел развој на претпријатија на територија на
Свети Николе.
Настап на саемски манифестации. Како дел од редовните промотивни активности општината и во
2015 година планира активно да се вклучи во саемските манифестации на регионално и национално
ниво со цел промовирање на општинските потенцијали и презентирање на постигнатите резултати.
Средствата се наменети за закуп на штанд и подготовка на настапот на саем.
Студија за истражување на потенцијалот за развој на алтернативен туризам во
општината.Како појдовна точка во равојот на алтернативниот туризмот како економска гранка со
потенцијал во општината, е спроведување на истражување со цел изработка на студија од страна на
стручни лица од оваа област.Со земање во предвид на сите фактори кои влијаат на натамошниот
развој ќе произлезат сите туристички мотиви на територијата на општината кои имаат потенцијал да
бидат двигатели на развојот на туризмот на овие простори. Согласно резултатите од истражувањето
ќе се утврди туристичка понуда, начин и средства за промоција на истата пред потенцијалните
туристи и љубители на алтернативните форми на туризам.
Бр.0801-437
23.07.2015 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 измена и дополнување на програмата за активностите на Општина
Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2015 година
Сe објавува измена и дополнување на програмата за активностите на Општина Свети
Николе за поддршка на НВО секторот во 2015 година бр. 0801 - 438 што Советот на Општина
Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/12
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.
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Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/02) и Програмата за активности на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот
бр.0701-724 од 16.12.2014, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.07.2015
година, донесе
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе
за поддршка на НВО секторот во 2015 година

I. ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на
НВО секторот во 2015 година се:
1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со можностите.
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Свети Николе како општина со развиена мрежа на НВО кои остваруваат
соработка со НВО.
II. АКТИВНОСТИ
За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите
потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.
Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:
- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,
- давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат
потреби на поголема група граѓани
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни
интересни групи на делување,
- афирмација на Општина Свети Николе во државата и надвор од неа
Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина Свети Николе ќе
бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон
градење мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

VI. ПОДДРШКА НА НВО

Буџет на Општина Свети
Николе за
2015 година

РЕБАЛАНС НА
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТ
НА ОПШТИНА СВЕТИ
НИКОЛЕ

1.

Доброволно противпожарно друштво

50.000

50.000

2.

Градско мандолинско друштво „Свети Никола“

60.000

30.000

3.

Спортско риболовно друштво Мрена

150.000

150.000

59

4.

Здружение на пензионери БМГ

20.000

20.000

5.

Здружение на Пчелари Овчеполско сонце

50.000

50.000

6.

Здружение на Земјоделци Овчеполски Фармер

20.000

20.000

7.

Граѓанска иницијатива на жени

20.000

20.000

8.

Општински одбор на Сојузот на борците

20.000

20.000

9.

Извиднички одред Гоце Делчев

50.000

30.000

10.

Организација на Жени на Град Свети Николе

40.000

40.000

11.

ЗГ Илинденски марш 1903 село Немањици

100.000

100.000

12.

Здружение кинолошко друштво „Балканец 03“

20.000

20.000

13.

Здружение на пензионери на Општина Свети
Николе

30.000

30.000

630.000

580.000

ВКУПНО:

III. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на Општина Свети
Николе од спонзорства и донации.
За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност,
квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2015 година, ќе бидат ангажирани дополнителни
средства од Буџетот на општината.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства Општина Свети Николе активностите на здруженијата на граѓани ќе
ги помага и со:
- покровителство;
- доделување награди и признанија,
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
- учество на промотивни и протоколарни средби.
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,
- организирање кампањи
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување
на општината.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се одвива преку
Оддлението за образование, култура, здравство, социјална заштита и соработка со здруженија на
граѓани и фондации во Општина Свети Николе.
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Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Свети Николе“.
Образложение
Соработката со НВО секторот Општина Свети Николе продолжува да ја развива.
Обезбедувањето на простор за најуспешните здруженија на граѓани, големиот број реализирани
партнерски проекти, создадоа основа и оваа година да се предвидат средства за овој вид активности.
Преку поддршката што Општина Свети Николе ја дава на развојот на НВО секторот во
најголем дел ги покрива потребите на младите затоа што овие две области во најголем дел имаат
членство што припаѓа на оваа популација. Меѓутоа, Општина Свети Николе останува отворена
преку другите форми на делување да ги поддржи активностите на и иницијативите на граѓанскиот
сектор.
Општина Свети Николе долгорочно ќе го поддржува граѓанскиот сектор и целите што
заеднички општината и граѓанскиот сектор треба да ги постигнат во интерес на заедницата.

0801-478
23.07.2015
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 измена и дополнување на програмата
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на културата во 2015 година
Сe објавува измена и дополнување на програмата за активностите на Општина Свети
Николе во областа на културата во 2015 година br. 0801 - 439 што Советот на Општина Свети
Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/13
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник
на РМ“ бр.5/02),и Програмата за активностите на Општина Свети Николе
во областа на културата бр.0701-729 од 16.12.2014 год. Советот на Општина Свети Николе на
седницата одржана на 23.07. 2015 година донесе
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ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
културата во 2015 година
I. ЦЕЛИ
•
•
•

Основни цели на оваа Програма се:
Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Свети Николе;
Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата.
II. АКТИВНОСТИ
Активностите

на Општина

за реализирање на оваа Програма ќе

бидат насочени

кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма и тоа:
• Континуитет во одржувањето на традиционалните културно уметнички
манифестации;
• Реализација на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно обележје на
Општина Свети Николе;
• Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република Македонија и
странство во Општина Свети Николе;
• Унапредување на меѓународната културна комуникација на реципрочна основа со
збратимените градови на Општина Свети Николе;
Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го
помагаат во развојот на културата во локалните заедници.
I.

1.
2.
3.
4.
5.

Библиотечна дејност - K1
Музичко и сценско – уметничка дејност - K2
Музичко – кинотечка дејност - K3
Самофинансирачки активности
Средства од Буџет на Општина
Донации
ВКУПНО

Приходно
конто
723411
723412
725939
723911
725922

Приходи –дотации и општински буџет

Вид на приход
Чланарина во институции од областа на
културата
Приходи од билети за културни манифестации
Останати неданочни приходи
Закупнина од објект
Приходи од осигурување на имот
Вкупно:

Буџет
131.000
4.080.000
2.350.000
1.100.000
4.077.000

РЕБАЛАНС
31.000
4.180.000
2.350.000
1.017.600
2.441.072
320.000
10.339.672

Буџет

РЕБАЛАНС

150.000

150.000

60.000
800.000
50.000
40.000
1.100.000

60.000
715.200
50.000
42.400
1.017.600
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III.
Расходи од сите видови на приходи табеларно прикажани

Министерст
во за
култура

Ребаланс
за
Министер
ство за
култура

Буџет
Општина
Свети
Николе

2015

2015

2015

АКТИВНОСТИ

Фестивал на изворен
фолклор Тодорица
Ден на Општина – 14
Септември
Трансфери за
изградба на црква
“Света Лидија
Македонка” и за
потребите на други
цркви во Свети
Николе, парохија
Била Зора – Антички
град
Светиниколско
културно лето
Меѓународна
културна соработка
19 Декември –
Патрон на градот
Свети Никола
Свечена академија и
свечена седница
Манифестација
„Овчеполско јагне“
КУД Јанко Глигоров
Промоции на книги
Ден на шегата –
априлијада
Драмски аматерски
театар “Сцена 71”
Женска пејачка група
на староградски
песни „Камелија“
Драмско студио
„Колибри и Глорија“
Електрична енергија
Водовод и
канализација
Други оперативни
расходи
Вкупно плати и
надоместоци од
плати
Други надоместоци
Патни сметкипатување во земјата и
странство

350.000
50.000

1.000 000

600.000
200.000
50.000

350.000

1.000 000

Ребаланс на
Општински
Буџет

Сопствени
приходи

Ребаланс
на
Сопствени
приходи

2015

2015

РЕБАЛАНС
ВКУПНО

Вкупно

2015

2015

350.000

350.000

50.000

50.000

600.000

1.000 000

600.000

200.000

200.000

200.000

50.000

50.000

350.000

350.000

0

1.000 000

350.000
50.000

600.000

200.000
200.000
50.000

350.000

0

50.000

30.000

50.000

30.000

20.000

0

20.000

0

10.000
157.000

0

10.000
157.000

157.000

10.000

150.000
50.000

157.000

10.000
0

30.000

0

0
30.000

0
120.000
50.000

399.000
100.000

400.000
100.000

549.000
150.000

0
520.000
150.000

30.000

30.000

254.072

254.072
33.336

37.778

33.336

37.778

5.000

30.000

5.000

30.000
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Трошоци за пошта

10.000

Трошоци за телефон

30.000

Др.трошоци за
комуникација
Трошоци за гориво
Транспорт на луѓе
Канцелариски
материјал
Храна и пијалоци

2.280
6.000
100.000
25.000
60.000

Средства за
одржување и хигиена
Др. Материјали за
специјална намена
Др. Материјали
Дезинсекција и
дератизација
Поправка за
софтверска и
хардверска
мрежа
Банкарска
провизија
Осигурување на
недвижности и
права
Други
финансиски
услуги
Здравствена
примарна
заштита
Услуги за
копирање и
печатење
Др. Правни
услуги
Др.судски такси
Др. Договорни
услуги
Купување на
друга опрема
Др.Оперативни
расходи
Купување на
информатичка
опрема
Купување на
друга опрема
Вкупно
средства
предвидени од
Буџет на
Општина
Вкупно
средства
предвидени од
сопствени
приходи
Средства
предвидени од
Министерство
за култура

10.000
20.000
2.500
20.000
30.000
25.000
92.200

10.000

10.000
30.000
2.280
6.000
100.000
25.000
60.000

0

2.000

25.000
92.200

15.000
20.000

10.000

2.000

15.000
20.000
2.500

15.000
2.000

10.000

2.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

10.000

9.600

10.000

9.600

30.384

30.000

30.384

30.000

0
0
84.000

6.022

6.022

5.000

5.000

50.000

30.000

4.077.000

2.500
20.000
30.000

10.000
35.000

2.500
15.000

20.000

10.000
10.000

35.000

10.000

84.000
30.000

50.000

50.000

7.400

7.400

2.600

2.600

2.441.072

5.094.00
0

1.100.000

50.000

1.017.60
0

1.100.00
0

6.561.00
0
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2.441.072

1.017.600

6.561.000

Вк.ПЛАТИ И
НАДОМЕСТОЦИ
К2
Вк.ОПЕРАТИВН
И ТРОШОЦИ
програмаК2
Вк.ОПЕРАТИВН
И ТРОШОЦИ
програмаК1
Вк.ПЛАТИ И
НАДОМЕСТОЦИ
К3
Вк.ОПЕРАТИВН
И ТРОШОЦИ
програмаК3
ДОНАЦИИ на К3
Вкупно

2.899.200

3.052.6
51

1.180.800

1.127.3
49

131.000

31.000

1.260.000

1.584.9
68

1.090.000

765.032

2.899.20
0

3.052.651

1.017.000

2.197.80
0

1.127.349

83.000

214.000

31.000

1.260.00
0

1.584.968

1.090.00
0

765.032
320.000

6.561.000

6.561.0
00

4.077.00
0

2.441.072

1.100.00
0

1.017.60
0

11.738.0
00

Од Буџет на Општина се предвидени средства за денови за промоција на Геоглифот и локалитетот
Била зора.
IV. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Министерството
за култура, Буџетот на Република Македонија, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе,
предвидени за 2015 година. При реализација на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе
ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти поврзани со
културата.
V. Манифестации поддржувани со други форми на активности
**Ден на Општината
За 14 Септември, Денот на Општина Свети Николе се подготвува посебна програма
проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на Советот на Општина Свети
Николе и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во ослободување на
градот.
**Манифестација „Патрон на градот - Свети Никола“
Во организација на локалната самоуправа во Свети Николе, се празнува 19 декември,
верскиот празник – „Свети Никола“, патрон и заштитник на градот Свети Николе.
На 17 Декември, во попладневните часови во забавниот дел се одржува „Свечена
академија“ на познати и реномирани групи. Во 2012 присуствуваше реномираниот хорот Света
„Злата Мегленска“ што претставува дополнително задолжување за организира на уште повисоко
ниво од досегашното а тоа секако ќе се случи во 2015 година.
На 18 Декември, Како следен настан е одржување на Свечена седница на Советот на
Општина Свети Николе, на која се доделуваат награди за најдобри ученици за учебната 2013/2014
година, од основните училишта – „Кирил и Методиј“, „Гоце Делчев“ и „Даме Груев“, и средното
училиште „Кочо Рацин“, признание за просветен работник на годината, како и дипломи за освоени
места на ликовниот и литературниот конкурс.
На 19 Декември, Програмата започнува со Свечена богослужба во Црквата „Свети
Никола“. Како последен настан е Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред
споменикот на „Свети Никола“. Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред
споменикот на „Свети Никола“.
**Новогодишна програма
За програмата за Нова година се предвидени голем број на активности кои се
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10.339.67
2

поврзани со украсување на градот и Програми од основните училишта како и доделување на
пакетчиња за најмалите.
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Свети Николе“.
Бр.0801-439
23.07.2015 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 измена и дополнување на програмата
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на на заштита и спасување и противпожарната заштита
Сe објавува измена и дополнување на програмата за активностите на Општина Свети
Николе во областа на на заштита и спасување и противпожарната заштита бр. 0801 - 440 што
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/14
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/02), член 5
од Законот на пожарникарство („Сл. Весник на РМ“ бр. 36/04) и член 2 од Статусот за општина Свети Николе („Сл.
Гласник на Св. Николе“ бр. 1/2006) и Програмата во областа на заштита и спасување и противожарна заштита бр.
0701-732 од 16.12.2015 год. Советот на Општина Свети Николе на седница одржана на 23.07. 2015 година донесе:

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе во областа
на заштита и спасување и противпожарната заштита
во 2015
Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси активности во областа на противпожарната заштита,
заштитата и спасувањето, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, општина Св.
Николе во 2015 година овие активности ќе ги остварува преку Територијалната противпожарна едница која ќе
дејствува на територијата на Општина Св.Николе, а ќе го покрива и подрачјето на соседната Општина Лозово.
1.Цели
- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди,
населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреки и др;

пожари во
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- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на
заштита на луѓето и
материјалните доба;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на
причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и
кооринираност на силите за
заштита и спасување, спасување со кризи и
противпожарна заштита.
2.Активности
За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат
насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на
противпожарната заштита и спасувањето.
Во
оваа
насока,
активностите
претежно
ќе
бидат
насочени
кон:
- Обезбедување целосна заштита и спасување на луѓето и материјалните добра;
- Техничко осовременување на професионалната противпожарна единица;
- Обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена единица;
- Брзо и ефикасно дејствување на подрачјето на Општина Св. Николе и Општина Лозово;
- Елиминирање на согледаните пропусти и негативности.
3.Финансирање
Финансирањето на активностите и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдена според
Програмата ќе биде реализирано од:
- Средствата на Буџетот на РМ;
- Средствата на Буџетот на Општина Св. Николе;
- Средствата на Буџетот на Општина Лозово;
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од употреба на
моторни возила;
- Средства од наплатени парични казни на сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозии;
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и физички лица,
наменети за унапредување на заштита од пожари;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Териоријалната противпожарна едница.
4.Распоредување на финансиски средства

4.052.000

Ребаланс
Буџет
4.052.000

Наплатени премии од каско осигурување

300.000

300.000

3.

Буџет на Општина Св. Николе

950.300

483.500

4.

Буџет на Општина Лозово

300.000

300.000

5.

Приходи од ПП услуги

100.000

100.000

6.

Приходи од донации

400.000

200.000

7.

Вкупно 1

4.052.000

4.052.000

8.

Вкупно од 2 до 6

2.050.300

1.383.500

9.

Вкупно 7+8

6.102.300

5.435.500

Приходи
1.

Наменска дотација

2.

Буџет

67

4. 052.000

Ребаланс
Буџет
4.052.000

Поправки и тековно одржување на возила

360.000

360.000

3.

Горива и масла за возила

360.000

360.000

4.

Регистрација за возила

50.000

50.000

5.

Набавка на ПП униформи

50.000

50.000

6.

Електрична енергија

90.000

90.000

7.

Водовод и канализација

15.000

15.000

8.

Телефон

36.000

36.000

9.

Награди и признанија за најдобар пожарникар

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

50.000

12. Прослава за ден на пожарникарите на РМ

15.000

15.000

13. Набавка на теренско возило (Лада-Нива)

500.000

0

14. Набавка на техничка и заштитна опрема ( ПП црева,
млазници, напртњачи – V25 и друга ПП опрема)

350.000

150.000

15. Набавка на дрво за огрев за затоплување на гаражи
за возила 15m³
16. Систематски прегледи

37.500

37.500

Расходи
1.

Плати, наемнини и надоместоци за вработените

2.

10. Средства за хигиена
11. Одржување на инсталации, градежни делови на
објектот, варозување и одржување на електрични
апарати и др.
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Непредвидени расходи

Буџет

100.000

100.000

30.000

30.000

18. Вкупно 1

4.052.000

4.052.000

19. Вкупно од 2 до 17

2.133.500

1.383.500

20. Вкупно 18+19

6.185.500

5.435.500

5.Други форми на активности и помагање на ТППЕ
Освен со финансиски средства, Советото на Општината и Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат овие
активности и со;
- обележување на денот на пожарникарите;
- прогласување на наистакнат пожарникар во извршувањето на работните обврски при гаснење на пожари;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани ос страна на ТППЕ
по разни поводи и прослави.
6.Завршни одредби
За спроведување на оваа Програма се задолжени лицата кои раководат со територијалната единица во
Општина Св.Николе со непосредна комуникација со менаџментот на општина Св. Николе.
Во соработка со Дирекцијата на заштита и спасување, Државниот инспекор за заштита од пожари и другите
надлежни органи и тела, органите и телата на Советот на Општина Св.Николе ќе го следат спроведувањето на оваа
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Програма и активно ќе учествуваат во нејзина реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на
мислења и поднесување на предлози за врска со остварување на програмските цели и активности.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Св.Николе“
Образложение
Програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на заштитата и спасувањето и
противпожарната заштита во 2015 година ги опфаќа активностите што ќе ги превземе Општина
Св.Николе во делот на финансиската подршка за работењето на Територијалната противпожарна единица,
која претставува дел од силите за заштита и спасување од пожари и разни други непогоди.
Во приходниот дел на програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на заштитата и
спасувањето и противпожарната заштита во 2015 година согласно Законот за пожарникарство
(„Сл.Весник на РМ“ бр.67/04) средствата за финансирање на територијалните противпожарни единици
кои се наменети за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените кои се превземени од МВР се
обезбедуваат преку трансвер на средства од буџетот на Република Македонија.
Од буџетот на Општина Св.Николе се обезбедуваат средства за финансирање на тековните
оперативни активности, плати и надоместоци од плати за вработени пожарникари кои се примени од
општината, набавка на противпожарна опрема и осовременување на единицата, односно подобрување на
условите за работа. Во приходите се вклучени и 2% од наплатите како премии за осигурување на моторни
возила и осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.
Од буџетот на Општина Лозово која ги користи услугите на ТППЕ Св.Николе, средствата од
Општина Лозово ќе бидат употребени за доопременување и подобрување на условите за работа на ТППЕ
Св.Николе.
Како сопствени приходи се планираат и средствата што Територијалните противпожарни единици во
согласност со Законот за пожарникарство можат да ги остваруваат преку вршење на услуги заради
подобрување на нивната техничка опременост и услови за работа.
Менаџментот на Општина Св.Николе покрена иницијатива за обезбедување на донации од правни
субјекти и поединци кои имаат желба да учествуваат во опременувањето и осовременувањето на нашата
Територијална противпожарна единица. Средствата се обезбедени на донаторска сметка и истите ќе се
искористат за доопременување и подобрување на условите за работа на Територијална противпожарна
единица.
Во расходниот дел, освен средствата за плати и надоместоци од плати, кои се добиваат од буџетот на
Република Македонија се планирани и други трошоци кои се обезбедуваат од буџетот на Општина
Св.Николе.
За 2015 година планирани се трошоци за тековно одржување на зградата во која е сместена ТППЕ. Се
планира во текот на 2015 година да се извршат реконструкции на работните простории и да се набави
неопходен канцелариски и друг инвентар за потребите на вработените.
Во 2015 година во согласност со законските прописи се планира да се набават зимски и летни
униформи за пожарникарите и техничка и заштитна опрема (црева, млазници, напртњачи – V25). Во
зависност од остварувањето на планираните средства ќе се обезбедат и други потребни средства за
поквалитетно извршување на задачите и поголема заштита на вработените пожарникари.
Во 2015 година планиран е поголем износ на средства заради набавка на едно теренско возило ЛадаНива кое е неопходно за справување со шумските пожари, овие средства ќе се обезбедат од донации и од
буџетот на Општина Св.Николе и Општина Лозово.
Во расходните трошоци планирани се и средства за одржување на ПП возилата и противпожарната
опрема и други тековни оперативни трошоци.

Бр.0801- 440
23.07.2015
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 тчка 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 измена и дополнување на програмата
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на образованието
Сe објавува измена и дополнување на програмата за активностите на Општина
Свети Николе во областа на образованието бр. 0801 - 441 што Советот на Општина Свети
Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/15
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ” бр.5/02),и Програмата за активностите на Општина Свети Николе бр.0701-730 донесена на
16.12.2014 год.Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.07. 2015 година,
донесе:
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на образованието во 2015 година
I. ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
- Активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите
на граѓаните од областа на образованието;
- Планирање на развојот на образованието
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;
II. АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2015 година ќе
бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:
- Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на образовниот процес со
реализирање на втората фаза од процесот на децентрализација на образованието;
1. ПРИХОДИ
Р.бр.

Блок дотација по соодветна програма

1.

Основно образование- блок дотација

2.

БУЏЕТ 2015

РЕБАЛАНС

76.901.000

78.314.738

Средства од Буџетот на општината-основно образование

7.076.531

3.766.475

3.

Самофинансирачки- основно образование

4.011.751

2.309.000

4.

Самофинансирачки- средно образование

5.518.573

5.518.573

5.

Средно образование-блок дотација

33.876.000

33.876.000

7.

Средства од Буџетот на општината-средно образование

1.000.000

2.641.699

128.383.855

126.426.485

Вкупно:
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РЕБАЛАНС
МОН

Р.БР.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

РЕБАЛАН
С
Општина

I- АКТИВНОСТ
Манифестација
по повод
започнувањето
на школската
година 2015/16
Поддршка на
наставниот
кадар за обука
и
професионално
то
усовршување
Прогласување
на најдобар
просветен
работник
Прогласување
најдобар
ученик средно
образование
Прогласување
најдобар
ученик основно
образование
Стипендирање
на ученици
средно
образование

МОН

Општина

10.000

10.000

Сопствен
и
приходи

РЕБАЛА
НС
Сопстве
ни
приход
и

Ребаланс
Вкупно
Вкупно

10.000

30.000
30.000

10.000

30.000
30.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

18.000

18.000

18.000

18.000

135.000

135.000

135.000

135.000

72

7.

8.

9.

10

11.

Р.БР.

15.

16.

Хортикултурно
уредување на
основните
Хортикултурно
уредување на
средното
училиште
Доделување на
новогодишни
пакетчиња
основни
училишта
Доделување на
новогодишни
пакетчиња
водетски
градинки и
основни
училишта
ВКУПНО
оперативни
трошоци од
1до 10
II- АКТИВНОСТОперативни
расходи
Електрична
енергија за
основно
образование
Водовод и
канализација
во основно
образование

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

80.000

80.000

80.000

МОН

80.000

40.000

40.000

433.000

433.000
Сопствен
и
приходи

Општина

78.531

50.000

48.531

40.000

40.000

433.000

433.000

Вкупно

78.531

50.000

48.531

20.000
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20.000
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Огревно дрво
за основно
образование
Течни горива за
основно
образование
Телефон –
основно
образование
Транспорт на
луѓе – основно
образование
Канцелариски
материјал –
основно
образование
Списанија и
весници
основно

60.000

30.000

60.000

550.000

450.016

550.000

10.000

10.000

10.000

20.000

15.177

20.000

25.000
15.000

10.000
0

30.000

450.016

10.000

15.177
10.000

25.000
15.000

Прехрамбени
продукти и
пијалоци основно

20.000

134.552

20.000

Средства за
хигиена –
основно
образование

20.000

20.000

20.000

0

134.552

20.000
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25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33

Наставно
образовни
помагала –
основно
образование
Одржување на
софтвер –
основно
образование
Превоз на
ученици –
основно
образование
Договорни
услуги основно
образование
Објавување на
огласи –
основно
Дезинфекцијаосновно
Системадски
прегледиосновно
Ситен инвентар
основно
образование
Други
материјали за
специјална

50.000

40.000

410.000

20.000
20.000
12.000
3.000

30.000
0

410.000

64.907
20.000

12.000
3.000
70.292

50.000

40.000

410.000

20.000
20.000
12.000
3.000

30.000

0

410.000

64.907
20.000
12.000

3.000
70.292

105.000
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намена
основно
образование
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

Одржување на
згради основно
Купување на
информатичка
и видео опрема
основно
Купување на
друга опрема
основно
Превоз на
ученици –
средно
образование

105.000

Прехрамбени
производи и
пијалоци
Нафта за
средно
образование
Канцалариски
материјал

32.761

32.761

77.239

77.239

300.000

Водовод и
канализација
Електрична
енергија за
средно
образование

90.000

90.000

300.000

300.000

99.757

99.757

300.000

247.884

300.000

50.000

253.000

247.884

450.000

450.000
300.000

300.000

300.000

253.000

50.000
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43.

44.

45.

46.
47.
48.

49

50.

51.

средно
образование
Други
материјали за
специјална
намена средно
образование
Регистрација на
моторни возила
средно
Средства за
одржување и
хигиена средно
Други
договорни
услуги средно
По судски
решенија
средно
Купување на
друга опрема
средно
Поправки и
одржување на
друга опрема
средно
Реконструкција
на
капацитетите
во енергетиката
средно
ВКУПНО
Оперативни

50.000

35.000

50.000

35.000
14.058

14.058

300.000

300.000

150.000
150.000
120.000

120.000

36.000

36.000

300.000

300.000

36.000

36.000

2.403.531

2.383.531
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52

53.

54.

55.

56.

57.

расходи од 15
до 50
III АКТИВНОСТ
–КАПИТАЛНИ
ИНВЕСТИЦИИ
Промена на
прозорци и
врати СОУ Кочо
Рацин
Промена на
електрична
инсталација
ООУ Гоце
Делчев
Санација на
подови во
спортска сала
на ООУ Кирил
и Методиј
Санација на
кров ООУ
Кирил и
методиј
Крпење и
санација на
дупки околу
променетите
прозорци Даме
Груев
Набавка на
спортски
реквизити и
опрема
основно

3.995.174

750.000

600.000

770.000

3.000.000

300.000

500.000

380.000
0

200.000

600.000

3.995.174

750.000

600.000

770.000

3.000.000

300.000

500.000

380.000

0

200.000

600.000
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образование
58.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

ВКУПНО од 11+
51+52+53+54+5
5+56+57
IV. ТРАНСФЕР
НА СРЕДСТВА
Блок дотација –
основно
образование плати
Блок дотација –
основно
образование –
материјални
трошоци и
превоз
блок дотација –
средно
образование –
плати
блок дотација –
средно
образование –
материјални
трошоци
Приходи од
самофинансира
ње – основно
образование
Приходи од
самофинансира
ње – средно

5.120.000
МОН

Општина

6.408.174

5.120.000

Сопствен
и
приходи

5.958.174

Вкупно

68.527.245

68.702.653

68.527.245

68.702.653

8.373.755

9.612.085

8.373.755

9.612.085

31.068.215

31.068.215

31.068.215

31.068.215

2.807.785

2.807.785

2.807.785

2.807.785

4.011.751
1.046.889

2.309.00
0

4.011.751

2.309.000

1.046.889
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образованиеплати

64.

Приходи од
самофинансира
ње – средно
образованиеоперативни
трошоци
Вкупно: 57 до
64

1.046.88
9

110.777.000

112.190.73
8

7.956.531

6.408.174

4.471.684
9.530.324

4.471.68
4
7.827.57
3

1.046.889

4.471.684
128.263.85
5

4.471.684
126.426.48
5
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III. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се финансираат од
средства на Министерството за образвание и наука, од сопствени приходи на училиштата, од
донации и од Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година.
При реализирање на Програмата,Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи
институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа на образованието
финансирани од други инвеститори – заинтересирани партнери, фондации, бизнис секторот и сл.

IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:
- обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која
располага општината;

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Свети Николе”.
Бр.0801- 441
23.07.2015 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 измена и дополнување на програмата
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на спорт и млади во 2015 година
Сe објавува измена и дополнување на програмата за активностите на Општина
Свети Николе во областа на спорт и млади во 2015 година бр. 0801 - 442 што Советот на
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/16
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

81

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ” бр.5/02), и Програмата за активностите на Општина Свети Николе бр.0701-722 донесена на
16.12.2014 год.Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 23.07.2015 год.,донесе:
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА за активностите на
Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2015 година
I. ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на
спорт, млади во 2015 година се:
1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортскорекреативниот живот во градот.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на
граѓаните,особено младите и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Свети Николе во која особено внимание се посветува на
создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните
слободни активности.
II. АКТИВНОСТИ
За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите
потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.
Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на
континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт,
поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го афирмираат Свети
Николе во државата и надвор од неа.

Р. бр.

Активност

Носител

I.СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ
1.
Турнир во мал фудбал Општина Свети
Николе
2.
Избор на најдобар
Општина Свети
спортист и спортска
Николе
екипа за 2014 година
3

Меморијален Турнир
во Кошарка „Горан
Трајчев“ – Шлем
Уличишни лиги во
основните училишта

Општинѝа Свети
Николе

Општина Свети
Николе
Вкупно I:
II. ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ
ФК Овче Поле Јуниор
ФК Овче Поле
Женски ракометен
клуб”Овче Поле”СУ
4

Предвидени средства од
Општина Свети Николе

Вкупно

РЕБАЛАНС
НА
СРЕДСТВА
ОД
ОПШТИНА
СВЕТИ
НИКОЛЕ

70.000

70.000

70.000

20.000

20.000

20.000

30.000

30.000

30.000

60.000
180.000

60.000
180.000

30.000
150.000

60.000
600.000
150.000

60.000
600.000
150.000

60.000
700.000
150.000
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Младински
Кошаркарски клуб
Овче Поле
КМФ Овче Поле
Шаховски клуб Овче
Поле
РК Овче Поле

Вкупно II:
ВКУПНО : I + II

40.000

40.000

40.000

30.000
40.000

30.000
40.000

30.000
40.000

300.000
1.220.000

300.000
1.220.000
1.400.000

300.000
1.320.000
1.470.000

III. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на Општина Свети
Николе, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт и млади, спонзорства и
донации.
За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност,
квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2015 година, ќе бидат ангажирани дополнителни
средства од Буџетот на општината.
IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства Општина Свети Николе спортските манифестации ќе ги помага и со:
•
почесно покровителство;
•
доделување награди и признанија,
•
обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
•
учество на промотивни и протоколарни средби.
Општината на младите ќе им помага преку:
•
организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Свети Николе”
Обр а з л о ж е н и е
Вака концепираната Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на
спорт и млади овозможува да се задржат активностите што во изминативе неколку години се
поддржани од Буџетот на општината.
Во областа на спортот во Програмата се предвидуваат оние спортски манифестации што го
оправдаа своето одржување во претходната година, како и оние клубови и здруженија кои се јавија
на јавниот повик со свои програми и извештаи,а се со цел транспарентно и правилно доделување на
средствата предвидени за областа спорт.
0801- 442
23.07.2015 г.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилевс.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на измена и дополнување на програмата
за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во
Општина Свети Николе во 2015 година
Сe објавува измена и дополнување на програмата за изградба, реконструкција и одржување на
локални патишта и улици во Општина Свети Николе во 2015 година бр. 0801 - 443 што Советот на
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/17
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ” бр. 26/96, 40/99, 96/2000, 29/02,
68/04 и 84/2008),на Програмата за изградба ,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во
Општина Свети Николе бр. 0701-728 од 16.12.2014 год.Советот на Општина Свети Николе на седницата
одржана на ден 23.07.2015 година ја донесе следната
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на
локални патишта и улици во oпштина Свети Николе во 2015 година
Општи одредби:
Оваа Програма претставува синтеза помеѓу потребите за одржување на постојната локална
патна мрежа, нејзината неопходна реконструкција како и планирањата за изградба на нови локални
патишта на ниво на oпштина Свети Николе од една страна, како и изградба, одржување и
реконстрикција на улиците во град Св.Николе и пошироко во oпштината.
Потребите од пробивање, модернизација и одржување (тековно и инвестиционо) на локалните
патни правци отсекогаш биле и се од перманентно значење за комуникација помеѓу населените места во
општината. Исто така, патот заедно со водоснабдувањето и неки други основни предуслови за живот на
човекот се основните потерби за развојот на стопанските капацитети од сите сфери на животот. Во таа
насока, општината Свети Николе како земјоделско сточарски регион во распространето ридско планонско
подрачје, со доизградбата на потребната локална патна мрежа до сите населени места може да претендира
на подинамичен развој, особено на сточарството, полјоделството, ловот, и планинскиот туризам во
северозападниот дел на општината во така нарачениот “Ѓуришки регион”.
Без постоењето на соодветна патна мрежа комуникацијата помеѓу луѓето, размената на добра,
дотурот на стока, а со тоа и секаква појава и иницијатива би се соочила со плоблеми уште во стартот. Токму
од тие причини општина Свети Николе, посветува исклучително внимание на изградбата, одржувањето и
реконструкцијата на постоечката патна мрежа, но ќе се залага за пробивање и изградба на локална патна
мрежа до населените места каде тоа досега се уште не е сторено.
Потребите за развојот на локалната патна мрежа се уште се големи иако досега постигнатите
резултати посебно во последните десетина годинни се видливи и дадоа друг белег на Општината. Ако кон
сето ова се додаде и нејзината географска местоположба и потербата од регионално и магистрално
поврзување на целиот источен регион кон главниот град на Република Македонија , кој според сите
природни правци логички би било да поминуваат низ општината Свети Николе, тогаш се добива слика за
потребите од развојот на патната мрежа во општината н сите правци.
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Локални патни правци за одржување :
Во општина Свети Николе, како локални патни правци се утврдени:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Локален пат број 1, од село Амзибегово, спој со регионален пат Р-105, до село Црнилиште, во
должина од 3,56 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт и додатни банкини од по 1,00 метар од
двете страни на патот; делумно 1,8 км
Локален пат број 2, од село Црнилиште до спојот со магистралниот пат М-5 кај село
Сарамзалино, во должина од 2,74 км, изработен од тампониран слој на чакал, од кој асфалтирана е
делница од 1,3км;
Локален пат број 3, од село Пеширово до село Црнилиште, во должина од 1,4 км, и ширина на
коловозот од 5,5 м, асфалтиран
Локален пат број 4, спој од регионален пат Р-105, кон село Ерџелија до село Мустафино , во
должина од 7,7 км и ширина на коловозот од 5м изработен од асфалт како и банкини од двете
страни од по 1м;
Локален пат број 5, од село Ерџелија кон село Кадрифаково до спојот со магистралниот пат М-5
кај, во должина од 2,5,км и ширина на коловозот од 5,5 м изработен од тампониран слој на чакал;
Локален пат број 6, од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валевци” до село
Д.Ѓуѓанци, во должина од 3,15 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асвалт и банкини
два пати по 1м;
Локален пат број 7, спој од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валевци” до село
Стањевци, во должина од 3,1км, ширина на коловозот од 5,00 м изработен од асвалт и банкини два
пати по 1м;
Локален пат број 8, од Свети Николе до село Кнежје, во должина од 2,51 км, ширина на
коловозот од 3,00 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;
Локален пат број 9, од село Горобинци до село Сопот, во должина од 3,42км, ширина на
коловозот од 3,50 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;
Локален пат број 10, од село Сопот преку село Преод до село Малино, должина од 10,87 км,
ширина на коловозот од 3,5 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;
Локален пат број 11, спој со магистрален пат” Овче Поле”до село Богословец, во должина од
4,7 км, ширина на коловозот од 5,00 м тампонирана;
-Локален пат број 12, од село Преод до село Крушица, во должина од 3,5 км, земјен пат;
Локален пат број 13, спој со магистрален пат М-5 кај” Овче Поле”, до село Делисинци, во
должина од 2,5 км, ширина на коловозот од 5,00 м земјен пат;
Локален пат број 14, од село Д.Ѓуганци до село Г.Ѓуѓанци, во должина од 3 км пробиен патен
правец;
Локален пат број 15, од село Г.Ѓуѓанци до село Строиманци, во должина од 3,2 км, исто така
пробиен
Локален пат број 16, од село Немањици до село Макреш, во должина од 5,64 км, непробиен;
Локален пат број 17, спој со регионален пат Р-210, кај село Мечкуевци до село Ранченци во
должина од 1,4 км, и ширина на коловозот од 5 м , асвалтиран;
Локален пат број 18, од село Ранченци до село Патетини, во должина од 3,2 км, и ширина на
коловозот од 4 м - асфалтиран; да
Локален пат број 19, од село Немањици преку Буриловци до село Ерџелија, во должина од 14,1
км, земјен пат;
Локален пат број 20, од село Буриловци преку село Арбасанци до село Стануловци во должина
од 4,2 км непробиен земјен пат;
Локален пат број 21, од село Малино преку Алакинци до село Стањевци, во должина од 6,7км ,
непробиен земјен пат;
Локален пат број 22, спој од регионален пат Р-201, кој село Мездра до село Орел во должина од
3,51 км и ширина на коловозот од 3 м изработен од асфалт како и банкини од двете страни од по
1м;
Локален пат број 23,село Крушица до спој со пат Малино-Сушица, во должина од 4 км
тампониран, од кој 2,0 км е и асфалтиран.
Локален пат број 24, од село Кнежје до археолошки локалитет Била Зора, во должина од
1,09 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт како и банкини од двете страни од по 1 м; и
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25. Локален пат број 25, од село Немањици до излетнички локалите Мавровица, во должина
од 0,7 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт и банкини од двете страни од по 1 м;
Локални патни правци за реконструкција и планирана изградба:
Во општина Свети Николе, како локални патни правци се утврдени:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Локален пат број 3, од село Амзибегово, спој со регионален пат Р-105, до село Црнилиште, во
должина од 1,76 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт и додатни банкини од по 1,00 метар од
двете страни на патот;
Локален пат број 4, од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валевци” до село
Д.Ѓуѓанци, во должина од 3,15 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асвалт и банкини
два пати по 1м;
Локален пат број 5, спој од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валевци” до село
Стањевци, во должина од 3,1км, ширина на коловозот од 5,00 м изработен од асфалт и банкини два
пати по 1м;
Локален пат број 6, од Свети Николе до село Кнежје, во должина од 2,51 км, ширина на
коловозот од 3,00 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;
Локален пат број 7, од село Горобинци до село Сопот, во должина од 3,42км, ширина на
коловозот од 3,50 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;
Локален пат број 8, од село Сопот преку село Преод до село Малино, должина од 10,87 км,
ширина на коловозот од 3,5 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;
Локален пат број 9, спој со магистрален пат” Овче Поле”до село Богословец, во должина од 4,7
км, ширина на коловозот од 5,00 м тампонирана;
-Локален пат број 10, од село Преод до село Крушица, во должина од 3,5 км, земјен пат;
Локален пат број 11, спој со магистрален пат М-5 кај” Овче Поле”, до село Делисинци, во
должина од 2,5 км, ширина на коловозот од 5,00 м земјен пат;
Локален пат број 12, од село Д.Ѓуганци до село Г.Ѓуѓанци, во должина од 3,0 км пробиен патен
правец;
Локален пат број 13, од село Г.Ѓуѓанци до село Строиманци, во должина од 3,2 км, исто така
пробиен
Локален пат број 14, од село Немањици до село Макреш, во должина од 5,64 км, непробиен;
Локален пат број 15, од село Ранченци до село Патетини, во должина од 3,2 км, и ширина на
коловозот од 4 м - асфалтиран; да
Локален пат број 16, од село Немањици преку Буриловци до село Ерџелија, во должина од 14,1
км, земјен пат;
Локален пат број 17, од село Буриловци преку село Арбасанци до село Стануловци во должина
од 4,2 км непробиен земјен пат;
Локален пат број 18, од село Малино преку Алакинци до село Стањевци, во должина од 6,7км ,
непробиен земјен пат;
Локален пат број 19, спој од регионален пат Р-201, кој село Мездра до село Орел во должина од
3,51 км и ширина на коловозот од 3 м изработен од асфалт како и банкини од двете страни од по
1м;
Локален пат број 20,село Крушица до спој со пат Малино-Сушица, во должина од 4 км
тампониран, од кој 2,0 км е и асфалтиран.

Од вкупно 84,85 км локална патна мрежа кој се во надлежност на Секторот за урбанизам,
комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина на општина Свети Николе, 1.79 км пат
веќе се асфалтирани во 2014 год., додека останатите 83.06 км според поставениот приоритет допрва
ќе треба да се реконструираат т.е. изградат.
Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во
општина Свети Николе, за 2014 година како извори за финансирање ќе ги има следниве:
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А.

ИЗВОРИ НА ФИНАСИРАЊЕ
Трансфери од магистрални и
регионални патишта
Буџет на општина

1.
.2.

Вкупно:

БУЏЕТ

РЕБАЛАНС

3.293.294,00

3.293.294

3.293.294,00

1.200.000
4.493.294

Вака планираните средства во 2015 година ќе бидат потрошени за изградба на нови и
одржување на постоечките локални патишта и улици како и за зимско одржување во тековната
година и тоа по следниот распоред на:

ЈД

ЈД 0

РАСХОДИ
Изградба и реконструкција на локалн
патиштаи улици
Санација и реконструкција на улични
површини во градот
Зимско одржување на локални патишта и
улици

Се вкупно:

БУЏЕТ

РЕБАЛАНС

2.425.038,00

3.093.294

868.256,00

1.400.000

3.293.294,00

4.493.294

Реализацијата на ова Програма воглавно ќе зависи од приливот на планираните средства во сите
ставки од приходите.
Доколку не се обезбедат палнираните средства, општина Свети Николе ќе определи приоритет на
планираните објекти по оваа Програма, како и степенот на реализација во рамките на обезбедените
финансиски средства и други предуслови за отпочнување на работа. По потреба Програмата може да биде
дополнувана, променувана.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:
Оваа Програма стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на општина Св.Николе”.
Бр.0801-443
Свети Николе
23.07.2015 год.

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 Решение za razre{uvawe na надворешен ~len vo Nadzorniot Odbor za
kontrola na materijalnoto-finansisko rabotewe na
JKP “Komunalec” Sveti Nikole
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Сe објавува Решение za razre{uvawe na надворешен ~len vo Nadzorniot Odbor za
kontrola na materijalnoto-finansisko rabotewe na JKP “Komunalec” Sveti Nikole бр. 0801 444 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/18
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 17 i 18 od Zakonot za javnite pretprijatija (“Slu`ben vesnik na RM”
br. 38/96, 6/02, 40/03 i 49/06), ~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br. 5/02), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na 23.07. 2015 godina
donese
R E [ E N I E
za razre{uvawe na надворешен ~len vo Nadzorniot Odbor za kontrola na materijalnotofinansisko rabotewe na
JKP “Komunalec” Sveti Nikole
1.Od dol`nosta надворешен ~len vo Nadzorniot odbor za kontrola na materijalnotofinansisko rabotewe na JKP “Komunalec” Sveti Nikole, se razre{uva:
Весна Глигорова
3. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na објавувањето vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Sveti Nikole”.
Br.0801 - 444
23.07. 2015 godina
Sveti Nikole

Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Pretsedatel,
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 Решение za razre{uvawe pretstavnik od Op{tina
Sveti Nikole za ~len vo U~ili{niot odbor na Op{tinsko osnovno u~ili{te SOU ,,Ko~o Racin,,
Sveti Nikole
Сe објавува Решение za razre{uvawe pretstavnik od Op{tina Sveti Nikole za ~len vo
U~ili{niot odbor na Op{tinsko osnovno u~ili{te SOU ,,Ko~o Racin,, Sveti Nikole бр. 0801 445 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/19
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.
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Vrz osnova na ~len 30 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben vesnik na RM,,br. 5/02),
~len 88 stav 5 od Zakonot za sredno obrazovanie (,Slu`ben vesnik na RM,,br. 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 18/11, 51/11 i 6/12),
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na 23.07. 2015godina dones
R E [ E N I E
za razre{uvawe pretstavnik od Op{tina
Sveti Nikole za ~len vo U~ili{niot odbor na Op{tinsko osnovno u~ili{te SOU ,,Ko~o Racin,,
Sveti Nikole
1. Od dol`nosta pretstavnik od Op{tina Sveti Nikole za ~len vo U~ili{niot odbor na
SOU ,,Ko~o Racin,, Sveti Nikole se razre{uva:
-

Vesna Gligorova

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na Op{tina
Sveti Nikole,,.
Br. 0801 - 445
23.07. 2015 godina
Sveti Nikole

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 Одлука за управување со депонијата за нуспроизводи од животинско потекло
“Богословски рид,,
Сe објавува Одлука за управување со депонијата за нуспроизводи од животинско потекло
“Богословски рид”бр. 0801 - 446 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на
ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/20
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 в.в. со член 20 и 22 став 1 точка 2 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), како и член 6 точка 5 в.в. со член 14 став 1 од Законот за
нуспроизводи од животинско потекло (,,Службен весник на РМ,, бр.113/07), Советот на Општина Свети
Николе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година, донесе
О Д Л У К А
За управување со депонијата за нуспроизводи од животинско потекло “Богословски рид”
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Член 1
Со оваа Одлука се уредува собирањето, превезувањето, складирањето и отстранувањето на
отпадот на нуспроизводи од животинско потекло од аспект на здравствената заштита на животните и
ветеринарното јавно здравство, а со цел да се оневозможи третирањето на отпадот од нуспроизводи од
животинско потекло да преставува ризик за здравјето на животните или луѓето.
Член 2
Советот на Општина Свети Николе дава согласност на МИК-Свети Николе да може да ја користи и да
управува со депонијата “Богословски рид” која се наоѓа во КО Амзибегово-вон град, на КП 652, КП 653 и КП
654 со координати Y=585706.858, X=629182.329, Z=301.843.
Покрај МИК-Свети Николе наведената депонија ќе ја користат и другите правни и физички лица на
територијата на Општина Свети Николе кои создаваат отпад на нуспроизводи од животинско потекло.
Член 3
Нуспроизводите од животинско потекло ќе се собираат, превезуваат и отстрануваат, согласно
позитивните законски прописи кои ја третираат оваа област и без загрозување на здравјето на луѓето и без
штетни влијанија на животната средина.
Член 4
Се задолжува МИК-Свети Николе веднаш да отпочне постапка за добивање на согласност од
Управата за ветеринарство и Министерството за животна средина за локацијата, изградбата, доградбата,
реконструкцијата и техничко технолошките услови на објектот што ќе се користи за депонија на
нуспроизводи од животинско потекло.
Член 5
Оваа Одлука стапува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Свети Николе”.
Бр.0801 - 446

Совет на Општина Свети Николе

23.07.2015 година

Претседател,

Свети Николе

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 усвојување на Елаборатот за проценка на штета од елементарна
непогода-пожар КО Пеширово – Општина Свети Николе
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Сe објавува Одлука за усвојување на Елаборатот за проценка на штета од елементарна непогодапожар КО Пеширово – Општина Свети Николе бр. 0801 – 447 што Советот на Општина Свети Николе ја
донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/21
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 10 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,, бр.05/02), а во врска со член 60 став 1 точка 1 и член 143 став 1 алинеја 2 од
Законот за заштита и спасување (пречистен текст) (,,Службен весник на РМ,, бр. 93/2012), Советот на
Општина Свети Николе на одржаната седница на ден 23.07. 2015 година, донесе
О Д Л У К А
за усвојување на Елаборатот за проценка на штета од елементарна непогода-пожар
КО Пеширово – Општина Свети Николе
Член 1
СЕ УСВОЈУВА ВО ЦЕЛОСТ Елаборатот за проценка на штета од елементарна непогода-пожар,
изготвен од општинската Комисија за проценка и утврдување на висина на штета настаната од природни
непогоди, формирана со Решение на Градоначалникот на Општина Свети Николе бр.0901-453 од 17.07.2015
година, а кој се однесува за настанатата штета на територија на Општина Свети Николе на 2015 година.

Член 2
Се задолжуваат стручните служби на Општина Свети николе усвоениот Елаборат да го
достават до Влада на Република Македонија, Министерство за финансии, Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Републичка комисија за проценка на штети од
елементарни непогоди, Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство при Собрание на
РМ и Државен завод за статистика.
Член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот кога ќе се објави во ,,Службен гласник
на Општина Свети Николе”.
Бр.0801-447
23.07.2015 година

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

Свети Николе
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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 поставување на посебни сообраќајно технички средства за забавување на
сообраќајот на улиците ,,Септемвриска,, и ,,Кочо Рацин,,
Сe објавува Одлука за поставување на посебни сообраќајно технички средства за забавување на
сообраќајот на улиците ,,Септемвриска,, и ,,Кочо Рацин,, бр. 0801 – 448 што Советот на Општина Свети
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/22
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.05/02) и член 36 став 1 точка 15 од истиот закон, како и Правилникот за сообраќајно-техничките
параметри кои треба да ги исполнуваат посебните технички и други мерки за забавување на сообраќајот,
Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.07. 2015 година донесе
О Д Л У К А
за поставување на посебни сообраќајно технички средства за забавување
на сообраќајот на улиците ,,Септемвриска,, и ,,Кочо Рацин,,
Член 1
Со оваа Одлука се менуваат условите на одвивање на сообраќајот на улиците ,,Септемвриска,, и
,,Кочо Рацин,, со поставување на сообраќајно технички средства за забавување на сообраќајот.
Член 2
Поставувањето на сообраќајно техничките средства за забавување на сообраќајот, т.н. легнати
полицајци, треба да ги исполнуваат условите пропишани со Правилникот за сообраќајно-техничките
параметри кои треба да ги исполнуваат посебните технички и други мерки за забавување на сообраќајот,
објавен во („Сл.Весник на РМ“ бр.109/2005).
Член 3
Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Свети Николе“.
Бр.0801 - 448
23.07. 2015 год.
Свети Николе

Совет на Општина Св.Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети
Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за исплата на парична помош
Сe објавува Одлука за исплата на парична помош бр. 0801 – 449 што Советот на Општина Свети
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.07.2015 година.
Бр.0901-450/23
23.07. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 10 od Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM” br. 5/02), a po podneseно барање od Горјан Стојков od Sveti Nikole od 22.07.2015
godina, Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana nа ден 23.07. 2015 godina
donese:
ODLUKA
za isplata na pari~na pomo{
~len 1
.Od Buxetot na Op{tina Sveti Nikole, Programa A0 413110 (тековна резерва-разновидни
трошоци) da se isplati pari~na pomo{ vo iznos od 25.000,00 denari.
~len 2
Pari~nata pomo{ da se isplati na Горјан Стојков од Sveti Nikole со стан на ул.,, 9 Мај,,
бр.6, ученик во ПСУ ,,Јахја Кемал,, во Скопје, која што парична помош ке биде наменета za 46
Светска олимпијада по хемија во Баку.
~len 3
Baraweto e prilog na ovaa odluka.
Се задолжува одделението за финансиски прашања за реализација на оваа одлука.
~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na Op{tina
Sveti Nikole”.
Br.0801-449
23.07.2015 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Илија Стоилев с.р.
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