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З  А  П  И  С  Н  И  К   

 
 Од prvata konstitutivna седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 03.11. 2017 година во големата сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 15:30 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше Pretsedatelot od prethodniot 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole - Ilija Stoilev.  

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 15 советници , Kire Aleksov, 
Marija Ko~ieva \ or~eva, [ terjo \ orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, 
Bojana Stojanova,  Riste Andonov, Daniel Iqov, Mir~e Josev, Olivera Arsov, 
Bojan Mitev, Vladimir Atanasov, Goran Trajkovski, Svetlana Mitru{ov, 
Dan~e Nakov. 

Претседаva~ot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 
mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 

На седницата исто така присуствува{e i: 
 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole -   Sa{o Velkovski; 
- v.d. Sekretarot na Op{tina Sveti Nikole - Svetlana Mihailovska; 
- rakovoditeli i direktori  na Javnite ustanovi, na osnovnite i srednoto 

u~ili{te vo Op{tina Sveti Nikole, pretstavnici od politi~kite partii vo 
Op{tina Sveti Nikole,  drugi pretstavnici od op{testveno-politi~ki `ivot i 
rekovoditeli na institucii i organizacii vo Op{tina Sveti Nikole. 

 - stru~ni slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
 - mediumi; 
 

 Pred da po~ne so rabota Sovetot, pretsedava~ot na Sovetot gi povika 
sovetnicite site zaedno da ja prosledat himnata na Republika Makedonija. 
 За работа на Sоветот на оваа седница Претседаva~ot на Sоветот – Илија Стоилев 
го предложи следниот: 
 

D n e v e n  r e d  
 
 
  
 To~ka 1 
 Izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisija za pra{awa na 
verifikacija, izbor i imenuvawa na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole; 
 
 To~ka 2 
 Verifikacija na mandatite na sovetnicite vo Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole; 
 
 To~ka 3 
 Izbor na Pretsedatel na Sovet na Op{tina Sveti Nikole; 
 
 To~ka 1 
 Izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisija za pra{awa na verifikacija, 
izbor i imenuvawa na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole. 
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По пауза од десет минути pretsedava~ot na sednicata Илија Стоилев го 
поднесе извештајот од Комисијата  za pra{awa na verifikacija, izbor i 
imenuvawa na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole  
  

Za pretsedatel - Stev~o Maksimov 
 
 
Za ~lenovi: 
- Marija Ko~ieva \ or~eva 
- Daniel Iqov 
- Olivera Arsov 
- Bojan Mitev 

 
  To~ka 2 
 Verifikacija na mandatite na sovetnicite vo Sovetot na Op{tina Sveti 
Nikole; 

Претседавачот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.  
Potoa pretsedava~ot na sednicata Илија Стоилев pobara od pretsedatelot 

na Komisijata da svika итен состанок na koja Komisijata }e go razgleda izborniot 
materijal i na sovetot }e mu podnese izve{taj so predlog na verifikacija na 
mandatite na sovetnicite. 
               Pretsedatelot na Komisijata za pra{awa na verifikacija, izbori i 
imenuvawa na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole  - Стевчо Максимов  go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

     Da se verificiraat mandatite na советниците Kire Aleksov, Marija 
Ko~ieva \or~eva, [terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Bojana 
Stojanova,  Riste Andonov, Daniel Iqov, Mir~e Josev, Olivera Arsov, Bojan 
Mitev, Vladimir Atanasov, Goran Trajkovski, Svetlana Mitru{ov, Dan~e 
Nakov. 

Vo prodol`enie sovetnicite ja dadoa sve~enata izjava so koja se obvrzaa 
deka pravata i dol`nostite na ~len na sovetot }e gi vr{at sovesno, }e gi 
po~ituvaat Ustavot, Zakonot i Statutot na Sovetot  i deka }e go {titat 
ustavniot poredok na Republika Makedonija. 

 
 To~ka 3 
 Izbor na pretsedatel na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole. 

Претседавачот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.  
Потоа Претседавачот го повика највозрасниот член на Советот на Општина Свети 

Николе – Мирче Јосев  да продолжи да ја води седницата на Советот на Опоштина Свети 
Николе се до изборот на преседател на Советот. 
 

Советникот – Стевчо Максимов од името на Sovetni~kata grupa na СДСМ со 
коалицијата go predlo`i sovetnikot Кире Алексов   za pretsedatel na Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole. 

Потоа за збор се јави советникот Бојан Митев кој воедно  им го честита мандатот 
на своите колеги советници со надеж за успешна, одговорна и совесна соработка 
понатаму и  од името на Sovetni~kata grupa na VMRO DPMNE go predlo`i 
sovetnikot Мирче Јосев  za pretsedatel na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole. 
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Претседавачот на Советот – Мирче Јосев го стави првиот предлог на гласање за 
претседател на Советот да биде избран – Кире АЛексов. 

Од присутните 15 советници, со 8 гласа ZА, Советот go izbra Кире Алексов  za 
pretsedatel na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole. 

Vo prodol`enie sednicata ja rakovode{e pretsedatelot na Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole -  Кире Алексов. 

Pretsedatelot gi pozdravi prisutnite i kratko se obrati до советниците и 
граѓаните, пobara od sovetnicite sovesno da ja izvr{uvaat svojata rabota и im se 
zablogadari na gra|anite na Op{tina Sveti Nikole za dadenata doverba i 
istakna deka }e ja opravda istata. Toj kako pretsedatel na Sovetot zaedno so 
sovetnicite maksimalno i aktivno }e ja sledat rabotata na Gradona~alnikot se 
so cel da ja afirmiraat Op{tina Sveti Nikole i ja napravat podobro mesto za 
`iveewe i tvorewe, posebno za mladite generacii. Voedno ja pozdravi i 
opozicijata odnosno sovetnicite od sovetni~kata grupa na ВМРО ДПМНЕ i 
pobara nivna sorabotka. 

Potoa go povika Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole - Сашо 
Велковски kratko da im se obrati na sovetnicite i gra|anite na Op{tina Sveti 
Nikole. 

Otkako gi pozdravi prisutnite, Gradona~alnikot im go ~estita mandatot 
na sovetnicite i pretsedatelot na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole. Voedno im 
posaka uspe{na i plodna rabota na sovetnicite, gi povika na zaedni~ka 
sorabotka, go pobara od niv maksimumot, posaka lokalnata vlast i Sovetot da 
funkcioniraat na zavidno nivo so edinstvena cel -  `ivotot na gra|anite vo 
op{tina Sveti Nikole da bide достоинствен и podobar. Истакна дека локалната 
власт заедно со советот ќе бидат  двигатели на позитивните работи, вети дека со сиот 
свој максимум и своето долгодишно искуство ќе се потруди да се  исполнат сите задачи 
и цели опишани во предизборната програма за работа на локалната власт. Примарна 
задача е да се запре трендод на иселување на младите со привлекување на нови 
инвестиции и вработување на младите со повисок стандард на живот.  Посебно ќе се 
преземат напори за привлекување на инвестиции во областа на земјоделието. Еден од 
приоритетите на локалната власт ќе биде чиста и здрава околина за живеење на 
граѓаните. Уште еднаш се заблагодари на укажаната доверба на граѓаните и посака 
успешна соработка со Советот на Општина Свети Николе. 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори prvata 
konstitutivna седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 16:00 
часот. Поради донесување на итна Одлука во врска прeчистителната станица од 
ИНТЕРРЕГ ИПА ПС програма, претседателот на Советот – Кире Алексов  ја закажа 
втората итна седница на Советот на Општина Свети Николе во 17:00 часот. 

Општина Свети Николе 03.11. 2017 година. 
 

     Записничар              Совет на Општина Свети Николе    
Славица Димова                Pretsedatel, 
 _______________                              Kire Aleksov  
      _____________________ 
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З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 Од vtorata седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 03.11. 
2017 година во големата сала на Општина Свети Николе со почеток во 17:00 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 
Од 15 советници, на  седницата присутни беа 14 советници Kire Aleksov, Marija 
Ko~ieva \or~eva, [terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Bojana 
Stojanova,  Riste Andonov, Daniel Iqov, Mir~e Josev, Olivera Arsov, , 
Vladimir Atanasov, Goran Trajkovski, Svetlana Mitru{ov, Dan~e Nakov, 
Sovetnikot Bojan Mitev go najavi svoeto otsustvo. 

Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 
mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 

На седницата исто така присуствува{e i: 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole - Sa{o Velkovski 
- Sekretarot na Op{tina Sveti Nikole - Svetlana Mihailovska; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 

 
  

 
 За работа на Sоветот на оваа седница Pretsedatelot на Sоветот го предложи 
следниот: 
 
 
 

Предлог - Дневен ред 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за прифаќање на реализација на проектни активности од 

проектот BIOREAL во рамки на IPA програмата за (прекугранична соработка) на 
Република Македонија и Република Грција); 

 
Точка 2 
Предлог – Решение за разрешување и именување  претставници од Оппштина 

Свети Николе за член во Училишниот одбор на Општинското основно училиште ООУ ,, 
Даме Груев,, с. Ерџелија; 

 
Точка 3 
Предлог – Решение за разрешување и именување  претставници од Оппштина 

Свети Николе за член во Училишниот одбор на Општинското основно училиште ,, 
Кирил и Методиј,, Свети Николе; 

 
Точка 4 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Училишниот 

одбор на Општинското основно училиште ,, Гоце Делчев,, Свети Николе;  
 

Точка 5 
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Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Училишниот 
одбор на Средното општинско училиште ,, Кочо Рацин,, Свети Николе;  
 

Точка 6 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Управниот 

Одбор на УО ,,Народен Музеј,,  Свети Николе;  
 
Точка 7 
Предлог – Решение за именување на претставник од локална самоуправа во 

Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравен Дом – Свети Николе;  
 
Точка 8 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови на Управниот 

Одбор на ОУ Дом на култура ,,Крсте Петков Мисирков,,   Свети Николе;  
 

Точка 9  
Предлог – Решение за разрешување именување на претставник од Општина 

Свети Николе во Управниот одбор на Општинската установа за деца Детска Градинка 
,,Рахилка Гонева,, Свети Николе;  
 

Точка 10 
Предлог – Решение за разрешување и именување на членови воУправниот Одбор 

на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе; 
 
Точка 11 
Предлог – Решение за разрешување и именување на надворешни членови во 

Надзорниот одбор  за контрола на материјално-финансиско работење на ЈП ,,Погребални 
услуги,, Свети Николе; 

 
Точка 12 
Предлог – Решение за разрешување и именување на членови воУправниот Одбор 

на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Точка 13 
Предлог – Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот 

одбор  за контрола на материјално-финансиско работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе; 

 
Точка 14 
Предлог – Одлука за одредување на член во Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе; 
 

 
Bidejki nikoj ne se javi za diskusija Претседателот на Советот ja zatvori 

raspravata  i го стави на усвојување предложениот Дневен ред, Sоветот  со 14 гласа 
ЗА  го усвои и работеше по него. 

 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за прифаќање на реализација на проектни активности од 

проектот BIOREAL во рамки на IPA програмата за (прекугранична соработка) на 
Република Македонија и Република Грција); 
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски зеде збор по 

одлуката и ја кратко образложи дека се работи за гранд за  реконструкција и 
ревитализација на постојната пречистителна станица. Во соработка со Вардарскиот 
плански регион, Епицентарот за интернационална соработка   и проектот BIOREAL во 
рамки на ИПА програмата за прекугранична соработка  на Република Македонија и 
Република Грција доделени се 162.000 евра за прочистителна станица за отпадни води. 

За да се отпочне постапката и да се потпише договор потребно е да се донесе ова 
одлука на Совет. Од тие причини пожелно е советниците да гласат позитивно и да се 
донесе Одлуката. 

За збор се јави советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Оливера 
Арсов која се обрати до советниците и им ги честита мандатите на колегите советници, 
воедно  се изјасни дека советниците од советничката група на ВМРО ДПМНЕ ќе гласаат 
позитивно и ќе дадат подршка на Одлуката. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot ја 
stavi Одлуката na glasawe i Sovetot so 14 glasa ZA donese   Одлука за прифаќање 
на реализација на проектни активности од проектот BIOREAL во рамки на IPA 
програмата за (прекугранична соработка) на Република Македонија и Република 
Грција). 

 
Точка 2 
Предлог – Решение за разрешување и именување  претставници од 

Оппштина Свети Николе за член во Училишниот одбор на Општинското основно 
училиште ООУ ,, Даме Груев,, с. Ерџелија; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

Od pretstavnik od  Op{tina  Sveti Nikole za ~len vo U~ili{niot 
odbor na  Op{tinsko osnovno u~ili{te OOU ,,Dame Gruev,,   s. Erxelija se 
razre{uva: 

 
- Doj~in Simonovski 

 
Za pretstavnici od  Op{tina  Sveti Nikole za ~lenovi vo U~ili{niot 

odbor na  Op{tinsko osnovno u~ili{te OOU ,,Dame Gruev,, s. Erxelija se 
imenuvaat: 
 

- Dim~e Hristovski 
- Stevo Staev 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavi 

Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA i 6 glasa VOZDRЖANI donese   
Решение за разрешување и именување  претставници од Оппштина Свети Николе 
за член во Училишниот одбор на Општинското основно училиште ООУ ,, Даме 
Груев,, с. Ерџелија 

 
Точка 3 
Предлог – Решение за разрешување и именување  претставници од 

Оппштина Свети Николе за член во Училишниот одбор на Општинското основно 
училиште ,, Кирил и Методиј,, Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.  
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Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 
i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

 
Јорданче Петков и Дејан Јовев  се разрешуваат  od pretstavniци na 

Општина Свети Николе vo Uчилишниот odbor na  OOU ,,Кирил и Методиј,, Sveti 
Nikole.   

 
Za pretstavniци od  Op{tina  Sveti Nikole za ~lenови vo U~ili{niot 

odbor na  Op{tinsko osnovno u~ili{te OOU ,,Кирил и Методиј ,,  Sveti Nikole  
se imenuvaат: 
 

- Сашка Арсова 
- Бранко Коцевски 
 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavi 

Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  4 glasa ПРОТИВ И 2 ГЛАСА 
ВОЗДРЖАНИ donese  Решение за разрешување и именување  претставници од 
Оппштина Свети Николе за член во Училишниот одбор на Општинското основно 
училиште ,, Кирил и Методиј,, Свети Николе. 

 
Точка 4 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во 

Училишниот одбор на Општинското основно училиште ,, Гоце Делчев,, Свети 
Николе;  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
 Зоран Панев  И Ирена Новак се разрешуваат од членови на  Училишниот одбор  на ООУ 
“Гоце Делчев” Свети Николе  како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 
 Благица Илиева и Александар Андонов  се именуваат за членови на  Училишниот 
одбор  на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе  како претставници од основачот – 
Општина Свети Николе. 
               Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavi 
Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  и 6 гласа ПРОТИВ  donесе   Решение за 
разрешување и именување  на членови во Училишниот одбор на Општинското основно 
училиште ,, Гоце Делчев,, Свети Николе.                                
 
           
 

Точка 5 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во 

Училишниот одбор на Средното општинско училиште ,, Кочо Рацин,, Свети 
Николе;  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
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    Се разрешуваат Валерија Иванова, Зоран Цветковски и Дејан Владев од 
функцијата член на Училишниот одбор на СОУ Кочо Рацин -  Свети Николе како 
претставник од основачот-Општина Свети Николе. 
  
    Филип Масевски, Слагана Арсова и  Жаклина Стефанова се именуваат за членови  
на Училишниот одбор на СОУ “Кочо Рацин” – Свети Николе како претставници од 
основачот- Општина Свети Николе.  

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavi 
Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  и 6 гласа ПРОТИВ  donесе   
Решение за разрешување и именување  на членови во Училишниот одбор на 
Средното општинско училиште ,, Кочо Рацин,, Свети Николе. 

 
Точка 6 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Управниот 

Одбор на УО ,,Народен Музеј,,  Свети Николе;  
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
  Владимир Тосев, Горан Тасев и Кристијан Кузелов   -  се разрешуваат  од 
членови на  Управниот одбор  на ОУ “Народен музеј” – Свети Николе како 
претставници од основачот – Општина Свети Николе. 

 Влатко Цеков, Никола Николов и Кире Костевски    -  се именуваат  за членови на  
Управниот одбор  на ОУ “Народен музеј” – Свети Николе како претставници од основачот – 
Општина Свети Николе. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavi 
Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  и 6 гласа ПРОТИВ  donесе   
Решение за разрешување и именување  на членови во Управниот Одбор на УО 
,,Народен Музеј,,  Свети Николе. 

 
Точка 7 
Предлог – Решение за именување на претставник од локална самоуправа во 

Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравен Дом – Свети 
Николе;  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
 Zoran Nunev se imenuva za pretstavnik od lokalnata samouprava vo 
Upravniot odbor na Javnata zdravstvena organizacija Zdraven dom - Sveti 
Nikole. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavи 
Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ   donесе   
Решение за именување на претставник од локална самоуправа во Управниот одбор 
на Јавната здравствена организација Здравен Дом – Свети Николе. 

 
Точка 8 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови на Управниот 

Одбор на ОУ Дом на култура ,,Крсте Петков Мисирков,,   Свети Николе;  
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред.  
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Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 
i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
    Oд функцијата член на Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте Петков 
Мисирков” – Свети Николе се разрешува Миле Кралевски и Марина Стаменковска. Се 
констира дека мандатот на членот Јанко Ѓоргијев му е истечен. 
    За членови на Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте Петков 
Мисирков,, - Свети Николе  се именуваат Мартина Богданова, Милена Манева и Игор 
Стаменков. 
 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavи 
Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  и 6 гласа ПРОТИВ  donесе   
Решение за разрешување и именување  на членови на Управниот Одбор на ОУ Дом 
на култура ,,Крсте Петков Мисирков,,   Свети Николе. 
 

Точка 9  
Предлог – Решение за разрешување именување на претставник од Општина 

Свети Николе во Управниот одбор на Општинската установа за деца Детска 
Градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе;  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

.Od pretstavnik od  Op{tina  Sveti Nikole vo Upravniot odbor na 
Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,  Sveti 
Nikole se razre{uva: 

 
-Stroimanov Slobodan 

 
 Za pretstavnici od  Op{tina  Sveti Nikole vo Upravniot odbor na 

Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,  Sveti 
Nikole se imenuvaat: Stefanija Stojanova, Biljana Milenkova, Katerina 
Ivanovska. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavи 
Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  и 6 гласа ВОЗДЖАНИ  donесе   
Решение за разрешување именување на претставник од Општина Свети Николе во 
Управниот одбор на Општинската установа за деца Детска Градинка ,,Рахилка 
Гонева,, Свети Николе. 
 

Точка 10 
Предлог – Решение за разрешување и именување на членови воУправниот 

Одбор на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
                                                                         
    Од членови на Управниотт Одбор на ЈП “Погребални Услуги” – Свети Николе се 
разрешуваат: 
 

- Илчо Јанчев 
- Илија Тошев 
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- Илија Јакимов 
- Никола Атанасов 
- МаринелА Ристова                                                                                    

 
    За членови на Управниотт Одбор на ЈП “Погребални Услуги” – Свети Николе се 
именуваат: 

- Александар Јованчев 
- Илчо Јанчев 
- Елизабета Јованчева 
- Антонио Димов 
- Златко Малинков 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavи 

Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  и 6 гласа ПРОТИВ  donесе   
Решение за разрешување и именување на членови воУправниот Одбор на ЈП 
,,Погребални услуги,, Свети Николе. 
 

Точка 11 
Предлог – Решение за разрешување и именување на надворешни членови во 

Надзорниот одбор  за контрола на материјално-финансиско работење на ЈП 
,,Погребални услуги,, Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
 

Od dol`nosta надворешni ~lenovi vo Nadzorniot odbor za kontrola na 
materijalnoto-finansisko rabotewe na JP ,,Pogrebalni uslugi,, Sveti 
Nikole, se razre{uvaat: 

 
- Jon~e Stojanov 
- Sa{o Andonov 
- Dejan Jovev 
- Zoran Mitev 
- Stojna Traj~eva 
 
 
Za надворешни ~lenови vo Nadzorniot Odbor za kontrola na 

materijalnoto-finansisko rabotewe   na  JP ,,Pogrebalni uslugi,, Sveti 
Nikole se imenuvaat : 

 
- Светлана Ѓошевска 
- Даница Зафирова 
- Далибор Данаилов 
- Сашко Стаменков 
- Влатко Стоилов 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavи 

Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ donесе   
Решение за разрешување и именување на надворешни членови во Надзорниот 
одбор  за контрола на материјално-финансиско работење на ЈП ,,Погребални 
услуги,, Свети Николе. 
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Точка 12 
Предлог – Решение за разрешување и именување на членови во Управниот 

Одбор на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
 Од членови во Управниот  Одбор на ЈКП “Комуналец” се разрешуваат: 
 - Спасе Здравков 
 - Дарко Јованчев 
 - Лепа Арсова 
 - Ирена Новак 
 - Александар Лазев 
 - Стефан Младенов 
 - Маја Павловска                                                                            
 
    За  членови во Управен  Одбор на ЈКП “Комуналец” се именуваат:  

                     - Стојанче Петрушев 
  - Александар Наков 
  - Владимир Гилев 
  - Љубица Колева 
  - Александар Панев 
  - Александар Давитков 
  - Катерина Стаменковска 
 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavи 
Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ donесе   Решение за 
разрешување и именување на членови во Управниот Одбор на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе. 

 
Точка 13 
Предлог – Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот 

одбор  за контрола на материјално-финансиско работење на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
 Од членови во Надзорниот одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko 
работење на ЈКП “Комуналец” се разрешуваат: 
 - Ивица Арсов 

- Драган Мицевски 
- Фросина Давчева 
-Јасмина Митевска 
- Љупка Јанева 

 
    За  членови во Надзорниот  Одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko 
работење  на ЈКП “Комуналец” се именуваат:  
 

                   -Сашо Стевановски 
  - Христина Стаменкова 
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  -Кристина Иванова 
  - Влатко Тошев 
  - Јорданка Стојанова 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavи 
Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  и 6 гласа ПРОТИВ  donесе   
Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор  за 
контрола на материјално-финансиско работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе; 

 
Точка 14 
Предлог – Одлука за одредување на член во Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

Советот на Општина Свети Николе за член на Управниот одбор на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе го одредува лицето 

 
- Лидија Тасева -  дипломиран  правник 

Именувањето на членот на УО на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
Свети Николе  ќе го изврши оснивачот на институцијата со посебно Решение. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavи 
Re{enieto na glasawe i Sovetot so 8 glasa ZA  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  donесе   
Одлука за одредување на член во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа Свети Николе. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 

vtorata  седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 18:00 часот. 
Општина Свети Николе 03.11. 2017 година. 
 
 
 

     Записничар              Совет на Општина Свети Николе    
Славица Димова               Pretsedatel 
 _______________                              Kire Aleksov  
      _____________________ 
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З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 Од третата  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 27.11. 
2017 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 15:00 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 15 советници Kire Aleksov, 
Marija Ko~ieva \or~eva, [terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, 
Bojana Stojanova,  Riste Andonov, Daniel Iqov, Бојан Митев, Mir~e Josev, 
Olivera Arsov, , Vladimir Atanasov, Goran Trajkovski, Svetlana Mitru{ov и 
Dan~e Nakov. 

Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 
mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 

На седницата исто така присуствува{e i: 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole - Sa{o Velkovski 
- Sekretarot na Op{tina Sveti Nikole - Svetlana Mihailovska; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 
Пред да се предложи Дневниот ред, советникот од советничката група на ВМРО 

– ДПМНЕ и коалицијата  – Владимир Атанасов побара збор и постави прашање до 
Градоначалникот и праша - Дали има склучено договор со надворешни лица, по кој 
основ, со кое овластување, за кој временски период и за која намена.  

Градоначалникот се обрати до советникот и советниците и ги извести дека 
одговорот ќе го добијат во писмена форма. 

 
 
 

 За работа на Sоветот на оваа седница Pretsedatelot на Sоветот го предложи 
следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 
 

-  Усвојување на Записникот од првата конститутивна  седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 03. 11.  2017година; 

 
-  Усвојување на Записникот од втората седница на Советот на Општина Свети 

Николе одржанa на ден 03. 11.  2017година; 
 

 
 To~ka 1 
 Predlog - Re{enie za izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
finansii i lokalen ekonomski razvoj; 
 
 
 
 To~ka 2 
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 Predlog - Re{enie za izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
planirawe i ureduvawe na prostorot i za{tita na `ivotnata sredina i 
prirodata; 
 
 To~ka 3 
 Predlog - Re{enie za izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
komunalni raboti i soobra}aj; 
 
 To~ka 4 
 Predlog - Re{enie za izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
javni dejnosti; 
 
 To~ka 5 
 Predlog - Re{enie za izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
rodova ramnopravnost; 
 

Точка 6 
 Измена и дополнување на Решение za razre{uvawe na pretstavnik od 
Op{tina Sveti Nikole vo Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca   
- Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole бр.0801-408 од 03.11.2017 
година; 
 

Точка 7 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на член во Надзорниот Одбор за 

контрола на  materijalnoto-finansisko работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе; 
 
Toчка 8 
Предлог – Одлука за одредување на член на Управниот одбор во Јавната општинска 

установа за деца – Детска градинка ,, Рахилка Гонева,, во Свети Николе; 

Точка 9 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето Панчо Николов; 
 
Точка 10 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето Кристијан Серафимов; 
 
Точка 11 
Ispravka na Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{en plan za vrabotuvawe na 

Op{tina   Sveti Nikole za 2018 godina; 
 

Точка 12 
Предлог – Одлука за поништување на Одлука за донесување на ДУП 

Индрустриска зона ,,ЈУГ“ бр. 0801-276 од 22.06.2017 година 
 
Точка 13 

 Барање од Силвија Стојановска; 
 
 Претседателот овори расправа по дневниот ред. 
 Советникот од советничката група на СДСМ – Стевчо Максимов и коалицијата 
побара збор и предложи точка 9 и точка 10 да се повлечат од дневниот ред за наредната 
седница од причина што не се поминати на Комисија. 
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 Передлогот на своетникот се стави на гласање и советниците со 15 гласа ЗА го 
прифатија предлогот и точката 9 и 10 се симнаа од дневниот ред. 
  

Bidejki nikoj друг ne se javi za diskusija Претседателот на Советот ja 
zatvori raspravata  i го стави на усвојување изменетиот  Дневен ред, Sоветот  со 15 
гласа ЗА  го усвои и работеше по него. 
 

-  Усвојување на Записникот од првата конститутивна  седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 03. 11.  2017година; 

Претседателот на советот отвори расправа по записникот. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 15 glasa ZA go usvoiја zapisnikot od   првата 
конститутивна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 03.11. 
2017 година. 
 

-  Усвојување на Записникот од втората седница на Советот на Општина Свети 
Николе одржанa на ден 03. 11.  2017година 

Претседателот на советот отвори расправа по записникот. 
Советникот од советничката група на ВМРО  ДПМНЕ и коалицијата  – Бојан 

Митев побара збор и предложи записникот од втората седница да се усвои кога ќе се 
корегира и Решението za разрешување и imenuvawe pretstavnици od  Op{tina 
Sveti Nikole za ~lenови vo U~ili{niot odbor na  Op{tinsko osnovno 
u~ili{te ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов го стави предлогот на советникот 
Бојан Митев на гласање и советниците со 7 гласа ЗА и 8 гласа ПРОТИВ не го усвоија 
предлогот на советникот записникот од втората седница да се усвои кога ќе се корегира 
и Решението za разрешување и imenuvawe pretstavnици od  Op{tina Sveti 
Nikole za ~lenови vo U~ili{niot odbor na  Op{tinsko osnovno u~ili{te ООУ 
,,Кирил и Методиј,, Свети Николе. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na 
usvojuvawe zapisnikot i советниците so 8 glasa ZA и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ go 
usvoiја zapisnikot od   втората  седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 03.11. 2017 година. 

 
 
 To~ka 1 
 Predlog - Re{enie za izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
finansii i lokalen ekonomski razvoj; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
 
 Vo Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen ekonomski razvoj na 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole se izbiraat: 
 
 -  za pretsedatel:   
 - Marija Ko~ieva \or~eva 
 

- za ~lenovi: 
- Bojana Stojanova 
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- Kire Aleksov  
- Mir~e Josev  
- Vladimir Atanasov 

 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата  – 

Светлана Митрушов зема збор и го  цитираше член 44  од  Деловникот на работа на 
Советот на Општина Свети Николе каде пишува дека претседателот на Советот има 
право да учествува во работите на комисијата на советот и да претресува прашања од 
нивна надлежност и според  советничката Претседателот на советот не треба да биде 
член на комисиите од причина што надлежностите на претседателот на советот се 
обемни. 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов уште еднаш го цитираше член 44 и 
потенцира дека во тој член   никаде не пишува дека претседателот на советот неможе да 
биде член на било која комисија на Советот.  

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалиција – Оливера 
Арсов потсети дека претседателот има обемна работа во врска со советот и дека 
членувањето во комисиите ќе му бидат дополнителна обврска. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев го спореди претседателот на Собрание на Република Македонија со 
претседателот на советот и појасни дека поради обемната работа на претседателите тие 
не треба да учествуваат и да бидат членови на Комисија на совет. Дополнително се 
повика на искуството до сега од работата на Советите и потсети дека до сега 
претседателите не биле членови на ниедна комисија на Советот. Во продолжение го 
елаборираше член 44 од Деловникот на работа на Советот на Општина Свети Николе. 

За збор се јави Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата  – 
Стевчо Маскимов и образложи дека во Деловникот никаде не пишува дека 
Претседателот на советот неможе да членува во комисиите, туку напротив може да 
учествува во работата на сите комисии и да дава сугестии и поставува прашања. 

За збор се јави Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – 
Марјан Зафиров и појасни дека никој неможе да му го земе правото на членство во 
комисиите и правото на глас  на претседателот на советот бидејќи и тој е рамноправен 
советник како сите други советници.   

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов предложи пауза за консултација со 

правната служба и најави повлекување од членството во комисиите. 
По паузата Претседателот на Советот – Кире Алексов образложи дека нема 

никаде правни пречки  претседателот на Советот да членува во комисите на Советот. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavi 

Re{enieto na glasawe i Sovetot so 15 glasa ЗА donese  Re{enie za izbor na 
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj. 

 
 To~ka 2 

Predlog - Re{enie za izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
planirawe i ureduvawe na prostorot i za{tita na `ivotnata sredina i 
prirodata; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

Vo Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i za{tita na 
`ivotnata sredina i prirodata na Sovet na Op{tina Sveti Nikole se izbiraat: 
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- za pretsedatel:   
- Stev~o Maksimov 

  
 

- za ~lenovi:  
- Riste Andonov 
- Daniel Iqov 
- Bojan Mitev  
- Dan~e Nakov 

     
 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavi 

Re{enieto na glasawe i Sovetot so 15 glasa ЗА donese   Re{enie za izbor na 
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata. 
  
 
 To~ka 3 
 Predlog   Re{enie za izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
komunalni raboti i soobra}aj; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
 
  Vo Komisijata za komunalni raboti i soobra}aj na Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole se izbiraat: 
 

- za pretsedatel:  
Штерјо Ѓоргиев 

 
- za ~lenovi: 
- Даниел Иљов 
- Кире Алексов 
- Оливера Арсов 
- Горан Трајковски 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavi 

Re{enieto na glasawe i Sovetot so 15 glasa ЗА donese  Re{enie za izbor na 
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za komunalni raboti i soobra}aj. 

 
 
 To~ka 4 
 Predlog - Re{enie za izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
javni dejnosti; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
Vo Komisijata za javni dejnosti  na Sovet na Op{tina Sveti Nikole se izbiraat: 

 
- za pretsedatel:  
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- Bojana Stojanova 
  

- za ~lenovi: 
- [terjo \orgiev 
- Stev~o Maksimov 
- Svetlana Mitru{ov 
- Vladimir Atanasov 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavi 

Re{enieto na glasawe i Sovetot so 15 glasa ЗА donese Re{enie za izbor na 
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za javni dejnosti. 
 
 To~ka 5 
 Predlog - Re{enie za izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
rodova ramnopravnost; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

Vo Komisijata za rodova ramnopravnost na Sovetot na Op{tina Sveti 
Nikole se izbiraat: 
 

- za pretsedatel:   
- Оливера Арсов 

  
- za ~lenovi: 
- Bojana Stojanova 
- Marjan Zafirov 
- Riste Andonov 
- Светлана Митрушов 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go stavi 

Re{enieto na glasawe i Sovetot so 15 glasa ЗА donese Re{enie za izbor na 
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za rodova ramnopravnost. 
  

Точка 6 
 Измена и дополнување на Решение za razre{uvawe na pretstavnik od 
Op{tina Sveti Nikole vo Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca   
- Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole бр.0801-408 од 03.11.2017 
година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

Od pretstavnik od  Op{tina  Sveti Nikole vo Upravniot odbor na 
Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,  Sveti 
Nikole se razre{uva: 

 
- Vasilka Atanasova 
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Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot го stavi 
Решението na glasawe i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ПРОТИВ donese Измена и 
дополнување на Решение za razre{uvawe na pretstavnik od Op{tina Sveti 
Nikole vo Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca   - Detska 
gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole бр.0801-408 од 03.11.2017 година. 
 

Точка 7 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на член во Надзорниот Одбор за 

контрола на  materijalnoto-finansisko работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 

Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

 Од член во Надзорниот одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko 
работење на ЈКП “Комуналец” се разрешува: 

- Христина Стаменкова 
 
    За  член во Надзорниот  Одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko 
работење  на ЈКП “Комуналец” се именува:  

                     - Бранко Поповски 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot го stavi 

Решението na glasawe i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ donese Решение за 
разрешување и именување  на член во Надзорниот Одбор за контрола на  materijalnoto-
finansisko работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе. 

 
Toчка 8 
Предлог – Одлука за одредување на член на Управниот одбор во Јавната општинска 

установа за деца – Детс ка градинка ,, Рахилка Гонева,, во Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред.  

Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 
i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Stev~o Maksimov go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

Советот на Општина Свети Николе за член на Управниот одбор во Јавната 
општинска установа за деца – Детска градинка ,, Рахилка Гонева,, во Свети Николе по 
предлог на Министерството за труд и социјална политика го одредува лицето: 

 
- Косто Штериов  -  дипломиран  историчар 

Именувањето на членот на Управниот одбор во Јавната општинска установа за 
деца – Детска градинка ,, Рахилка Гонева,, во Свети Николе ќе го изврши оснивачот на 
институцијата со посебно Решение. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot ја stavi 
Одлуката na glasawe i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ donese Одлука 
за одредување на член на Управниот одбор во Јавната општинска установа за деца – Детс ка 
градинка ,, Рахилка Гонева,, во Свети Николе. 

 
Точка 9 
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Ispravka na Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{en  plan za vrabotuvawe na 
Op{tina   Sveti Nikole za 2018 godina; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot ја stavi 

Исправката na glasawe i Sovetot so 15 glasa ЗА donese Ispravka na Zaklu~ok za 
usvojuvawe na Godi{en  plan za vrabotuvawe na Op{tina   Sveti Nikole za 2018 
godina. 
 

Точка 10 
Предлог – Одлука за поништување на Одлука за донесување на ДУП 

Индрустриска зона ,,ЈУГ“ бр. 0801-276 од 22.06.2017 година 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски истакна дека се 

работи за Урбанистички План  донесен од претходниот совет, каде е направен превид 
во  делот на донесувањето на УП и во одлуката се повикува на погрешен член. Во 
консултација на Министерството со транспорт и врски , одлуаката треба да се поништи и 
Урбанистичкиот план да се врати на јавна анкета. 

Советникот од советничката група на СДСМ – Стевчо Максимов излезе со став 
дека одлуката е донесена со низа процедурални недоследности и дека  советничката 
група на СДСМ ќе ја подржи за да може Градоначалникот да ја донесе постапката до 
фаза на јавна анкета. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot ја 
stavi Одлуката na glasawe i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ donese 
Одлука за поништување на Одлука за донесување на ДУП Индрустриска зона 
,,ЈУГ“ бр. 0801-276 од 22.06.2017 година. 

 
Точка 11 

 Барање од Силвија Стојановска; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов 

даде подршка на барањето , се изјасни дека со советничката група на СДСМ ќе гласаат 
по предлогот и ќе го задолжи градоначалникот да излезе во пресрет на барањето и да 
додели парична помош во рамките на своите можности. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ  – Бојан Митев исто се 
изјасни по барањето на Силвија Стојановска и истакна дека и советничката група на 
ВМРО ДПМНЕ  ќе гласа позитивно по барањето.  

Во продолжение советниците дискутираа во врска барањата од ваков тип, и 
заземаа став дека при ваквите барања треба да се заштитат личните податоци и да се 
заштити идентитетот на барателот, впрочем да се продолжи со начинот на работа за 
барањата како и до сега. 
 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot го 
stavi Барањето na glasawe i Sovetot so 15 glasa ЗА го усвои Барањето на Силвија 
Стојановска. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори третата  

седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 16:30 часот. 
Општина Свети Николе 27 .11. 2017 година. 
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     Записничар                 Совет на Општина Свети Николе    
Славица Димова                 Pretsedatel, 
 _______________                             д-р. Kire Aleksov  
       _____________________ 
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З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 

 
 Од четвртата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 29.11. 2017 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 
18:30 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 14 советници Kire Aleksov, 
Marija Ko~ieva \or~eva, [terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, 
Bojana Stojanova,  Riste Andonov, Daniel Iqov, Бојан Митев, Mir~e Josev, 
Olivera Arsov, , Vladimir Atanasov, Goran Trajkovski и Svetlana Mitru{ov. 

Данче Наков не го најави своето отсуство. 
Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
На седницата исто така присуствува{e i: 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole - Sa{o Velkovski 
- Sekretarot na Op{tina Sveti Nikole - Svetlana Mihailovska; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 
 
Пред да се предложи Дневниот ред, советникот од советничката група на ВМРО 

ДПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев процедурално побара збор и им се обрати на 
советниците и на граѓаните со образложение дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ 
и коалицијата ќе ја напушти седницата на Советот на Општина Свети Николе за да даде 
подршка на  истакнати уметници, лекари, операски пејачи и други лица кои се 
притворении за терористички здружувања,  воедно се протестира за аболицираните 
лица. Напомена дека одлуката за напуштање на седницата не е политички став, туку тоа 
е лична одлука на советниците на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов констатира дека на седницата се 

присутни осум советници, седницата може да продолжи со работа и да се донасат 
регуларни одлуки. 

Претседателот констатира дека по точката 2 не е навремено доставен Извештајот, 
не е разгледан на Комисија и точката од тие причини се повлекува од дневниот ред. 
Истиот го надополни со две точки. 
 
 За работа на Sоветот на оваа седница Pretsedatelot на Sоветот го предложи 
следниот: 
 
 
 
 
 
 

Д н е в е н   р е д 
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 Точка 1 
Извештај за материјално-финансиското работење за период 01.01. 2017 до 

30.09.2017 година на ЈП,, Погребални услуги,, Свети Николе; 
 

Точка 2 
Извештај за работата на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка 

,,Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2016/2017 година; 
 
Точка 3 
Предлог Годишна програма за работа на Јавната општинска установа за деца – 

Детска градинка ,,Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2017/2018 година; 
 
Точка 4 
Исправка на Решение za разрешување и imenuvawe pretstavnици od  

Op{tina Sveti Nikole za ~lenови vo U~ili{niot odbor na  Op{tinsko osnovno 
u~ili{te ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе; 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари – 

канцеларии на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ПЕ Свети 
Николе; 
 

Точка 6 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Свети Николе за 2017 година; 
 
Точка 7 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на програмата за активностите на 

општина Свети Николе во областа на културата за 2017 година; 
 
Точка 8 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на социјалната заштита за 2017 година; 
 

Точка 9 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на спорт и млади во 2017 година; 
 
Точка 10 

            Нацрт – Буџет на Општина Свети Николе за 2018 година; 

Точка 11 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2018 година; 
 
 
 
 

Точка 12 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

културата во 2018 година; 
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Точка 13 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

социјалната заштита  во 2018 година; 
 
Точка 14 
Нацрт  – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 

Свети Николе во 2018 година; 
 
Точка 15 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 

спасување и противпожарната заштита  во 2018 година; 
 
Точка 16 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на спорт и млади во 2018 година; 
 

Точка 17 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на образованието  во 2018 година; 
 
           Точка 18 

 Нацрт  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на меѓународната соработка   во 2018  година; 
 
 
            Точка 19 
  Нацрт    – Програма за работата на Комисијата за родова рамноправност за 2018 
година; 
 
            Точка 20 

 Нацрт - Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  
Локалниот економски развој во 2018 година; 
 

           Точка 21 
           Нацрт  – Програма за активностите на Општина Свети Николе  за 
поддршка на НВО секторот во 2018 година; 

 
           Точка 22  
           Нацрт  – Програма за  изградба,  реконструкција  и  одржување  на  локални 
патишта  и улици  во oпштина  Свети  Николе  во 2018 година;   
 

Точка 23  
Предлог – Програма за чистење                             
и одржување на улиците и  локалните патишта во Општина Свети Николе за 

2017-2018 година во зимски услови; 
 
Точка 24 

     Предлог – Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта  
во Општина Свети Николе за 2017-2018година во зимски услови; 
     

Претседателот отвори расрпава по предложениот дневен ред. 
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Bidejki nikoj ne se javi za diskusija Претседателот на Советот ja zatvori 
raspravata  i го стави на усвојување Дневен ред, Sоветот  со 8 гласа ЗА  го усвои и 
работеше по него. 
 

Точка 1 
Извештај за материјално-финансиското работење за период 01.01. 2017 до 

30.09.2017 година на ЈП,, Погребални услуги,, Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj na 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  
 Директорот на ЈП ,,Погребални услуги,,- Сашо Наќев побара збор и кратко го 
елаборира Извештајот и образложи дека до сега низ годините секогаш позитивно ја 
завршувале годината. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов 
не се согласи со Извештајот поради низа нерационални трошоци. Накратко изнесе некој 
ставки од извештајот каде се гледа каде се трошени парите на граѓаните. Во ставката на 
расходи  трошоците за гориво и масло би требало да е намалена поради намаленоста на 
работата на претпријатието.  Посочи на зголемените расходи за телефонски разговори 
трошоците за репрезентација, спонзорство и донација. Во услови со намалени 
надлежности  прикажани се зголемени трошоци за услуги по договор на дело, скоро  
дупло од минатата година посочи советникот. Продолжи со приходните ставки и 
истакна дека со Одлука на Советот дадена е согласност за бесплатен пристап и 
користење на инфраструктурата на гробиштата од страна на операторот. Праша од каде 
овој приход на ставката. Реалната наплата е 70% , според прикажаното претпријатието 
работи или со позитивна нула или со мала загуба и никако неможе да биде во позитива. 

Директорот на ЈП ,,Погребални услуги,, ги оправда трошоците со капелата, за 
потрошена електрична енергија и приклучокот и сл. Возилата се користени заклучно со 
25 фебруари, сега опремата се носи бесплатно. Зголемените телефонски трошоци ги 
оправда со службените телофони, но потсети дека сите телефонски услуги се 
ограничени. Трошоците за спонзорство се направени со дозвола на Управен одбор за 
Фудбалскиот клуб, Кинелошко друштво и сл. 

Услугите по договор за дело се зголемени за ангажирање на луѓе за одржување на 
јавната површина. Имаше потреба да се уреди површината околу капелата, да се 
исчистат каналите и сл. и од тие причини се ангажирани луѓе за време од 3 до 4 месеци. 

Во продолжение ги запозна советниците со услугите што ги дава претпријатието 
на граѓаните околу уредувањето на гробиштата, погребалните услуги и.т.н.  

Уште еднаш потенцира дека за граѓаните кој редовно ги плаќаат сметките сите 
погребални услуги се бесплатни. Во моментот нема неисплатен надомест кон граѓаните 
за погребалните услуги.  

Во продолжение директорот ги запозна советниците со една пресуда за ископ и 
закоп против оператор и каде јасно се гледа кој има обврска за копањето на гробот. За 
крај истакна дека Јавното претпријатие работи согласно Законот за погребални услуги, 
јавни дејности и Законот за погребални услуги. 

Советникот Максимов уште еднаш потенцира дека на намалени дејности 
трошоците треба да бидат намалени. Уште еднаш го потсети директорот за направените 
непотребни трошоци во претпријатието. Сите спортски друштва и останати друштва се 
влезени во Буџетот и Градоначалникот исплаќа на спортските друштва за нивните 
активности. Праша дали има претпријатието фактурирано приходи за влез во гробишта 
последните два месеци, зошто е фактурирано и зошто се зголемени сметките за 
погребалните услуги за 20 денари.  Советникот Максимов смета дека на граѓаните треба 
да им се наплаќа еднаш годишно и тоа стои во Законот за погребалните претпријатија. 



  5 

Директорот појасни дека на сите правни лица кој побарале влез во гробиштата и 
градежни активности во истите е наплатено за влез во гробиштата.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Марјан Зафиров 
побара попрецизен одговор за телефонските услуги и истакна дека потрошената сума е 
нереална. Исто така укажа на големета сума која е потрошена за репрезенатација. 

Директорот на претпријатието уште еднаш одговори дека вработените имаат 
минимална претплата на телефонските сметки, а јавната набавка за телефонските услуги 
ја направила Локалната самоуправа. Во врска трошоците околу репрезантицата појасни 
дека овде спаѓа и трошокот за Управните и Надзорните одбори. 

Советникот Марјан Зафиров истакна дека не е дозволиво Управните и 
Надзорните одбори да прават трошоци за репрезентација од приходите на Јавното 
претпријатие. Во продолжение ги сумираше непотребните трошоци и додаде дека од 
истите може да се покрие еденомесечен приход на вработените. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go 
stavi Извештајот  na glasawe i Sovetot so 8 glasa ВОЗДРЖАНИ не го усвои  
Извештајот за материјално-финансиското работење за период 01.01. 2017 до 
30.09.2017 година на ЈП,, Погребални услуги,, Свети Николе.   
 
 

Точка 2 
Извештај за работата на Јавната општинска установа за деца – Детска 

градинка ,,Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2016/2017 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za јавни дејности при  Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati vo celost.  

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot go 
stavi Извештајот  na glasawe i Sovetot so 8 glasa ЗА   го усвои  Извештајот за 
работата на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка ,,Рахилка 
Гонева Свети Николе за учебната 2016/2017 година. 

 
Точка 3 
Предлог Годишна програма за работа на Јавната општинска установа за 

деца – Детска градинка ,,Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2017/2018 
година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za јавни дејности при  Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati vo celost.  

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot na Sovetot ја 
stavi Годишната програма  na glasawe i Sovetot so 8 glasa ЗА   ја  усвои   Годишна 
програма за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка 
,,Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2017/2018 година. 

 
Точка 4 
Исправка на Решение za разрешување и imenuvawe pretstavnици od  

Op{tina Sveti Nikole za ~lenови vo U~ili{niot odbor na  Op{tinsko 
osnovno u~ili{te ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.  
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Комисијата за верификација избори и именувања при  Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot до Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati vo celost.  

Се врши исправка во уводот на Решение за разрешување и именување 
претставници od  Op{tina  Sveti Nikole za членови vo U~ili{niot odbor na  
Op{tinsko osnovno u~ili{te ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе  бр. 0801-402 
од 03.11.2017 година каде наместо ,,Vrz osnova na ~len 96 od Zakonot za 
osnovnoto obrazovanie (,,Slu`ben vesnik na RM,, br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 i 
70/2006godina),,  треба да стои  ,,Врз основа на член 36 став 1 точка 4 и 5 како и член 22 
став 1 точка 8  од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), а во врска 
со член 124 точка 2 од Законот за основно образование,,. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Исправката 
на Решението на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА   ја  усвои  Исправка на Решение za 
разрешување и imenuvawe pretstavnици od  Op{tina Sveti Nikole za ~lenови 
vo U~ili{niot odbor na  Op{tinsko osnovno u~ili{te ООУ ,,Кирил и Методиј,, 
Свети Николе.  

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари – 

канцеларии на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ПЕ 
Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za јавни дејности при  Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati vo celost.  

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко појасни 
дека се работи за една работна просторија односно канцеларија бр. 28 која се наоѓа на 
третиот спрат во општинската зграда и која е сопственост на локалната самоуправа. За 
потребите на ПЕ Министертсво за земјоделие канцеларијата ќе им се даде на времено 
користење без надоместок од 10 години, но договорот може да се раскине по потреба во 
кое било време. 
 Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Одлуката 
на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА   донесе   Одлука за давање на времено 
користење на недвижни ствари – канцеларии на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство ПЕ Свети Николе. 
 

Точка 6 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2017 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj na 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

Претставникот од Одделението за финансии и буџет – Фросина Мишева појасни 
дека овде е направена пренамена на средствата, остатокот од блок дотацијата да се 
пренамени за други потребни трошоци, за да можат предвидените средства наменски да 
се потрошат. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Одлуката 
на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА   донесе   Одлука за измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2017 година. 
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Точка 7 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на програмата за активностите 

на општина Свети Николе во областа на културата за 2017 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj na 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost.  

Градоначалникот на Општина Свети Николе образложи дека средствата од 
Светиниколско културно лето ќе се пренаменат за 19 декември Патронот на градот 
Свети Николај за одржување на музичка програма. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Одлуката 
на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА   донесе   Одлука за измена и дополнување на 
програмата за активностите на општина Свети Николе во областа на културата за 
2017 година. 

 
Точка 8 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на социјалната заштита за 2017 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj na 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost. 

Претставникот од Одделението за финансии и буџет – Фросина Мишева појасни 
дека нема можност за ребаланс и оние средства што не се искористени се пренасочени 
таму за каде има потреба, односно за лицата за посебни потреби. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави 
Изменената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА   донесе   Измена и 
дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на социјалната заштита за 2017 година. 

 
Точка 9 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на спорт и млади во 2017 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj na 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost. 

 
Овде се направени истите или слични трансакции на сретства како во 

претходните програми, односно од една сметка средствата се префрлени на друга сметка 
за да можат да се искоритат- истакна претставникот од Одделението за финансии и 
буџет – Фросина Мишева.  

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави 
Изменената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА   донесе   Измена и 
дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
спорт и млади во 2017 година. 

 
Претседателот на Советот на Општина Свети Николе – Кире Алексов се обрати 

до советниците и ги информира дека точките од реден број 10 до реден број 22 се Нацрт 
Програми и Буџет на Општина Свети Николе кој се донесуваат во две фази, од тие 
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причини денес се доставени Нацрт – Програмите и Буџетот во првата фаза. Во 
наредните десет дена треба да се разгледаат и ако има предлози во вид на  амандмани да 
се достават до Одделението до финансии и буџет преку архивата на Општина Свети 
Никололе. 

 
 
Точка 10 

            Нацрт – Буџет на Општина Свети Николе за 2018 година; 

Точка 11 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2018 година; 
 

Точка 12 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 

на културата во 2018 година; 
 

Точка 13 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

социјалната заштита  во 2018 година; 
 

Точка 14 
Нацрт  – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Свети Николе во 2018 година; 
 
Точка 15 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

заштита и спасување и противпожарната заштита  во 2018 година; 
 
Точка 16 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на спорт и млади во 2018 година; 
 

Точка 17 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на образованието  во 2018 година; 
 
           Точка 18 

 Нацрт  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на меѓународната соработка   во 2018  година; 
 
 
            Точка 19 
  Нацрт    – Програма за работата на Комисијата за родова рамноправност за 
2018 година; 
 
            Точка 20 

 Нацрт - Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  
Локалниот економски развој во 2018 година; 
 

           Точка 21 
           Нацрт  – Програма за активностите на Општина Свети Николе  за 
поддршка на НВО секторот во 2018 година; 
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           Точка 22  
           Нацрт  – Програма за  изградба,  реконструкција  и  одржување  на  локални 
патишта  и улици  во oпштина  Свети  Николе  во 2018 година;   

 
Точка 23 
Предлог – Програма за чистење и одржување на улиците и  локалните 

патишта во Општина Свети Николе за 2017-2018 година во зимски услови; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 23 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za комунални работи и сообраќај при  Sovetot 

na  Op{tina Sveti Nikole - – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог – 
Програмата на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА   донесе   Програма за чистење и 
одржување на улиците и  локалните патишта во Општина Свети Николе за 2017-
2018 година во зимски услови. 

 
Точка 24 

     Предлог – Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални 
патишта  во Општина Свети Николе за 2017-2018година во зимски услови; 

 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 24 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za комунални работи и сообраќај при  Sovetot 

na  Op{tina Sveti Nikole  – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati vo celost. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Предлог – 
Оперативниот план  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА   донесе   Оперативен план 
за чистење и одржување на улици, локални патишта  во Општина Свети Николе за 
2017-2018година во зимски услови. 

 
  

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 
четвртата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 19:30 
часот. 

Општина Свети Николе 29 .11. 2017 година. 
 
 
 

     Записничар                 Совет на Општина Свети Николе    
Славица Димова                 Pretsedatel, 
 _______________                             д-р. Kire Aleksov  
       _____________________ 
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З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 

 
 Од петтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 15.12. 2017 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 
15:30 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 14 советници Kire Aleksov, 
Marija Ko~ieva \or~eva, [terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, 
Bojana Stojanova,  Riste Andonov, Daniel Iqov, Бојан Митев, Mir~e Josev, 
Olivera Arsov, , Vladimir Atanasov, Svetlana Mitru{ov и Данче Наков. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата - Горан 
Трајковски го најави своето отсуство. 

Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 
mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 

На седницата исто така присуствува{e i: 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole - Sa{o Velkovski 
- Sekretarot na Op{tina Sveti Nikole - Svetlana Mihailovska; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 
 
Пред да се предложи Дневниот ред, советникот од советничката група на ВМРО 

ДПМНЕ и коалицијата – Влатко Атанасов процедурално побара збор и им се обрати на 
советниците и на граѓаните со образложение дека на претходната седница поставил 
прашање односно прашал дали Градоначалникот има склучено договор со надворешни 
лица, по кој основ, со кое овластување, за кој временски период и за која намена. Во 
продолжение го прочита одговорот од Градоначалникот добиен во писмена форма во кој 
стои дека Општина Свети Николе нема потпишано договор со ниеден надворешен 
соработник и нема никакви финансиски обврски по тој основ. 
 
 Потоа за работа на Sоветот на петтата  седница Pretsedatelot на Sоветот го 
предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
  
 

-  Усвојување на Записникот од третата редовна седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 27. 11.  2017година; 

 
-  Усвојување на Записникот од четвртата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 29. 11.  2017година; 
 
 

Точка 1 
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Предлог – Решение за именување на претседател и членови во  Одборот за 
доделување на општински признанија и награди; 

 
Точка 2 
Предлог – Решение за разрешување и именување член во УО на Детска Градинка 

,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
 
Точка 3 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за  

извештајниот период (комулативно) за квартал Трети од 01.01. 2017 година до 
30.09.2017 година; 

 
Точка 4 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за трет квартал за 2017 

година; 
 
Точка 5 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ТРЕТ квартал; 

 
Точка 6 

 Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и јавните претпријаија основани од општините; 
 

Точка 7 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2018 година; 
 

Точка 8 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

културата во 2018 година; 
 

Точка 9 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

социјалната заштита  во 2018 година; 
 
Точка 10 
 Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Свети Николе во 2018 година; 
 
Точка 11 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 

спасување и противпожарната заштита  во 2018 година; 
 
Точка 12 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на спорт и млади во 2018 година; 
 
 

Точка 13 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на образованието  во 2018 година; 
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           Точка 14 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на меѓународната соработка   во 2018  година; 
 
 
            Точка 15 
 Предлог   – Програма за работата на Комисијата за родова рамноправност за 2018 
година; 
 
            Точка 16 

Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  
Локалниот економски развој во 2018 година; 
 

           Точка 17 
          Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе  за 
поддршка на НВО секторот во 2018 година; 

 
           Точка 18 

Предлог – Програма за  изградба,  реконструкција  и  одржување  на  локални 
патишта  и улици  во oпштина  Свети  Николе  во 2018 година;  

 
           Точка 19 

Предлог - Решение за разрешување и именување  на член во Надзорниот Одбор за 
контрола на  materijalnoto-finansisko работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Свети 
Николе 

 
           Точка 20 
 Предлог – Одлука за доделување на Општински признанија и награди за 2017 година; 

 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 
Bidejki nikoj ne se javi za diskusija Претседателот на Советот ja zatvori 

raspravata  i го стави на усвојување Дневен ред, Sоветот  со 14 гласа ЗА  го усвои и 
работеше по него. 
 

-  Усвојување на Записникот од третата редовна седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 27. 11.  2017година. 

Претседателот отвори расправа по записникот. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 14 glasa ZA go usvoiја zapisnikot od  третата редовна  
седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 27.11. 2017 година. 

 
 
-  Усвојување на Записникот од четвртата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 29. 11.  2017година; 
 

Претседателот отвори расправа по записникот. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 8 glasa ZA и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ go usvoiја 
zapisnikot od  четвртата редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 29.11. 2017 година. 
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Точка 1 
Предлог – Решение за именување на претседател и членови во  Одборот за 

доделување на општински признанија и награди; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред.  
Комисијата за верификација избори и именувања при  Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Стевчо Максимов  go podnese Izve{tajot до Komisijata i 
predlo`i Sovetot da go prifati како што е предложен.  
 

За претседател во Одборот за доделување на општински признанија и награди       од 
редот на Советот на Општината се именува:  

 
Стевчо Максимов 
 
За членови во Одборот за доделување на општински признанија и награди од редот 

на Советот на Општината се именуваат:  
 
- Бојана Стојанова 
- Оливера Арсов 
- Марија Кочиева Ѓорчева 
- Ристе Андонов 
 
За членови во Одборот за доделување на општински признанија и награди од редот 

на надворешни членови се именуваат:  
 
- Панче Насков 
- Кирил Трајковски 
- Благој Мишев 
 
Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Решението на 

гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА   донесе   Решение за именување на претседател и 
членови во  Одборот за доделување на општински признанија и награди. 

Поради потребата   Одборот за доделување на општински признанија и награди 
да се состане и да работи по одредени точки, претседателот побара пауза од половина 
час. 

 
Точка 2 
Предлог – Решение за разрешување и именување член во УО на Детска 

Градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.  
Комисијата за верификација избори и именувања при  Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Стевчо Максимов  go podnese Izve{tajot до Komisijata i 
predlo`i Sovetot da go prifati како што е предложен.  
 

Од   член во Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska 
gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole se разрешува: 

 
-  Павле Јованчев 

 
Za член во Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska 

gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole se imenuva: 
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- Александар Иванов 
 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицаијата – Марјан Зафиров 

побара да се разјаснат некои нелогични ситуации и праша дали е законски членот во 
Управниот одбор од редот на родителите да го именува Советот. 

Советникот Стевчо Максимов образложи дека Советот има надлежност да ги 
разрешува и именува членовите во Управните одбори од редот на родителите врз основа 
на член 114 точка 17 од Законот на заштита на децата. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Решението 
на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА   донесе  Решение за разрешување и именување 
член во УО на Детска Градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 

 
Точка 3 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе 

за  извештајниот период (комулативно) за квартал Трети од 01.01. 2017 година до 
30.09.2017 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави 
Кварталниот извештај на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА   го усвои Кварталениот 
извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за  извештајниот 
период (комулативно) за квартал Трети од 01.01. 2017 година до 30.09.2017 година. 

 
Точка 4 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за трет квартал за 2017 

година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов 
констатира дека во Извештајот има прикажано многу ниска ставка на приходи и 
расходи. Образложението дека тоа е  поради политичката ситуација во државата не 
држи и има мислење дека овде се работи за предимензионирање на буџетот. 

 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Марјан Зафиров 

побара подетално појаснување за ставките планирање-реализирање на стр.8 односно 
дали е убран данокот за овие девет месеци и кој се таксите за вршење на дејност и 
зошто има 100% промашување во овие ставки. 
 

Претставникот од Одделението за финансии и буџет – Фросина Мишева појасни 
дека податоците што се однесуваат на даноци и специфични услуги доѓаат како 
проекција од  Одделението за буџет. Планирано е дека ќе има продажба на земјиште и 
плацеви, а со тоа и данок на промет. Но од ова ншто не се изреализира, едно со друго е 
поврзано и немаме приходи. Покрај се Општина Свети Николе имаше 
предимензиониран буџет, Одделението за буџет само ги внесува податоците, а не го 
планира буџетот. 
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Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата - Оливера 
Арсов констатира дека  промашувањето на буџетот се сведува на плацевите односно 
планирано е да се продадат плацеви, но не се продале. Праша зошто Општина Свети 
Николе во оваа година не распишала оглас за продавање на плацеви. 

Раководителот на Секторот за урбанизам – Зоран Стојчев истакна дека 
продажбата на плацеви е резултат на донесување на Детални урбанистички планови, но 
за жал плановите не се изработени и нема продажба на плацеви. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави 
Извештајот  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА   го усвои Извештајот за 
реализација на Општина Свети Николе за трет квартал за 2017 година. 

 
Точка 5 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ТРЕТ 

квартал; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Кварталниот 
извештај на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА   го усвои Квартален извештај за 
достасани ненамирени обврски – збирен за ТРЕТ квартал. 

 
Точка 6 

 Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и јавните претпријаија основани од општините; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajот od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Кварталниот 
извештај на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА   го усвои Квартален извештај за 
промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните 
претпријаија основани од општините. 

 
Претседателот на Советот на Општина Свети Николе ги извести советниците 

дека се поднесени во писмена форма седум амандмани во врска со програмите. 
 
Точка 7 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajот od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог – 
Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА   ја  усвои Програмата за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и 
комуникациската технологија   (ИКТ) во  2018 година. 
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Точка 8 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 

на културата во 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред, односно 

отвори расправа по амандманот за оваа точка. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев 

го цитираше поднесениот амандман. 
-Изработка и реализација на проект за затоплување на кино-салата при Домот на 

културата со износ од 200.000 денари, а истите да се оебзбедат со пренамена на 
средствата од ставката 19 декември – патрон на градот Свети Никола, Свечена 
академија и свечена седница. 

Раководителот на Одделението за финансии и буџет појасни дека тоа се малку 
средства за реализација на овој амандман. Во догледен период Општина Свети Николе 
ќе смогне сили и со издржан проект да го реши проблемот за затоплувањето на кино 
салата. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски го подржа 
советникот Бојан Митев, со надеж дека ќе се направи проект и со помош на странски 
донации ќе се обезбеди затоплување во салата. Што се однесува до сумата  од 350.000 
денари таа веќе е намалена на 150.000 денари се со цел да не се трошат толку средства 
за свечени седници и акдемии по повод празникот Свети Николај. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов го стави амандманот на гласање и 
Советот со 6 гласа ЗА и 8 гласа ПРОТИВ не го усвои амандманот - Изработка и 
реализација на проект за затоплување на кино-салата при Домот на културата со износ 
од 200.000 денари, а истите да се оебзбедат со пренамена на средствата од ставката 19 
декември – патрон на градот Свети Никола, Свечена академија и свечена седница. 

Потоа се премина на разгледување и дискусија про предложената програма. 
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajот od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев 
се изјасни на говорница и даде  подршка на  Програмата воедно изрази задоволство за 
продолжување нас традицијата за одрѓување на Моторијадата, Тодорица, Свети Никола 
и сл. 

Градоначалникот  даде кратко објаснување по другите расходни ставки во 
буџетот и додаде дека од оваа година ќе почне да се одржува и ликовната колонија, 
фестивалот Звездички, подршка на настапи на КУД ,,Јанко Глигоров,,  и слични вакви 
културни настани. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА   ја  усвои Програмата за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2018 година. 

 
Точка 9 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 

на социјалната заштита  во 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
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Izve{tajот od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Градоначалникот појасни дека се направени три проекти, првата фазе е помината, 
сега се оди на втора фаза. Ова се три капитални иневстиции што се планираат следната 
година, поточно изградба на нова градска градинка во с. Ерџелија, санација на детската 
градинка ,,Рахилка Гонева,, клон 2,  санација и адаптација на  Детската градинка  во с. 
Горобинци. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 
Арсов праша зошто е толкава сумата за детски новогодишни пакетчиња во Детската 
градинка и дали во сумата е предвидено нешто друго бидејки е висока. 

Раководителот на Одделението за финансии и буџет појасни дека во сумата е 
влезен и долгот од минатата година  за неплатени пакетчиња за десата го градинките. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА   ја  усвои Програмата за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита  во 
2018 година. 

 
Точка 10 
 Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Свети Николе во 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go прочита  
амандманот поднесен од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев го предложи амандманот од ставката И6 – одбележување и поставување на 
хоризонтална и вертикална сигнализација се зголеми за 150.000 денари со што има 
зголемување за 50.000 денари од првично планираните, истите овие средства би се 
обезбедиле со пренамена на средства од предлог нацрт програмата за активностите на 
Општина Свети Николе за подршка на НВО секторот од ставка: Здружение на граѓани 
Мото Клуб Свети Николе МЦЦ. 

Фросина Мишева – претставник од Оделението за буџет  напомена дека во 2017 
година има набавено поголема количина на сообраќајни знаци. 

Советникот Бојан Митев потсети дека Одделението за буџет само го пишува 
буџетот, а не го брани. Смета дека луѓето кој членуваат во Мото клубот се подржани со 
програма и за нив има предвидени средства. Укажа дека има потреба од безбедноста  на 
пешаците и на учесниците во сообраќајот со возилата и уште еднаш им се одбрати на 
советниците да го подржат амандманот. 

Мишева појасни дека од тие 300.000 денари, само 100.000 денари се за Мото 
клубот другите преостанати средства се за НВО секторот. 

Овде советникот Митев образложи дека објаснувањето на стручната служба не е 
логично и исти средства се ставени и во две програми и се повторуваат. 

Советникот Бојан Митев го повлече амандманот се со цел да не се наштети на 
Моторијадата, но апелираше во иднина предвидените средства да бидат наративно 
објаснети. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе појасни дека мината година има 
доволно издвоени средства за хоризонтална сигнализација, но ако има потреба пак ќе се 
предвидат. 

По повлекувањето на амандманот Pretsedatelot na Komisijata za finansii 
i lokalen ekonomski razvoj при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија 
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Кочиева Ѓорчева go podnese Izve{tajот od Komisijata i predlo`i Sovetot da go 
prifati  како што е предложен. 

Стручната служба накратко ги запозна советниците со што е дополнета и 
измената Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Свети Николе во 2018 година која се однесува за јавен превоз на граѓаните од руралните 
средини до градот и во наративниот дел измените што се однесуваат за изградба на 
стационар за кучиња скитници. 

Советничката Оливера Арсов постави неколку прашања до службите, како кој 
плацеви се планираат за продажба и дали се плацовите од предвидените ДУП и за кој 
возила станува збор кога се вели набавка на две специјални возила. Понатаму праша 
колкава ќе биде пешачката патека, дали има предвиено средства за санација на речното 
корито, колку гребен асфалт е предвидено за тампонирање  и сл. За реконструкција на 
азбесните цевки остануваат околу 12 км, во Програмата нема такво предвидување, 
праша што се планира по овој повеќегодишен проблем. 

Стручната служба појасни дека како ставка трошоците се предвидени во 2018 
година, ако дел од средствата не стасуваат во определена ставка ќе се пренаменат од 
друга ставка. Планирани се две возила и тоа е предвидено, за азбестните цевки напомена 
дека потребно е да се подмират старите трошоци, па потоа да се премине на нови проект 
за смена на азбесните цевки. 

Градоначалникто на Општина Свети Николе изрази голема надеж за изработка на 
два Детални урбанистички планови и дека конечно ќе се почне со продажна на плацови 
и по тој основ ќе се зголемат и убирањето на средства од даноци и комуналлии. Во 
продолжение ја најави реконструкцијата на фонтаната во паркот и реконструкција на 
Пензионерски домови во две рурални средини. Најви и набавка на две помали возила во 
Комуналното претпријатие за собирање на смет и чистеер на канализационата мрежа. 

Советникот Бојан Митев праша до каде е гасификацијата во градот и што се 
планира со градскиот базент во општината. 

Градоначалникот образложи дека е доделено градежно земјиште за изградба на 
базент со спортски терени на приватно лице и се надева дека со приватно партнерство ќе 
се изреализира и тој прокет. Што се однесува до гасификацијата Градоначалникот 
истакна дека гасификацијата ќе се овозможи на капацитетите што се на државна 
сопственост, стопнаските објекти, па потоа со класификација во градот.  

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ   ја  усвои 
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети 
Николе во 2018 година. 

 
Точка 11 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

заштита и спасување и противпожарната заштита  во 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajот od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ   ја  усвои Програма 
за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и спасување и 
противпожарната заштита  во 2018 година. 

 
Точка 12 
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Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе 
во областа на спорт и млади во 2018 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов го 

предложи амандманот по оваа точка односно Во предлог Нацрт  Програмата за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на спорт и млади за 2018 година, се предлага ставката КК 
Овче Поле да се зголеми за 6.000 денари, односно да изнесува вкупно 120.000 денари.  

Средствата за таа намена би се обезбедиле од истата програма, со тоа што предвидените 
средства за следните позиции ќе се намалат и ќе изнесуваат: 

- Електронски игри Е геминг 50.000денари; СРД Мрена Свети Николе 40.000денари; 
Младински кошаркарски клуб Овче Поле 50.000 денари; ФК Овче Поле јуниор 50.000денари; 
ОФС Свети Николке 20.000 денари и Здружение на училишен спорт Свети Николе 
20.000денари. 

Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Извештајот od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  амандманот како што 
е предложен. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Амандманот  на 
гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ   го  усвои Амандманот предложен 
од советничката група на СДСМ и коалицијата. 

 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата -  Бојан Митев  го 

образложи амандманот со образложение дека претходниот амандман што е поднесен од СДСМ 
и коалицијата е во иста насока како и амандманот што сега се предлага односно се предлага 
ставката на КК Овче Поле Свети Николе да се зголеми за 80.000 денари, со што со таа ставка 
би биле предвидени 140.000 денари, истите овие средства би се обезбедиле со пренамена на 
средства од истата предлог програма од ставката Кошаркарски турнир Свети Николе. 

Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Извештајот od Komisijata i predlo`i Sovetot da не go prifati  амандманот како 
што е предложен. 

Советникот од советничката листа на СДСМ и коалицијата  - Стевчо Максимов се 
јави за збор по амандманот и ги потсети советниците дека барањата во амандманот 
веќе делумно се усвоени со претходно усвоениот амандман и предложи на советот 
предложениот аманднам да не го усвои. 

Советникот Бојан Митев ги потсети советниците дека тој е организатор на 
кошаркарскиот турнир во Свети Николе и дека КК Овче Поле Свети Николе има 
потреба од многу поголема сума за да може да учествува во втората лига.  

Градоначалникот не се сложи со советникот Митев и истакна дека во Свети 
Николе не се сите членови и фанови на овој клуб. Во ова Програма стои и турнирот во 
мал фудбал, како и многу други спортски клубови. Во иднина ќе се прават напори 
локалната самоуправа и фирмите во градот да овозможат младите да учествуваат во сите 
спортски клубови да го развијат спортскиот дух и да се одржуваат што повеќе спортски 
натпревари. 

На ова реплицираше советникот Бојан Митев и уште еднаш се потруди да 
истакне колкави се потребите   на КК Овче Поле Свети Николе се со надеж дека ќе се 
обезбедат дополнителни средства од фирмите и други донаации како би можел овој клуб 
да се натпреварува во втората лига, па потоа и во првата. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Амандманот  на 
гласање  i Sovetot so 6 glasa ЗА и 8 гласа ПРОТИВ не   го  усвои Амандманот предложен од 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. 
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Претседателот на Советот – Кире Алексов му даде збор на советникот Митев за да го 

поднесе предложениот амандман по оваа Програма. 
Советникот од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ  и коалицијата  - Бојан Митев го 

предложи амандманот кој гласи: КМФ Овче поле 2013 се зголеми за 40.000 денари со што таа 
ставка би биле предвидени 100.000 денари, истите овие средства би се обезбедиле со 
пренамена на средства од истата предлог програма од ставката Електронски игри, се со цел да 
му се даде подршка на клубот за мал фудбал Овче Поле. 

Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Извештајот od Komisijata i predlo`i Sovetot da не go prifati  амандманот како 
што е предложен. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе ги подржа Е гејминг игрите и предочи дека 
овие игри може да бидат дел и од олимписките спортски игри и со ова програма мора да им се 
даде подршка и на овие спортски играчи и натпреварувачи. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Амандманот  на 
гласање  i Sovetot so 6 glasa ЗА и 8 гласа ПРОТИВ   не го  усвои Амандманот предложен од 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ  и коалицијата. 

 
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese Izve{tajот od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен, односно да се 
прифати Програмата со предложениот амандман: Во предлог Нацрт - Програмата за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади за 2018 година, се 
предлага ставката КК Овче Поле да се зголеми за 6.000 денари, односно да изнесува вкупно 
120.000 денари.  

Средствата за таа намена би се обезбедиле од истата програма, со тоа што предвидените 
средства за следните позиции ќе се намалат и ќе изнесуваат: 

- Електронски игри Е геминг 50.000денари; СРД Мрена Свети Николе 40.000денари; 
Младински кошаркарски клуб Овче Поле 50.000 денари; ФК Овче Поле јуниор 50.000денари; 
ОФС Свети Николке 20.000 денари и Здружение на училишен спорт Свети Николе 
20.000денари. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја   стави Предлог-
Програмата на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа  ВОЗДРЖАНИ  ја  усвои Програма 
за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2018 година. 

 
Точка 13 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на образованието  во 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред. 
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese Izve{tajот od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе -  Сашо Велковски образложи дека 
работите во училиштата се во тек, средства за исплата има, предвидени се во Програмата и 
како што е предвидено се ќе се изреализира следната година. 

Советикот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера Арсов 
сугерираше Општината да предвиде средства за регионалните и државните  натпревари на 
учениците. 
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Градоначалникот појасни дека автобусот што го има општината е на располагање на 
сите училишта, пензионери, здруженија и сл. а трошоците за споемнатите натпревари ги 
покрива општината. 

Сузана Нушева – раководителот на Одделението за финансии и буџет потврди дека овие 
натпревари се финансираат од блок дотацијата и за нив има предвидено средства за идната 
година. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја   стави Предлог-
Програмата на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа  ВОЗДРЖАНИ  ја  усвои Програма 
за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието  во 2018 година. 

 
           Точка 14 

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе 
во областа на меѓународната соработка   во 2018  година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред. 
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese Izve{tajот od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја   стави Предлог- 
 
Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА ја  усвои Програма за 

активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка   
во 2018  година. 

 
 
            Точка 15 
 Предлог   – Програма за работата на Комисијата за родова рамноправност за 
2018 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред. 
 
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese Izve{tajот od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА ја усвои Програмата за работата 
на Комисијата за родова рамноправност за 2018 година. 

 
            Точка 16 

Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на Локалниот економски развој во 2018 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред. 
Советникот од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 

Атанасов предложи амандман по оваа точка кој гласи: Репрезентативен материјал за 
Општина Свети Николе во износ од 100.000 денари, истите овие средства би се 
обезбедиле со пренамена на средства од истата предлог програма од ставката: Јавен 
повик за избирање на идејно решение за изработување на сувенир на градот. 

Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese Izve{tajот od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da не go prifati  амандманот како што е предложен. 

Градоначалникот зеде збор по ова точка, кажа дека е увидена грешката што е направена 
во Програмата и во истата веќе се предвидени средства за идејно решение за сувенир на градот 
и промотивен материјал. 

Советникот Бојан Митев го поздрави покажаното разбирање од страна на 
Градоначалникот, го повлече амандманот и се изјасни дека советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ и коалицијата ќе ја подржат оваа Програма.  
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Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese Izve{tajот od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da ја prifati  Програма за активностите на Општина 
Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2018 година со измените. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА ја усвои Програмата за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски 
развој во 2018 година. 

 
           Точка 17 
          Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе  
за поддршка на НВО секторот во 2018 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред. 
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese Izve{tajот od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da ја prifati  Програма за активностите на Општина 
Свети Николе  за поддршка на НВО секторот во 2018 година, како што е предложена. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА ја усвои Програма за активностите 
на Општина Свети Николе  за поддршка на НВО секторот во 2018 година. 

 
           Точка 18 

Предлог – Програма за  изградба,  реконструкција  и  одржување  на  
локални патишта  и улици  во Општина  Свети  Николе  во 2018 година;  

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов  

го повлече предложениот амандман од причини што овој предлог веќе е влезен во Нацрт 
Програмата. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски предложи на 
Советот како точка 6 во делот на локалните патни правци да се стави и реконструкција 
на пат Долно Ѓуганци – Горно  Ѓуганци. 

Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajот od Komisijata i predlo`i Sovetot da ја  prifati со дополнувањето од 
Градоначалникот. 

  Советникот од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Данче 
Наков дискутираше по оваа точка и побара од Советот и Градоначалникот да се изврши 
хитна санација на патот за с. Делисинци, односно опесочување на дел од патот како би 
можеле жителите да одат до своите работни мета, сточарските фарми и сл. 

Градоначалникот се обрати до советниците и потенцира дека заедно со тимот од 
урбанизам ќе направи напори да  се стават сите локални патишта во функција и да се 
направи пристап до сите рурални средини. 

Советникот Бојан Митев наброја неколку патни правци со цел да укаже на 
советниците дека патните правци до руралните средини се реконструирале и санирале 
во изминатите години. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА ја усвои Програмата за  изградба,  
реконструкција  и  одржување  на  локални патишта  и улици  во Општина  Свети  
Николе  во 2018 година. 
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           Точка 19 
Предлог - Решение за разрешување и именување  на член во Надзорниот 

Одбор за контрола на  materijalnoto-finansisko работење на ЈКП ,,Комуналец,, - 
Свети Николе 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред.  
Претседателот на Комисијата за верификација избори и именувања при  Sovetot 

na  Op{tina Sveti Nikole – Стевчо Максимов  go podnese Izve{tajot од  
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati како што е предложен. 

 
 Од член во Надзорниот одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko 
работење на ЈКП “Комуналец” се разрешува: 
 

- Влатко Тошев 
    За  член во Надзорниот  Одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko 
работење  на ЈКП “Комуналец” се именува:  
 

                     - Наташа Ѓорчева 
Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Предлог - 

Решението на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ го усвои 
Решението  за разрешување и именување  на член во Надзорниот Одбор за 
контрола на  materijalnoto-finansisko работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Свети 
Николе. 

 
           Точка 20 
 Предлог – Одлука за доделување на Општински признанија и награди за 2017 
година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 20 од дневниот ред.  
Претседателот на Комисијата за верификација избори и именувања при  Sovetot 

na  Op{tina Sveti Nikole – Стевчо Максимов  go podnese Izve{tajot до 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati како што е предложен.  
           Za zna~ajni ostvaruvawa i postignuvawa vo vkupniot op{testven razvoj, 
unapreduvawe na lokalnata samouprava vo Op{tinata, za{tita i unapreduvawe 
na `ivotnata sredina i vo drugite oblasti na `ivotot i trudot {to 
pretstavuvaat poseben pridones za vkupniot napredok i afirmacija na Op{tina 
Sveti Nikole, PLAKETA se dodeluva na:   
 

1.  “LION ”  DOO- Sveti Nikole 
2.  “BIM” AD- Sveti Nikole 
3.   DPPU“ KOKI-LUKS”   s.Gorobinci  Sveti Nikole 
4.   Zlatan Krkik-  Gradonaчalnik na Op{tиna Чичевац Р.Србија 
5.   Милка Крстева -  Медицинска сестра                                 
6.   Панчe Anastasov –  Мајстор Панта Шивач (Фудбалер) 
 

~len  2 
 
 Pari~ni nagradi se dodeluvaat na : 
 
  ТЕОДОРА БОШКОВА u~enik  vo SOU “Ko~o Racin” Sveti Nikole vo iznos od  
10.000,00 denari. 
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- za најдобар ученик во средно образование за учебната 2016/2017  
 

САРА ГОЛАКОВА  u~enik vo OOU”Kiril i Metodij” Sveti Nikole vo iznos od 
6.000,00 denari. 

- За најдобар ученик во основно образование за учебната 2016/2017 
 

АНГЕЛА ИВАНОВСКА  u~enik vo OOU”Dame Gruev”  s.Erxelija vo iznos od 
6.000,00 denari. 

- za најдобар ученик во основно образование за учебната 2016/2017 
 
  БОЈАНА АНДОНОВА u~eniк vo OOU”Goce Del~ev” Sveti Nikole, vo iznos od 
6.000,00 denari. 

- za најдобар ученик во основно образование за учебната 2016/2017 
 
 АНГЕЛА ИВАНОВСКА u~enik  vo OOU”Даме Груев” с. Ерџелија vo iznos od  3.000,00 
denari. 
                      - za освоено прво место во основно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
ЛУКА ДЕРМЕНЏИЕВ u~enik  vo OOU”Гоце Делчев” Sveti Nikole vo iznos od  
1.500,00 denari. 
                      - za освоено второ место во основно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
ЕВДОКИЈА МАРКОВА u~enik  vo OOU”Кирил и Методиј” Sveti Nikole vo iznos od  
1.000,00 denari. 
                      - za освоено трето место во основно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
ТЕОДОРА БОШКОВА  u~enik  vo СOU”Кочо Рацин” Sveti Nikole vo iznos od  
3.000,00 denari. 
                      - za освоено прво место во средно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
МАЈА КОЦЕВА u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  1.500,00 
denari. 
                      - za освоено второ место во средно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
АНГЕЛА ДЕРМЕНЏИЕВА u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  
1.000,00 denari. 
                      - za освоено трето место во средно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
АНАСТАСИЈА ДИМКОВА u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  
3.000,00 denari. 
                      - za освоено прво место во средно образование на ликовен  конкурс на тема 
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
АНАБЕЛА НИКОЛОВА u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  
1.500,00 denari. 
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                      - za освоено второ место во средно образование на ликовен  конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
ЕВА МИЛЕНКОВА u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  1.000,00 
denari. 
                      - za освоено трето место во средно образование на ликовен  конкурс на тема 
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
АНГЕЛА ИВАНОВСКА u~enik  vo OOU”Даме Груев“ с. Ерџелија vo iznos od  3.000,00 
denari. 
                      - za освоено прво место во основно образование на ликовен  конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
МАРТИНА ДЕНКОВА u~enik  vo OOU”Кирил и Методиј” “Sveti Nikole vo iznos od  
1.500,00 denari. 
                      - za освоено второ место во основно образование на ликовен  конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
АНДРЕА МАНОИЛОВА u~enik  vo OOU”Гоце Делчев “Sveti Nikole vo iznos od  
1.000,00 denari. 
                      - za освоено трето место во основно образование на ликовен  конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
БИЛЈАНА МИШЕВА – наставник vo ООУ ,,Даме Груев,, -“ с.Ерџелија vo iznos od  
10.000,00 denari. 
                      - za просветен работник на годината за учебната 2016/2017 год 

 
Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука за доделување на 
Општински признанија и награди за 2017 година. 
  

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори петтата  
редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 18:30 часот. 

Општина Свети Николе 15 .12. 2017 година. 
 
 
 

     Записничар                 Совет на Општина Свети Николе    
Славица Димова                 Pretsedatel, 
 _______________                               Kire Aleksov  
       _____________________ 
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З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 

 
 Од шестата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 27.12. 2017 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 
15:15 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 14 советници Kire Aleksov, 
Marija Ko~ieva \or~eva, [terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, 
Bojana Stojanova,  Riste Andonov, Daniel Iqov, Бојан Митев, Mir~e Josev, 
Olivera Arsov, , Vladimir Atanasov, Svetlana Mitru{ov и Данче Наков. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата - Горан 
Трајковски го најави своето отсуство. 

Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 
mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 

На седницата исто така присуствува{e i: 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole - Sa{o Velkovski 
- Sekretarot na Op{tina Sveti Nikole - Svetlana Mihailovska; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 

 
 Потоа за работа на Sоветот на шестата седница Pretsedatelot на Sоветот го 
предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
Точка 1 
Предлог – Одлука за верифицирање на член во Управниот Одбор  од редот на 

вработените  во Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе; 
 

Точка 2 
Предлог - Одлука за извршување на Буџетот на Општина Свети Никоел за 2018 

година; 
 
Точка 3 
Буџетски календар на општина Свети Николе за 2018 година; 
 
Точка 4 
Предлог – Буџет на Општина Свети Николе за 2018 година; 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за утврдување на бодот за исплата на административните 

службеници во Општина Свети Николе за 2018 година; 
 
Точка 6 



  2 

Годишен План за вработување за 2018 година на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети 
Николе; 
 

Точка 7 
Предлог – Одлука za izbor na komandir na policiska stanica od op{ta 

nadle`nost vo Sveti Nikole; 
 
Точка 8 
Предлог – Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Свети Николе за 2018 година; 
 
Точка 9 
Укажување од Државен комунален инспекторат; 
 
Точка 10 

       Барање од Секторот за урбанизам за лицето Кристијан Серафимов; 
 

Точка 11 
       Барање од Секторот за урбанизам за лицето Панчо Николов; 

 
Точка 12 
Барање од Секторот за урбанизам за лицата Елизабета Велинова и Данка 

Иванова; 
 
Точка 13 
Измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште за 

подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година; 
 
Точка 14 
Предлог – Годишна програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 
2018 година; 
 
Точка 15 
Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење и 

водоснабдување на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за регулиран период 2018 – 2020 
година; 

 
Точка 16 
Предлог – Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одводување на урбани 

отпадни води на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за регулиран период 2018-2020 
година; 
 

Точка 17 
Барање од  Делчо Стојчевски; 
 

 
 

 
 

Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
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Bidejki nikoj ne se javi za diskusija Претседателот на Советот ja zatvori 
raspravata  i го стави на усвојување Дневен ред, Sоветот  со 14 гласа ЗА  го усвои и 
работеше по него. 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за верифицирање на член во Управниот Одбор  од редот 

на вработените  во Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред.  
Претседателот на Комисијата за верификација избори и именувања при  Sovetot 

na  Op{tina Sveti Nikole – Стевчо Максимов  go podnese Izve{tajot од 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati како што е предложен.  

Se verifikuva mandatot na Слободан Симонов, kako ~len vo Upravniot 
odbor od redot na vrabotenite pri OU Dom na kultura ,,Krste Misirkov,, Sveti 
Nikole. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ   донесе 
Одлука за верифицирање на член во Управниот Одбор  од редот на вработените  во 
Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе. 
 

Точка 2 
Предлог - Одлука за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 

2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог -
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ   донесе 
Одлука за извршување на Буџетот на Општина Свети Никоел за 2018 година. 

 
Точка 3 
Буџетски календар на Oпштина Свети Николе за 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati, so slednive 
izmeni. 

Vo period od 25 do 30 dekemvri se voди javna rasprava so NVO sektori od 
graѓani и site заинтересирани странки со сугестии и предлози кој ги доставуваат 
електронски или по пат на амандмани. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Предлог -
Буџетскиот календар на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  го усвои Буџетски 
календар на општина Свети Николе за 2018 година. 

 
 
 
Точка 4 
Предлог – Буџет на Општина Свети Николе за 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.  
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Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati, so slednive 
izmeni. 

Vo delot na blok dotacijata vo programata  N1, N2 i K2 ima izmeni 
soglasno cirkularnoto pismo vo blok dotaciite od 2.000.000 i istiot e 
raspredelen na neto plata i pridonesi za vrabotenite vo instituciite vo 
Op{tina Sveti Nikole. 

Gradonaчalnikot na Op{tina Sveti Nikole - Sa{o Velkovski pojasni 
deka osven Nacrt - Programite na sajtot na Op{tina Sveti Nikole e objaven i 
Predlog- Buxetot na op{tinata. Me|uvremeno se odr`a i sostanok odnosno javna 
rasprava  so NVO sekorot, biznis zaednicata  i  gra|anite na Op{tina Sveti 
Nikole na koj sostanok otvoreno se razgovara{e i kreira{e buxetot za 2018 
godina.  Vo prodol`enie gi obrazlo`i Programite koj se sostaven del od buxetot 
i predvidenite kapitalni investicii vo 2018 godina како во градот, така и во 
руралните  средини во општината.  

На крај Градоначалникот истакна дека Предлог - Буџетот е изработен на реални 
основи согласно законските одредби во Република Македонија и во него се опфатени 
сите проценети приходи, приливи, одливи  и расходи за наредната година со кој ќе се 
овозможи непречено  извршување на наделжностите на нашата општина. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата - Бојан Митев 
потсети дека во Програмата на Градоначалникот за изборите имало два проекти – 
гасификацијата и изградба на спортски базент со јавно приватно партнесрство. Во 
буџетот за 2018 година не се вклучени  и двата капитални проекти. Од тие причини 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата нема да даде подршка на Буџетот 
за 2018 година. 

Градоначалникот имаше реплика на советникот, се согласи дека гасификацијата 
е значаен сегмент во Свети Николе, се размислува во таа насока за во наредните година 
две, а во иднина со изработка на ДУП ќе се овозможи јавно приватно партнерство и ќе 
се овозможи пристап на приватни партери кој ќе овозможат изградба на базент. 

Советникот Митев во контрарепликата на Градоначалникот појасни што значи тоа 
приватно партнерство и дека тоа е партнерство со финансиско учество на два партнери. 
Земјиштето за базентот е веќе продадено, а во Буџетот нема предвидени никакви 
финансиски средства за истиот. 

Otkako nikoj drug  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Буџетот на гласање и Sovetot so 8 glasa и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ   донесе Буџет на 
Општина Свети Николе за 2018 година;   

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за утврдување на бодот за исплата на административните 

службеници во Општина Свети Николе за 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог -
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука за утврдување на 
бодот за исплата на административните службеници во Општина Свети Николе за 
2018 година. 
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Точка 6 
Годишен План за вработување за 2018 година на ООУ ,,Кирил и Методиј,, 

Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go прифати како што е предложен.  

Otkako nikoj drug  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Годишниот план  на гласање и Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ   донесе 
Годишен План за вработување за 2018 година на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети 
Николе. 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука za izbor na komandir na policiska stanica od op{ta 

nadle`nost vo Sveti Nikole; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.  
По оваа точка нема комисиска расправа. Претседателот го прочита дописот од 

Министерството за внатрешни работи со кој се предлага избор на командир на ПС Свети 
Николе. Ја објасни постапката каде се предложени тројца кандидати, ќе се гласа 
поединечно и оној кој ќе има најмногу гласови, ќе биде избран за командир на ПС Свети 
Николе. 

Претседателот на Советот го стави на гласање првиот предлог - Данче Бошков да 
биде избран за командир на ПС од  Свети Николе и Советот од 14 присутни со 8 гласа за 
донесе Одлука  za izbor na komandir na policiska stanica od op{ta nadle`nost 
vo Sveti Nikole. 

Претседателот на Советот Кире Алексов констатира дека за командир на 
Полициска станицаод општа надлежност во свети Николе е избран Данче Бошков. 

 
Точка 8 
Предлог – Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето 

на Општина Свети Николе за 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред.  
Претседателот на Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata – Стевчо Максимов go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go прифати како што е 
предложен. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Програма  на гласање и Sovetot so 8 glasa ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ   донесе 
Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина 
Свети Николе за 2018 година. 

 
 
Точка 9 
Укажување од Државен комунален инспекторат; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go прифати со следнава препорака:  

Komisijata za javni dejnosti pri Sovetot na Op{tina Sveti  Nikole,  
наводите дадени во укажувањето ги оцени како сериозни пропусти во законитоста на ЈП 
,,Погребални услуги,, во изминатиот период и смета дека е потребно да се направат 
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сериозни анализи за Статусот на претпирјатието во идниот период со што Советот ќе 
донесе Заклучок со кокретни препораки за понатамошно постапување со цел за 
изнаоѓање на рационално решение за целосно надминување на моменталната ситуација 
во ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе -  Сашо Велковски истакна дека како 
Градоначалник на Општина Свети Николе не смее да дозволи незаконито работење на 
ниту едно јавно претпријатие ниту установа што се формирани од Општина Свети 
Николе. Согласно законот за локална самоуправа и другите материјални закони, поточно 
согласно член 43 од Законот за гробишта и погребални услуги( ,,Сл.весник на РМ,, бр. 
86/08, 31/16) од надлежниот орган Државен комунален инспекторат побарав надзор над 
законитоста на работењето на органите на општината односно ЈП ,,Погребални 
услуги,,.На ден 14.12.2017 година е извршена службена работна средба, и врз основа на 
таа средба  ни е доставено укажување. Во истото укажување се наведени неколку насоки 
по кој треба да постапиме. Меѓувремено Државниот комунален инспекторат  има 
донесено решение од 14.09.2017 година за забрана на вршење на нерегистрирана 
дејности погребални услуги за кое во моментот се води второстепена постапка. 

Во укажувањето во точка 1 има наведено дека органите на општината се должни 
доследно да го применуваат Законот за погребални услуги со примена на член 4 со кој се 
дефинира неспоивоста на вршење на дејноста погребални услуги со дејноста управување 
со гробишта, а со тоа и да се преиспита одлуката за утврдување на цени за продажба на 
трговска строка донесена од Управниот Одбор на ЈП ,,Погребални услуги,,, усвоена на 
Совет, со кое се утврдени цените за продажба на погребална опрема. 

 Со примена на ова одлука се врши прекршување на споменатиот член 4. Поради 
тоа следуваат и прекршочни санкции за правното лице, но и големи парични казни. 

Во точка два од препораките има конкретни напаствија за општинскиот 
комунален инспектор, кој иврши инспекциски надзор, со записник ја констатира 
фактичката состојба и донесе решение за отстранување на неправилностите во 
работењето на ова Јавно претпријатие. 

Поради сето ова, а заради примена на упаствијата од Државниот комунален 
инспекторат Заклучокот реба да се донесе на денешната седница.  

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Влатко Атанасов го 
повика директорот на ЈП ,,Погребални услуги,, да се произнесе по ова укажување. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов појасни дека врз основа на Деловникот 
за работа на Советот и Укажувањето од Државниот Комунален инспекторат се гледа 
дека укажувањето е до Советот на Општина Свети Николе и Градоначалникот и тие 
треба да постапат по истото. Од тие причини не е повикан директорот на ЈП,, 
Погребални услуги,,.  

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев го подржа 
барањето на советникот Атанасов, се обрати до јавноста со образложение дека пред да 
се појави операторот, граѓаните во општината не плаќале никаков надоместок за погреб 
на покоен. По појавувањето на спорот меѓу операторот и Погребалното претпријатие, 
одлучувал Основниот суд во Штип каде пресудата е донесена во корист на 
Погребалното претријатие. По барање на Операторот Каспер, Државниот комунален 
инспекторат претходно го има утврдено работењето на Погребалното претпријатие, но 
го одлага извршувањето до одлуката на второстепената комисија. 

Во овој случај Градоначалникот повторно се обраќа до Инспекторатот и бара 
повторна ревизија на работењето на ЈП ,,Погребални услуги,, и со тоа се става на страна 
на погребалниот оператор ,,Каспер,,. 

Во продолжение го појасни работењето и наплатувањето на погребалните услуги 
на операторот Каспер и ЈП ,,Погребални услуги,,. На крај советникот Митев апелираше 
до сите советници да не гласаат по укажувањето, да останат неутрални и да дозволат 
институциите во државата да го решат проблемот. 
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Претседателот на Советот укажа на советниците да се држат до четирите 
препораки дадени од Државниот комунален инспекторат и да не се проширува 
дискусијата во друга насока. 

Советникот од советничката група на СДСМ – Стевчо Максимов зборуваше по 
укажувањето каде дециднио и јасно стои кој се забелешките на работењето на ЈП 
,,Погребални услуги,, воедно ги исвести граѓаните дека цените за погребалните услуги 
нема да се покачат , а со превземањето на одредени дејствија се очекува да се намалат. 

Уште еднаш потсети дека во укажувањето стои Градоначалникот и Советот уште 
еднаш да ги преиспитаат одлуките на претходниот Управен одбор и на претходниот 
совет околу продажбата на погребалната опрема, односно дали погребалната опрема 
спаѓа во дејноста погребални услуги или во дејноста одржување и управување со 
гробишта.  Препораките од Инспекторатот мора да ги прифатиме – завшри советникот 
Максимов. 

Советникот Бојан Митев имаше контрареплика на советникот Максимов и кажа 
дека ние неможеме да влијаеме на цените на приватното претпријатие Каспер. Уште 
еднаш потсети дека се води спор на второстепена комисија и додека не се заврши 
спорот, Советот неможе да донесе  никакаков акт. Уште еднаш упати на тоа дека 
начинот на кој е одбрано да се прикаже ЈП ,,Погребални услуги,, дека не работи 
исправно е најлошиот начин.  

Советникот Стевчо Максимов во контрарепликата на колегата Митев му 
одговори дека се води спор, но нема пресуда како што тврдел советникот Митев во 
претходното излагање. Операторот Каспер врши јавна дејност, а цените сигурно нема да 
бидат спротивно на интересот на граѓаните. 

Градоначалникот појасни дека заштитата на граѓаните е најважна работа. Цената 
на погребалните услуги е покачена, иако е намалена надлежноста на јавното 
претпријатие, законот мора да се почитува, а цената на погребалните услуги ќе се 
намали. Трошоците за плати ќе се намалат, а со тоа ќе се намали и цената на 
погребалните услуги. Никаде во систематизацијата нема наведено дали Погребалното 
претпријатие врши услуги за ископ на гроб. Со реални цени и со утврдување на 
ценовник, погребалните услуги ќе се сведат на минимум, но Законот мора да се 
почитува, а воедно мора да следува и реорганизација на Погребалното претпријатие. 

Советникот од советничката листа на СДСМ и коалицијата – Марјан Зафиров 
укажа на тоа дека Законот одобрува да има концесионери и дека  од претходниот совет е 
изгласано во нашата општина да концесионира операторот Каспер. 

Советникот Бојан Митев имаше реплика на советникот Зафиров и појасни дека 
Каспер е приватен сопственик кој дошол во градот да направи профит. Но во моментот 
има постапка на второстепена комисија. Предложи да се остави време институциите да 
донесат конечна одлука и урпавен акт. 

Советникот Марјан Зафиров го потсети советникот Бојан од каде доаѓа 
Погребалното претпријатие Каспер и со кого е поврзано во претходната Влада, додека 
пак совентичката Оливера Арсов предложи да се погледне кој е првиот управител на 
Каспер за да нештата ни бидат појасни. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов потсети дека денеска се расрпава по 
Укажувањето на Комуналниот државен инспекторат, по кое укажување треба да се 
произнесат Советот и Градоначалникот. Уште еднаш ги потсети советниците дека се 
дискутира по четирите препораки од инспекторатот. Убаво се вели дека ако како 
основачи не постапиме по препораките може да се плати и казна, како претпијатието 
така и оптшината како оснивач на Погребалното претпријатие. Поради ова мора да се 
работи по укажувањата и да се заштити Погребалното препријатие па и ние како 
Општина – оснивач од високите казни по укажувањата. 

Целта на ова точка не е да судиме врз основа на некој спор што го има ЈП 
,,Погребални услуги,, со операторот Каспер. Целта на ова дискусија е да се најде начин 
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да се елиминираат овие недостатоци што се предочени од Државниот комунален 
инспекторат. Предлози треба да има како да се дојде до Заклучок по препораките, а не да 
расправаме за проблемите меѓу двете претпријатија – заклучи претседателот на Советот. 

Советникот Бојан Митев  го цитираше првиот пасус во кој Општината бара да се 
изврши итен надзор над законитоста на работењето на ЈП,,Погребални услуги,, и со тоа 
ја оправда понатамошната дискусија на советниците. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов предложи да се донесе заклучок со кој 
ќе се надминат постоечките незаконитости во ЈП ,,Погребални услуги,,. Во продолжение 
го прочита следниов Заклучок: 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 в.в. со член 22 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа(,,Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 142 и член 152 од 
Деловникот на Советот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе,, бр.02/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 
ден 27.12. 2017 година донесе 

 
  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Советот на Општина Свети Николе ја прифаќа информацијата со дадените укажувања од 
Државниот комунален инспекторат  за незаконитата работа на ЈП Погребални услуги-Свети 
Николе. 

 
2.Советот на Општина Свети Николе цени дека досегашната работа на ЈП Погребални услуги 

– Свети Николе, со сите наведени незаконитости, е резултат на незаконското и несовесно 
работење на менаџерскиот тим на претпријатието, поради што ова преставува оправдан основ 
да се отпочне  постапка за реорганизација  со цел да се  избегнат високите парични казни, со кои 
е запретено од страна на Државниот комунален инспекторат, а воедно ќе се намали 
непродуктивната превработеност и состојбата на одржување и управување со  гробиштата ќе се 
подобри со пренесување на оваа дејност на ЈКП Комуналец – Свети Николе.    

3.Се задолжуваат стручните служби на Општинската администрација да направат 
материјално-финансиска анализа со што ќе се  разгледаат сите позитивни и негативни 
страни на реорганизацијата  на ЈП Погребални услуги – Свети Николе и извештај во 
писмена форма да достават на одлучување на Советот на Општина Свети Николе до 
првата наредна седница. 

 
4.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен 

гласник на Општина Свети Николе,,. 
  

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Заклучокот на гласање и Sovetot so 8 glasa ЗА  и 6 гласа ПРОТИВ   го усвои 
Заклучокот по укажувањата од Државниот Комунален Инспекторат. 

 
Точка 10 

       Барање од Секторот за урбанизам за лицето Кристијан Серафимов; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред.  
Претседателот на Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata – Стевчо Максимов go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go прифати како што е 
предложен. 
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Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето  на гласање и Sovetot so 13 гласа за усвои  Барањето од Секторот за 
урбанизам за лицето Кристијан Серафимов. 

 
Точка 11 

       Барање од Секторот за урбанизам за лицето Панчо Николов; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред.  
Претседателот на Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata – Стевчо Максимов go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go прифати како што е 
предложен. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето  на гласање и Sovetot so 13 гласа за усвои Барањето од Секторот за 
урбанизам за лицето Панчо Николов. 

 
Точка 12 
Барање од Секторот за урбанизам за лицата Елизабета Велинова и Данка 
Иванова 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред.  
Претседателот на Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata – Стевчо Максимов go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go прифати како што е 
предложен. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог 
Барањето  на   гласање и Sovetot so 13 гласа за усвои  Барањето од Секторот за 
урбанизам за лицата Елизабета Велинова и Данка  Иванова. 
 

Точка 13 
Измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште за 

подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог -
Изменувањсето и дополнувањето на Годишната прорама   на гласање  i Sovetot so 14 
glasa ЗА донесе Измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 14 
Предлог – Годишна програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 

за 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati  како што е предложен.  

Советничката од советничката група  на ВМРО ДПМНЕ – Оливера Арсов 
констатира дека Програмата е сеопфатна, но по нејзино видување преобемна, побара од 
директорот на некоја од наредните седници да даде скратена верзија од оваа програма, 
односно што точно се планира да се работи во 2018 година. 
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Даде неколку забелешки кој смета дека не би требало да ги има во програмата. 
Побара за некоја од наредните седници да се даде Извештај со анализа на сировата вода, 
дали лошиот квалитет доаѓа од заматеноста на водата или е предизвикана од други 
материи,колку е зачестенота на таа појава, побара анализи на преработената вода, колку  
чини кубик вода во ,,Дивјак,,, а колку од ,,Злетовица,,, за да може понатаму да се 
направи анализа и да се направи реконструкција на ,,Дивјак,,  

Знаеме дека ЈКП ,,Комуналец,, наплаќа по метар квадратен,  во делот со 
управување со отпад каде со Закон е предвидено да се плаќа и во килограм и метар 
кубен, пожелно е  правните и физичките лица при склучувањето на договорт да одберат 
како ќе плаќаат. 

Директорката на ЈКП ,,Комуналец, - Татјана Григорова се изјасни дека изворите 
во Дивјак не функционират, има неколку најави за Поекти за да се направи и користи 
базентот кој ги задоволува сите критеируми и да се употребува  како резерва. За отпадот 
појасни дека има ценовник и има начин како да се реши и дека веќе се во преговори со 
неколку фирми. 

Советникот од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ – Владимир Атанасов 
зборуваше за чистењето на речното корито, каде е предвидено да се чисти четири пати и 
за тоа се предвидени 1.000.000 денари. Констатира дека во  претходните години за овие 
чистења биле предвидени 150.000 деанри, и праша од каде толкава сума за чистење на 
реката.  Потоа праша дали на минатата седница на управниот одбор се укинати работни 
позиции. 

Директорката на ЈКП ,,Комуналец,, - Татјана Григорова образложи дека за две 
чистења минатата година биле предвидени 500.000 денари, оваа година за четири 
чистења се предвидени 1.000.000 денари, 150.000 денари се предвидени за одржување на 
зелените површини околу зградите. 

Советникот Бојан Митев побара од градоначалникот да ја провери законистоста 
на работењто на ЈКП ,,Комуналец,,. 

 
Градоначалникот  најави дека од наредната година со набавка на контејнери и 

уште едно возило ќе се овозможи собирање на смет  од поголемите рурални населби и 
така ќе се подобри и зачува животната средина. 

Советникот Бојан Митев го поздрави чистењето на реката со бројка од четири 
пати, се изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалцијата ќе даде 
подршка на Предложената програма, за да се зачува животната средина и да се 
дислоцираат дивите депонии од смет.    

Советникот Марјан Зафиров од името на граѓаните праша што се планира со 
сметот во внатрешноста од Градскиот пазар и апелираше до директорката да се превземе 
нешто по ова прашање и да се исчисти внатрешноста на Градскиот пазар. 

Директорката на ЈКП ,,Комуналец,, се согласи дека чистењето на Градскиот пазар 
е во надлежност на претпријатието и со жалење констатира дека  веќе 8 години  не бил 
исчистен. Изјави дека  во моментот веќе е започнато чистењето на пазарот и дека тоа ќе 
си продолжи во континуитет редовно понатамо. 

 Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Годишната програма   на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА донесе Годишна 
програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 15 
Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење и 

водоснабдување на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за регулиран период 2018 – 
2020 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред.  
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Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Советникот Бојан Митев укажа дека оваа цена на водата е донесена пред година 
две и дека сегашниот Претседател на Управниот одбор тогаш гласал против, а сега бара 
да се донесе Одлука за истата цена. 

Претседателот – Кире Алексов појасни на граѓаните дека Барањето до 
регулаторната комисија за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи го 
поднесува ЈКП ,,Комуналец,,. Барањето на претходното раководство на претпријатието 
од 15.09.2017 година односно барањето за предлог просечна тарифа било 41,56 денари. 
Одлуката на регулаторната комисија сега е 37 денари. Врз основа на таа просечна 
тарифа Управниот Одбор на ЈКП ,,Комуналец,, донесува одлука на која цената за 
физички лица сега изнесува 35 денари. 

Советникот Бојан Митев се изјасни дека не е запознат со Одлуката на 
ЈКП,,Комуналец,, од претходното раководство околу цената, ниту пак дека таква Одлука 
се изгласала од претходниот совет. 

Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА донесе Одлука за утврдување на 
тарифа за снабдување со вода за пиење и водоснабдување на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе за регулиран период 2018 – 2020 година. 

 
Точка 16 
Предлог – Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одводување на 

урбани отпадни води на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за регулиран период 
2018-2020 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов се 
обрати до граѓаните со информација дека досегашната цена на урбаните отпадни води 
изнесувала 8,5 денари, со новата одлука на Управниот Одбор  ќе изнесува 5 денари. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски ја поздрави 
одлуката за намалување на цената на водата за пиење и изјави дека треба да се намалат 
трошоците на ЈКП ,,Комуналец,, , а од друга страна треба да се задоволат и барањата на  
граѓаните. Само со домакинско работење, со намалување на трошоците за 
репрезенатција, гориво, телефони и сл. може да се постигнат резултати – истакна 
Градоначалникот. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев изјави дека  сите позитивни политики ќе бидат поздравени од советничката група 
на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, воедно се произнесе по Одуката и кажа дека ќе ја 
подржат Одлуката за намалувањето на водата, но по негово мислење не се намалува 
водата за пиење, се намалува цената на чинење на одведување на урбани отпадни води. 

Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА донесе Одлука за утврдување на 
тарифа за собирање и одводување на урбани отпадни води на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе за регулиран период 2018-2020 година. 

 
Точка 17 
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Барање од  Делчо Стојчевски; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  
 Советникот од советничката група на СДСМ – Даниел Иљов го образложи 
барањето во кое истакна дека се работи за опожарена кука во с. Црнилиште која била 
зафатена од пожар во Јануари во 2017 година. За настанот има и записник со кој е 
утврдено дека има настанато штета од 187.000 денари.  Барањето до претходниот 
Градоначалник не наишло на разбирање, па од тие причини поднесено е барањето до 
сегашниот Градоначалник и Советот на Општина Свети Николе.  
 Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата го 
корегираше советникот Даниел и појасни дека мината година паричните средства на 
Стојчевски не биле исплатени поради неможност да се вршат трансфери без формирана 
Влада. Се изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ ќе го подржи барањето и 
одлуката на Градоначалникот. 
 Градоначалникот кратко изјави дека во изминатиот период претходниот 
Градоначалник можел да донесе Одлука за исплата на парична помош на Делчо 
Стојчевски и му помогне со одредени парични средства. 

Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Барањето 
на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА го усвои барањето од Делчо Стојчевски. 

 
Пред да ја затвори седницата Претседателот на Советот – Кире Алексов ги 

извести советниците дека со Градоначалникот е одржана средба со UNDP каде Општина 
Свети Николе и уште шест други општини се влезени во пилот проект . Во почетокот на 
наредната година ќе се отпочне  со соработка во која ќе бидат вклучени и советниците 
од Советот на Општина Свети Николе.  

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Оливера 
Арсов  се обрати до претседателот и истакна дека советниците на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата имаат неколку советнички прашања до директорот на ЈКП ,,Комуналец,,. 

 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Стевчо Максимов 

образложи дека во наредниот период ќе се одржи една седница само за советнички 
прашања, каде сите прашања ќе бидат навремено доставени во писмена форма, 
претставниците од институциите и претпијатијата ќе бидат повикани на таа седница и на 
истата седница ќе се добијат и одговорите. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 

шестата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 17:15 
часот. 

Општина Свети Николе 27 .12. 2017 година. 
 
 
 

     Записничар                 Совет на Општина Свети Николе   
  
Славица Димова                 Pretsedatel, 
 _______________                               Kire Aleksov  
       _____________________ 
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