
  1 

 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 

 
 Од седмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 30.01.2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 
16:20 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, Горан Трајковски, Svetlana Mitru{ov и 
Данче Наков. 

. 
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 
- в.д. сekretarot 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; 

 
Претседателот го стави на усвојување  Записникот од петтата  редовна седница на 

Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 15. 12.  2017 година. 
Претседателот 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  петтата редовна  
седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 15.12. 2017 година. 
 

-  Усвојување на Записникот од шестата редовна седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 27. 12.  2017година; 
 

Претседателот 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  шестата редовна  
седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 27.12. 2017 година. 

 
 Процедурално за збор се јави советникот од советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ – Владимир Атанасов кој постави прашање до директорот на ЈКП ,,Комуналец,, 
кое гласи - ,,Дали в.д. директорот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе од своето 
постоење до денес  има ангажирано  надворешни соработници, за која цел и за која 
намена?,, 

За збор се јави советникот од советничката група на СДСМ – Стевчо Максимов и 
ги потсети советниците дека договорено е да се организира посебна седница само за 
советнички прашања. Ги замоли колегите советници сите прашања да ги постават во 
писмена форма или на самата седница за советнички прашања на која седница ќе бидат 
присутни сите директори и носители на јавни функции. 
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Процедурално се јави советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – 
Бојан Митев го подржа предлогот на советникот Стевчо Максимов, но побара одговор 
на поставеното прашање од советникот Владимир Атанасов на ова едно прашање. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов за да не се наруши концептот на 
седницата остана при тоа да се организира посебна тематска седница со дневен ред за 
советнички прашања и обезбедено присуство на директорите и носителите на јавните 
функции. 

Советникот Бојан Митев потсети дека во деловникот стои дека секој советник 
може да постави едно прашање пред утврдување на дневниот ред. Во моментот бараме 
одговор само на едно прашање. 
 
 Потота за работа на Sоветот на седмата седница Pretsedatelot на Sоветот го 
предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 
 

Точка 1 
 Предлог – Програма за работа на Општинската установа Народен  Музеј Свети 
Николе за 2018 година; 
 

Точка 2 
 Предлог – Програма за работа на Општинската установа Дом на култура ,,Крсте 
Мисирков,, Свети Николе за 2018 година; 
 

Точка 3 
 Годишен план за вработување на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2018 година; 
 

Точка 4 
Предлог – Решение za razre{uvawe i imenuvawe на надворешен  ~len  vo 

Nadzorniot Odbor za kontrola na materijalnoto-finansisko rabotewe   na  
JP ,,Pogrebalni uslugi,, Sveti Nikole; 
 

Точка 5 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на претставник од Општина 

Свети Николе за член во Училишниот одбор  на ООУ “Гоце Делчев ”  Свети Николе; 
 

Точка 6 
 Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe na pretstavnik od Op{tina 

Sveti Nikole vo Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca - Detska 
gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole; 
 

Точка 7 
Предлог -  Re{enie за именување  на член на Управен Одбор на  ЈОУДГ 

“Рахилка Гонева”    Свети Николе; 
 

Точка 8 
       Барање од Секторот за урбанизам за лицето Јордан Јосев; 

 
Точка 9 
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       Барање од Секторот за урбанизам за лицето Стевче Мишев; 
 

Точка 10 
Барање на оштета за настаната штета од пожар од лицето Никола Гаврилов; 
 
Точка 11 
Барање на оштета за настаната штета од пожар од лицето Љупче Коцев; 

 
 

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 15 гласа ЗА  го усвои и 
работеше по него. 
 

Точка 1 
 Предлог – Програма за работа на Општинската установа Народен  Музеј 
Свети Николе за 2018 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 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 ја прифати како што е предложен.  
 Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата  – 
Светлана Митрушов смета дека програмата е оскудна, нема наведено активности ниту 
пак финансиски рамки, односно приходи и расходи. Ја повика в.д. дирекорката на 
Народниот Музеј да даде поопширно објаснување. 
 В.д. директорот на Народниот музеј – Благица Стојановска кратко образложи 
дека во музејот има тековни работи како што се изложби, презентации, едукативни 
работи, одржување на артефакти во музејот  и сл. Минатата година се аплицираше за 
четири проекти, но проектите се уште не се одобрени. 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев констатира дека Програмата е мала и несодржајна, Проектите не се наведени, во 
содржината има само неколку реченици и десет слики,  а Министерството за култура 
доцни со одговорот за аплицираните проекти од Народниот музеј. 
  Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата  – Стевче Максимов 
се согласи со претходните колеги дека Програмата треба да биде малку сеопфатна но 
советничката група на СДСМ и коалицијата ќе ја подржи оваа Програма и ќе гласа за 
неа со надеж дека во иднина Програмите ќе бидат посодржајни. Праша зошто колегите 
советници не ги истакнале забелешките на Комисијата за јавни дејности. 
 Советникот Бојан Митев образложи дека на Комисијата се дава согласност 
Програмата да оди на Совет на Општина, тие немаат надлежност да ја усвојат 
Програмата, бидејки тој не е член на таа комисија своето мислење го дава и искажува 
сега. 
 Реплика имаше советничката Светлана Митрушов која се изјасни дека ВМРО 
ДПМНЕ и коалицијата нема да даде подршка на Програмата иако дала согласност на 
Седницата на Комисијата за јавни дејности. 

Контрареплика имаше советникот Стевчо Максимов кој појасни дека на 
Комисијата членовите даваат согласнот Советот да го прифати материјалот 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 7 гласа ПРОТИВ   ја усвои 
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Програмата за работа на Општинската установа Народен  Музеј Свети Николе за 
2018 година. 
 

Точка 2 
 Предлог – Програма за работа на Општинската установа Дом на култура 
,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2018 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 daго  како што е предложен. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и колицијата зема збор и 
кажа дека Програмата детално ги анализира работите од областа на културата во 2018 
година, и советничката група на ВМРО ДПМНЕ и колицијата ќе даде подршка на 
Програмата. Побара неколку одговори од директорот на установата. Праша за 
филмското кино, односно како со 21.000 денари ќе се реализираат предвидените 
активности, и зошто тие активности не се предвидени во финансиската конструкција во 
Програмата за 2018 година. 

Директорот на Домот на културата Ангел Банов  ги информираше советниците 
дека сите тие проекти кој ќе се реализираат  во киноприкажувачката дејност се врз база 
на соработка, набавката на филмови ќе биде бесплатна преку Германска амбасада – 
пореку одделот за култура., преку кинотека на Р. Македонија и преку Агенцијата за 
филм. Сите филмови се во дигитална верзија и по нив нема  никакви трошкови. Сумата 
што е предвидена е за  плакати, покани и трошкови околу транспорт. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА ја усвои Програма за работа на 
Општинската установа Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2018 
година. 

 
Точка 3 

 Годишен план за вработување на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 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 го  усвои како што е предложен. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го   стави Предлог - 
Годишниот план  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА   усвои Годишен план за 
вработување на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2018 година. 

 
 
 
 
Точка 4 
Предлог – Решение za razre{uvawe i imenuvawe на надворешен  ~len  vo 

Nadzorniot Odbor za kontrola na materijalnoto-finansisko rabotewe   na  
JP ,,Pogrebalni uslugi,, Sveti Nikole; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 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.  
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Od dol`nosta надворешен ~len vo Nadzorniot odbor za kontrola na 
materijalnoto-finansisko rabotewe na JP ,,Pogrebalni uslugi,, Sveti Nikole, 
se razre{uva: - Светлана Ѓошевска 

 
Za надворешен ~len vo Nadzorniot Odbor za kontrola na materijalnoto-

finansisko rabotewe   na  JP ,,Pogrebalni uslugi,, Sveti Nikole se imenuva : 
 
- Marija Masevska 

 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата  – Бојан 

Митев се изјасни дека ќе гласаат против по оваа точка од причини што при 
разрешувањето на претходниот директор Претседателот  на Надзорниот  Одбор 
Светлана Ѓошевска побрзала да го разреши, а во меѓувреме е наименуван нејзиниот 
сопруг за директор,  а тоа значи мотив плус за разрешување на претходниот  директор. 

Со ова е прекршен Законот за јавни претпријатија и во моментов претседателката 
на Надзорниот одбор кој што врши супервизија на работењето на претпријатието е 
сопруга на дирекорот на ЈП,,Погребални услуги,,. 
 Претседателот на Советот на Општина Свети Николе – Кире Алексов 
реплицираше на советникот Митев  и воедно  ги информираше советниците и граѓаните 
дека од назначувањето на Марјан Ѓошевски на функција директорот на ЈП ,,Погребални 
улсуги,,, Надзорниот одбор немал  никакви активности. 
 Советникот Митев имаше котра реплика и констатира дека во ова работа која 
законски е укажана судирот на интереси е направен од локалната самоуправа и дека 
воопшто не е спорно дали имало одржано седница на Надзорниот одбор или не. Укажа 
дека требало да се испочитува рокот да се разреши Светлана Ѓошевска, а потоа да се 
назначи директор. 
 Советникот од советничката листа на СДСМ и коалициајата Стевчо Максимов 
потсети дека барањето за разрешување од Светлана Ѓошевска е од 23.01.2018 година. 
Надзорниот одбор само предлага, но не разрешува и не назначува директори. 
 Советникот Бојан Митев појасни дека Надзорниот  донесува мислење за 
разрешување на директор. Тоа мислење го почитува Градоначалникот на општината и на 
22.01. во Централниот регистар го запишува директорот. Остана при тоа дека судир на 
интереси постојат. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го   стави Предлог 
– Решението   на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА  и 7 гласа ПРОТИВ донесе  Решение 
za razre{uvawe i imenuvawe на надворешен  ~len  vo Nadzorniot Odbor za 
kontrola na materijalnoto-finansisko rabotewe   na  JP ,,Pogrebalni uslugi,, 
Sveti Nikole. 

 
Точка 5 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на претставник од 

Општина Свети Николе за член во Училишниот одбор  на ООУ “Гоце Делчев ”  
Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.  
 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го   стави Предлог – 
Решението   на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА  и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе  
Решение за разрешување и именување  на претставник од Општина Свети Николе 
за член во Училишниот одбор  на ООУ “Гоце Делчев ”  Свети Николе. 
 

Точка 6 
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 Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe na pretstavnik od 
Op{tina Sveti Nikole vo Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca 
- Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.  
 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го   стави Предлог – 
Решението   на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА  и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе  
Решение za разрешување и imenuvawe na pretstavnik od Op{tina Sveti Nikole 
vo Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca - Detska gradinka 
,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole. 
 

Точка 7 
Предлог -  Re{enie за именување  на член на Управен Одбор на  ЈОУДГ 

“Рахилка Гонева”    Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.  

 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го   стави Предлог – 
Решението   на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе  
Re{enie за именување  на член на Управен Одбор на  ЈОУДГ “Рахилка Гонева”    
Свети Николе. 
 

Точка 8 
       Барање од Секторот за урбанизам за лицето Јордан Јосев; 

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. 

Валентина Гилева  - претставникот од Секторот за урбанизам образложи дека 
овде се работи за легализација на објект односно зграда 3 и 4. Препорака од Секторот за 
урбанизам е да се легализираат објектите и покрај тоа што таму е предвидена 
сообраќајница. Во иднина изводливо е технички да се изведе сообраќајница за потребите 
на општината. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го   стави Барањето   на 
гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  го усвои   Барање од Секторот за урбанизам за 
лицето Јордан Јосев. 

 
 
 
 
Точка 9 

       Барање од Секторот за урбанизам за лицето Стевче Мишев; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 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. 

Валентина Гилева  препорача да се легализира објектот, да се упише со Закон за 
легализација бидејки на терен нема ништо спорно. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го   стави Барањето   на 
гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА го усвои Барање од Секторот за урбанизам за 
лицето Стевчо Мишев. 
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Точка 10 
Барање на оштета за настаната штета од пожар од лицето Никола Гаврилов; 
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 podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Претседателот на Советот појасни дека Градоначалникот ќе му исплати одредена 
сума на средства во рамките на можностите на локалната самоуправа 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го   стави Барањето   
на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА го усвои Барање на оштета за настаната штета 
од пожар од лицето Никола Гаврилов. 

 
 
Точка 11 
Барање на оштета за настаната штета од пожар од лицето Љупче Коцев; 
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{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Претседателот на Советот појасни дека Градоначалникот ќе му исплати одредена 
сума на средства во рамките на можностите на локалната самоуправа 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го   стави Барањето   
на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА го усвои Барање на оштета за настаната штета 
од пожар од лицето Љупче Коцев. 

 
 
 
 
 
 
 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 

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

Општина Свети Николе 30 .01 2018 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 осмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 
27.02.2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 15:20 
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, Горан Трајковски, Svetlana Mitru{ov и 
Данче Наков. 

 
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 
- в.д. сekretarot 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; 

 
 За работа на Sоветот на осмата редовна седница Pretsedatelot на Sоветот го 
предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

Точка 1 
 Предлог - Одлука за измена и дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година; 
 

Точка 2 
 Дополнување на Годишна програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 
за 2018 година; 
 

Точка 3 
 Годишен план за вработување на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2018 година; 
 

Точка 4 
Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Свети 

Николе; 
 

Точка 5  
 Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на образованието за 2018 година; 
 
 

Точка 6 
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            Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
ЈАВНИОТ ПОВИК за прибирање на предлог проект „Реконструкција  на електрични 
инсталации во ООУ Даме Груев – с.Ерџелија “; 
 

Точка 7 
Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОУ Дом на 

култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе; 
 

Точка 8 
Предлог – Одлука за поништување на Одлука за делумно ослободување на 

плаќање надомест за уредување на градежно земјиште; 
 
Точка 9 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект 

 
Точка 10 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект 
 
Точка 11 
Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно 

пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе 
 
Точка 12 
Предлог о Одлука  за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за 

грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република 
Македонија и Европска инвестициона банка; 

 
Точка 13 

            Предлог – Одлука за збратимување на Општина Свети Николе со Општина 
Пуцонци – Република Словенија; 
  

Точка 14 
План за вработување на Општина Свети Николе за 2018 година; 
 
Точка 15 
Финансов план на трошоци и приходи за 2018 година на ЈП ,,Погребални услуги,, 

Свети Николе; 
 
 Точка 16 
 Предлог - Програма за работа на Совет на Општина Свети Николе за 2018 година; 
 

Точка 17 
 Програма за подготовка  и реализација на екскурзии при ООУ ,,Гоце Делчев,, 
Свети Николе; 
 

Точка 18 
Програма за подготовка  и реализација на екскурзии при ООУ ,,Даме Груев,, с. 

Ерџелија; 
 
 
Точка 19 
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 Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2017 година до 
31.12.2017 година ; 

 
Точка 20 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2017 

година; 
 
Точка 21 

 Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ЧЕТВРТИ  
квартал;  
 

Точка 22 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините; 
 

Точка 23 
 Предлог – Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Свети 
Николе; 
 

Точка 24 
 Извештај за работа на Општинската установа Дом на Култура ,,Крсте Мисирков,,  
Свети Николе за 2017 година; 
 

Точка 25 
 Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
патишта на подрачјето на  ПС од ОН Свети Николе за второ полугодие од 2017 година; 
 

Точка 26 
 Барање од Љупче Златев; 
 

Точка 27 
 Барање од Анета Радончиќ; 
 

Точка 28 
 Барање од Благој Пушков;                  
 

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 Дневниот ред, Sоветот  со 15 гласа ЗА  го усвои и 
работеше по него. 

 
 
 

 
Д н е в е н   р е д 
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Претседателот го стави на усвојување  Записникот од седмата   редовна седница 
на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 30. 01.  2018 година. 

Претседателот 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  седмата редовна  
седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 30.01.2018 година. 
 
 Советникот – Данче  Наков ја напушти седницата. 
 

Точка 1 
 Предлог - Одлука за измена и дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 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 - 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  донесе Одлука за измена и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Свети Николе за 2018 година. 
 

Точка 2 
 Дополнување на Годишна програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе за 2018 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 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 го  усвои како што е предложен. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Дополнувањето 
на Годишната програма на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 7 гласа воздржани НЕ 
ГО УСВОИ. 

 
Точка 3 

 Годишен план за вработување на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2018 
година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 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 го  усвои како што е предложен. 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев се осврна на  
два закона од јавните комунални претпријатија кој се однесуваат на Планот за 
вработување и потенцира дека оваа година до 31 март  може да се донесе План за 
вработување за 2019 година, а не за 2018 година, ваквото работење не е законско – 
истакна советникот. Замоли за толкување од правната служба. 
 
 в.д. секретарот на Општина Свети Николе - Светлана Михаиловска појасни дека 
Планот за вработување се донесува во неколку фази, ова е првата фаза кога Советот дава 
согласност на планот за вработување. По продолжение ги појасни сите фази до 
донесувањето на Планот за вработување предложен од Општина Свети Николе или од 
претпријатијатијата и установите кој се основани од општината. 
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 Советникот Бојан Митев укажа на членот 20-а каде стои дека се што е планирано 
се однесува на наредната година, но не и на тековната. Законот мора да се почитува 
инсистираше советникот. Побара законодавната комисија да даде мислење по ова 
прашање.Укажа и на планираните 23 нови вработувања во претпијатието кој ќе бидат 
незаконски и беспотребни.  

Претседателот на Советот – Кире Алексов појасни дека планираните вработувања 
се само планирани но не значи дека мора и планот да се оствари. Ги потсети 
советниците и им го стави на увид Записникот од 23.03.2017 година каде е донесен 
Планот за вработување за 2017 година. Праша дали и ова гласање било незаконско. 

Реплика имаше советникот Бојан Митев кој ги потсети советниците дека во 
минатогодишниот план немало предвидено нови вработувања и немало никакви 
финансиски импликации по претпријатието. 

Претседателот имаше контрареплика на советникот и му исчита член од законот 
каде се појаснува дека во одреден рок ако не се донесе Планот за вработување 
претпријатието ќе има финансиска одговорност. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Оливера Арсов ги исчита 
предвидените вработувања во Планот за 2018 година и укажа дека нема оправдувања  за 
овие предвидени работни места, побара доколку има потреба овие планриани 
вработувања да се предвидат во 2019 година. 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, - Тања Глигорова ги запозна советниците  дека 
има шест вработувања кој се со договор на дело и со планот ќе се вработат на 
неопределено. Тројца пензионери се планирани за тековната година и три пензионирања 
се планираат во наредната година – кратко појасни директорката. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  истакна дека 
Годишниот план на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе е реален и  вработените што се под 
договор на дело ќе се вработат на неопределено време. Многу средства се потрошени за 
гориво и репрезентации, во моментот трошоците за овие ставки се намалени на 50%, и 
од таму преостанатите средства ќе бидат за новите вработувања. Сите што ќе се 
вработуваат нема да бидат под договор како што беше досегашната пракса туку на 
неопределено време, граѓаните го заслоужуваат тоа – истакна градоначалникот. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев ги праша советниците дали има некој против 
вработувањето на луѓето од градот? Зошто на вработите под договор не им е решен 
статусот со решение за неопределено време?  Зошто имало потреба од толку 
раководители во претпријатијата и зошто биле со толку големи примања? Овие 
вработувања што се предвидени во ЈКП ,,Комуналец,, се за општи работници – истакна 
советникот. 

Советникот Бојан Митев кратко реплицираше и предложи во претпријатието 
систематизација и реорганизација, но не нови вработувања. 

Советникот од советничката група на СДСМ – Стевчо Максимов ги потсети 
советниците дека минатата година Планот за вработување на претприајтието бил 
изгласан и донесен за 2017 година. Бидејки минатата година е испушетен и не е донесен 
планот за 2018 година ќе мора оваа година да се донесе.  

 Последните десет години има многу ненаплатена вода и неплаќачите на вода не 
се утужени. Овие вработувања ќе бидат  поради зголемената дејност на надлежностите 
на претпријатието и истите вработувања не се непродуктивни. 

Советникот Бојан Митев реплицираше во однос на планираните вработувања и 
потести дека има планирано само двајца комунални хигиеничари, но пред се побара да 
се почитуваат законските рокови. 

Советникот Стевче Максимов го потсети советникот Бојан Митев дека Годишен 
план за вработување на определена институција е усвоен пред еден месец од истиот 
состав на советот, па оттука не му било јасно зошто сега се оспорува донесувањето на 
Годишниот план за вработување на ЈКП ,,Комуналец,,. 
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Советникот Горан Трајковски истакна  дека ако има институцијата финансиски 
можности треба да се реши статусот на опредлени вработени и се изјасни  дека ќе го 
подржи Планот за вработување на ЈКП ,,Комуналец,,. 

Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Претседателот го стави Планот на 
гласање и Советот со 8 гласа ЗА и 5 гласа ПРОТИВ  усвои Годишен план за 
вработување на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 4 
Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина 

Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Статутарната 
Одлука на гласање и Советот со 7 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ   донесе Статутарна 
Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Свети Николе. 
 

Точка 5  
 Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Свети Николе во областа на образованието 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.  

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко појасни 
дека предвидените средства за реконструкција на фасада на ООУ,,Кирил и Методиј,, 
(фасадата е веќе во завршна фаза)300.000денари ќе се пренаменат за реконструкција на 
електрична инсталација на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија. 

Советникот Бојан Митев праша дали се опфатени и санитарните јазли со 
проектот на фасадата на ООУ ,,Кирил и Методиј,,. 

Градоначалникот даде потврден одговор. 
Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Предлог - 

Одлука на гласање и Советот со 13 гласа ЗА донесе Одлука за измена и дополнување 
на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
образованието за 2018 година. 
  
 
 
 

Точка 6 
            Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
ЈАВНИОТ ПОВИК за прибирање на предлог проект „Реконструкција  на 
електрични инсталации во ООУ Даме Груев – с.Ерџелија “; 

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{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  
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Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Предлог - 
Одлука на гласање и Советот со 13 гласа ЗА донесе Одлука за кофинансирање  
на Општина Свети Николе во врска со  ЈАВНИОТ ПОВИК за прибирање на 
предлог проект „Реконструкција  на електрични инсталации во ООУ Даме 
Груев – с.Ерџелија “. 

 
Точка 7 
Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОУ Дом на 

култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Предлог - 
Одлука на гласање и Советот со 7гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Статутарна 
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОУ Дом на култура ,,Крсте 
Мисирков,, Свети Николе. 

 
Точка 8 
Предлог – Одлука за поништување на Одлука за делумно ослободување на 

плаќање надомест за уредување на градежно земјиште; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 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.  

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски ги повика 
советниците и граѓаните да погледнат кратка видео презентација за да се види како е 
донесена Одлуката за делумно ослободување на плаќање надомест за уредување на 
градежно земјиште од претходниот совет и претходната локална власт. 

Во продолжение Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски 
појасни дека ова е инсерт од седницата одржана на 02.04. 2015 година каде е донесена 
Одлуката во м.в. Нов градски парк да се гради базент и објект за хотелско сместување. 
Од 2015 година до денес нема изградено ништо, нема документација, истата е поднесена 
пред две недели, но инвеститорот не предвидува изградба на базент туку предвидува 
кошаркарско игралиште. На местото на хотелот како што е речено предвидено е 
изградба на комерцијални објекти. Со ова е извршена јавна манипулација и Одлуката за 
делумно ослободување на плаќање надомест за уредување на градежно земјиште треба 
да се поништи. 

Советникот Бојан Митев кратко се обрати и истакна дека Деловникот не 
предвидува видео презентции. Потсети дека Одлуката е донесена пред да се продаде 
замјиштето, а воедно го охрабри градоначалникот да најде инвеститор и урбанистичките 
планови за базент да се реализираат. Укажа на злоупотреба на институцијата Совет на 
општина Свети Николе и Деловникот за работа на советот и ги извести советниците и 
граѓаните дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицаијата ќе ја напушти 
седницата. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов кратко се обрати и истакна дека 
никаде во Деловникот и Статутот не пишува да не се прикажуваат видео презентации.  

По пауза од 15 мин. советникот Стевче Максимов изрази жалење за напуштањето 
на седницата од страна на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата поради важноста на 
донесувањето на ова одлука. За жал инвеститорот постапил многу несериозно и наместо 
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базент и хотел нуди да изгради комерцијални обејкти и кошаркарско игралиште, после 
ова логично е одлуката да се поништи. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Предлог - 
Одлука на гласање и Советот со 8 гласа ЗА  донесе Одлука за поништување на 
Одлука за делумно ослободување на плаќање надомест за уредување на градежно 
земјиште. 

 
Точка 9 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект 
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 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање и Советот со 8 гласа ЗА  донесе Одлука за утврдување на 
приоритет на проект. 

 
Точка 10 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на прокт. 
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 podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Советникот Стевче Максимов појасни дека во претходните две точки се работи за 
изградба за водоводна и канализациона мрежа во два различни потега во градот.  

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање и Советот со 8 гласа ЗА  донесе Одлука за утврдување на 
приоритет на проект. 

 
Точка 11 
Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно 

пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе 
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{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање и Советот со 7 гласа ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН  донесе Одлука 
за давање согласност и овластување за измирување односно 
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети 
Николе. 

 
Точка 12 
Предлог - Одлука  за давање согласност и овластување за потпишување на 

Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу 
Република Македонија и Европска инвестициона банка; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12од 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{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски појасни дека ова 
точка е надополнување на точка бр.9 и 10, односно Република Македонија има склучено 
договор со Европска инвестициона банка и Општина Свети Николе има можност да 
користи од овој гранд. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање и Советот со 8 гласа ЗА  донесе Одлука  за давање согласност и 
овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање 
СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка. 

 
Точка 13 

            Предлог – Одлука за збратимување на Општина Свети Николе со Општина 
Пуцонци – Република Словенија; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред.  
            Градоначалникот образложи дека се направени повеќе контакти со Општина 
Пуцонци и договорено е да се  направи меѓународна финансиска соработка за проекти и 
од тие причини пожелно е советниците да дадат подршка на Одлуката. 
             Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање и Советот со 8 гласа ЗА  донесе Одлука за збратимување на 
Општина Свети Николе со Општина Пуцонци – Република Словенија. 
 

Точка 14 
План за вработување на Општина Свети Николе за 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{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Претседателот го стави Планот –  на 
гласање и Советот со 7 гласа ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН усвои План за вработување на 
Општина Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 15 
Финансов план на трошоци и приходи за 2018 година на ЈП ,,Погребални 

услуги,, Свети Николе; 
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{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Претседателот го стави Планот –  на 
гласање и Советот со 7 гласа ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН  усвои Финансов план на 
трошоци и приходи за 2018 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 

 
 Точка 16 
 Предлог - Програма за работа на Совет на Општина Свети Николе за 2018 
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 
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Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Програмата  
на гласање и Советот со 7 гласа ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН  усвои Програма за работа на 
Совет на Општина Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 17 

 Програма за подготовка  и реализација на екскурзии при ООУ ,,Гоце 
Делчев,, Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Предлог – 
Програмата на гласање и Советот со 8 гласа ЗА  усвои  Програма за подготовка  и 
реализација на екскурзии при ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе. 
 

Точка 18 
Програма за подготовка  и реализација на екскурзии при ООУ ,,Даме Груев,, 

с. Ерџелија; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Предлог - 
Програмата  на гласање и Советот со 8 гласа ЗА  усвои   Програма за подготовка  и 
реализација на екскурзии при ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија. 

 
Точка 19 

 Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2017 година до 
31.12.2017 година ; 
 
 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

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

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот го стави Кварталниот 
иазвештај на гласање и Советот со 8 гласа ЗА усвои Квартален извештај за 
извршување на буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период 
(комулативно) за квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година. 
 

Точка 20 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 

2017 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 20 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{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот го стави Извештајот на 
гласање и Советот со 8 гласа ЗА усвои Извештај за реализација на Општина Свети 
Николе за четвртиот квартал за 2017 година. 

 
Точка 21 

 Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за 
ЧЕТВРТИ  квартал;  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 21 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

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

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот го стави Кварталниот 
иазвештај на гласање и Советот со 8 гласа ЗА усвои Кварталниот извештај за 
достасани ненамирени обврски-збирен за ЧЕТВРТИ  квартал. 
 

Точка 22 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 22 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

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

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот го стави Кварталниот 
иазвештај на гласање и Советот со 8 гласа ЗА усвои Квартален извештај за 
промените на состојбата на секое задолжување на општината и јавните 
претпријатија основани од општините. 

 
Точка 23 

 Предлог – Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина 
Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 23 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Кварталниот Izve{taj od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен.  
 Градоначалникот појасни дека овде се работи за парични средства кој се останати 
од минатата година по основ на дотации. Истите ќе се распоредат за други намени во 
образованието, културата и сл. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Одлуката на 
гласање и Советот со 8 гласа ЗА донесе  Одлука за проширување на средства на 
Буџетот на Општина Свети Николе. 

 
Точка 24 

 Извештај за работа на Општинската установа Дом на Култура ,,Крсте 
Мисирков,,  Свети Николе за 2017 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 24 од дневниот ред.  
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Pretsedatelot na Komisijata za јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajот od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati  како што е предложен.  
 Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот го стави Извештајот на 
гласање и Советот со 8 гласа ЗА усвои Извештај за работа на Општинската установа 
Дом на Култура ,,Крсте Мисирков,,  Свети Николе за 2017 година. 
 

Точка 25 
 Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на патишта на подрачјето на  ПС од ОН Свети Николе за второ 
полугодие од 2017 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 25 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata za јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajот od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati  како што е предложен.  
 Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот ја стави Информацијата на 
гласање и Советот со 8 гласа ЗА усвои Информација за состојбите со јавната 
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патишта на подрачјето на  ПС од ОН 
Свети Николе за второ полугодие од 2017 година. 
 

Точка 26 
 Барање од Љупче Златев; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 26 од дневниот ред.  
 Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот го стави Барањето на 
гласање и Советот со 8 гласа ЗА усвои  Барање од Љупче Златев. 
 
 
 
 

Точка 27 
 Барање од Анета Радончиќ; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 27 од дневниот ред.  
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот го стави Барањето на 

гласање и Советот со 8 гласа ЗА усвоиБарање од Анета Радончиќ. 
 

Точка 28 
 Барање од Благој Пушков;                  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 286 од дневниот ред.  
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Претседателот го стави Барањето на 

гласање и Советот со 8 гласа ЗА усвои Барање од Благој Пушков. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори осмата 
редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 17:30 часот. 

Општина Свети Николе 27 .02. 2018 година. 
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     Записничар                        Совет на Општина Свети Николе 
    
Славица Димова                    Pretsedatel, 
 _______________                                  Kire Aleksov  
                  _____________________ 
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З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 Од деветтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 15.03.2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 
15:20 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 Горан Трајковски го најави своето отсустуво. 
 
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 
- в.д. сekretarot 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; 

    
              Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев 
процедурално се обрати до претседателот на Советот и праша - Каде во Деловникот за 
работа на Советот на Општина Свети Николе стои  дека може да се гледа видео 
презенатации на седница од претходниот состав на Советот на Општина Свети Николе. 
Потсети дека се што не е наведено во Деловникот за работа не значи дека е дозволено и 
дека Советот е тука да ја контраолира работата на градоначалникот, a не 
Градоначалникот работата на  Советот. 
            Претседателот на Советот  – Кире Алексов ги запозна советниците дека на 
седницата  ќе се формира Статутарно-правна комисија која во иднина ќе ги толкува 
недоразбирањата од ваков тип. Во однос на видео презенатцијата претседателот појасни 
дека Градоначалникот ја предложил точката на дневен ред, а за нејзино појаснување 
побарал да се пушти видео материјалот. 
            Советникот Бојан Митев констатира дека деловникот е прекршен во кој се 
регулира начинот на работа на Советот. 
            Претседателот го потсети советникот дека пред две седници на седница УНДП 
исто така одржала видео презенатција каде го појаснила материјалот за работа на 
советот. 
             Процедурално советникот Марјан Зафиров побара од советникот Бојан Митев 
заедно со колегите советници од партијата на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата да се 
откажат од паушалите од мината седница бидејки на истата не присуствувале и ја 
напуштиле. 
            Советникот Бојан Митев му одговори на советникот Марјан Зафиров и предложи 
сите советницио да се откажат од паушалите и да работат во интерес на граѓаните. 
  
 Потоа за работа на Sоветот на деветтата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
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Д н е в е н   р е д 

 
Точка 1 
Извештај за материјално-финансово работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 

Николе за период од 01.01.2017 година до 30.09.2017 година; 
 
Точка 2 
Годишна сметка за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 2017 

година до 31.12.2017 година; 
 
Точка 3 

            Годишна сметка за ЈКП ,,Единство,, ПО Свети Николе за период од 01.01. 2017 
година до 31.12.2017 година; 
                           

Точка 4 
Годишна сметка за ЈП ,,Погребални услуги,,  Свети Николе за период од 01.01. 

2017 година до 31.12.2017 година; 
 
Точка 5 
Предлог- Одлука за давање согласност на Одлука за зголемување на надоместок и 

бесплатни услуги за погреб на покоен; 
 

Точка 6 
 Завршна сметка за 2017 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети 
Николе; 
 

Точка 7 
 Годишна сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2017 година; 

 
Точка 8 
Годишна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2017 година; 

 
Точка 9 
Годишна сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2017 година; 
 
Точка 10 
Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2017 година; 

 
Точка 11 
Завршна сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2017 година; 

 
Точка 12 
Завршна сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка 

,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
 
Точка 13 
Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2017 година; 
 
Точка 14 
Годишен извештај за работата на Општина Свети Николе за 2017 година; 
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Точка  15 
Одлука за изменување и дополнување на Статут на ОУ Народен Музеј Свети 

Николе; 
 
Точка 16 

 Годишен план за вработување за 2019 на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, 
Свети Николе; 
 

Точка 17 
 Годишен план за вработување на ОУ Народен Музеј Свети Николе за 2019 
година; 

 
Точка 18 
Финансов План на трошоци и приходи за 2018 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 

Николе; 
 
Точка 19 
Финансов план за 2018 година на Јавната општинска установа за деца - Детска 

градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
 
Точка 20 

 Правнилник за имена и дополнување на правилникот за систематизација на 
работните места во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети Николе,, 
 

Точка 21 
Предлог – Одлука за констатирање на престанок на мандат на членови на Советот 

на млади на Општина Свети Николе; 
  

Точка 22 
Дополнување на Годишна програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 

за 2018 година; 
 
Точка 23 
Предлог – Решение за формирање на статутарна комисија; 
 
Точка 24 

 Предлог – Решение за формирање на Комисија за односи со заедницата; 
 
Точка 25 

 Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на општина Свети Николе за 2018 година; 
 

Точка 26 
Извештај за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе со состојбата 

на 31.12.2017 година; 
 
Точка 27 
Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис за 2017 година; 
 
 
 



  4 

 
Точка 28 
Годишен План за вработување на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2019 

година; 
 

Точка 29 
План за вработување на Општина Свети Николе за 2019 година; 
``  
Точка 30 
Годишен План за вработување на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2019 

година; 
 
Точка 31 
Предлог - Програма за јавни работи во 2018 година; 
 
 Точка 32 

            Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина 
Свети Николе за 2018 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 Дневниот ред, Sоветот  со 14 гласа ЗА  го усвои и 
работеше по него. 

 
Точка 1 
Извештај за материјално-финансово работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 

Николе за период од 01.01.2017 година до 30.09.2017 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 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  
со неколку податоци ги запозна граѓаните каде се трошеле нивните пари. Се констатира 
дека повеќе се потрошило за одржување на возилата во претпријатието отколку што би 
чинеле нови возила. Се трошело за патување во странство, за репрезенатција, за 
семенари, за гориво кога се патувало со сопствено возило, патни дневници, 
интелектуални услуги и слични договори. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев ги спореди извештајот и финансовиот план на претпријатието и констатира скоро 
исти суми. Односно колку се потрошени скоро толку се предидуваат.  

Советникот Стевче Максимов истакна дека за финансовиот извештај за 2018 
година ќе се разговара по поминати девет месеци и за средствата што се потрошени за 
тој период. 

 Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот   на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Извештај за материјално-
финансово работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за период од 01.01.2017 
година до 30.09.2017 година. 
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Точка 2 
Годишна сметка за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 

2017 година до 31.12.2017 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.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов 
потенцира дека материјалите се навремено доставени и советниците имале време да ги 
разгледат. Побара објаснување од службата околу потрошените средства за електрична 
енергија, гориво, за кој видова на возила е потрошено горивото за 2017 година, колку е 
потрошено за патни трошоци, дневници, надомест за користење на сопствено возило, 
трошоци за семенари, патувања во странство, репрезенатација и слични трошоци. На 
карајот е прикажано добивка од над 1.400.000 денари. Побарувањата се околу 90.000.000 
денари. Вака гледано се прикажува дека претпријатието е во одлична кондиција, но факт 
е дека побарувањата нема да се наплатат бидејки се застарени, ненаплатени и не 
утужени во последните 10 години. 

Книговодителот на ЈКП ,,Комуналец,, - Жаклина Јорданова ги образложи  сите 
трошоци на претпријатието, посебно за потрошено гориво за возилата и механизацијата 
во претпријатието. 

Советникот Максимов констатира дека репрезенатцијата за 2017 година била 
816.000 денари која  воедно е  и највисока до сега. Во продолжение констатира дека 
многу средства се потрошени за одржување на возилата отколку што тие чинат, а многу 
возила кој се во неисправна состојба, кој се гаражирани се прикажани како да се во 
возна состојба и за истите е фактурирано потрошено гориво. 

Советникот Марјан Зафиров прво се обрати до советникот Митев и истакна дека 
прифаќа само чесни ракавици. Побара да му се одговори колку возила се во исправна 
состојба и побара прецизен одговор околу тоа кое возило колку трошело. Констатираше 
дека 4.000 евра за ПТТ  услуги е премногу. 

Книговодителот на претпријатието му ги исчита сметките на советникот Марјан. 
Директорката на ЈКП ,,Комуналец,, - Тања Глигорова одговори и поединечно 

објасни дека многу средства се потрошени за гуми, гориво и сл. за возила кој не се во 
исправна состојба и кој стојат со години во кругот. Купувани се и фактурирани гуми за 
неисправните возила по неколку пати со различни цени. Гориво е трошено трипати 
повеќе отколку што е потребно. Во продолжение месечно ги прикажа сите направени 
трошоци за гориво. Се прикажувало трошоци за гориво и во летно и во зимно време па 
дури се ,,копало и на -20 степени,, , долгот кон ,,Злетовица,, не се намалувал туку се 
зголемувал – истакна директорката. 

Советникот Марјан Зафиров побара од претседателот рамноправно да им даде 
збор на сите советници и во текот на излагањето на советниците да не дозволува 
дофрлување од место. Во продолжение праша за ПТТ услугите, зошто толкава сума за 
телефонски разговори - праша советникот. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев  праша дали камионот што е набавен е донација или 
е купен. Прикажани се трошоци од 11.000 евра. По камионот е одено четири пати, 
донесено е неисправно, па овде во државата е поправано. По камионот е дадено многу 
пари, повеќе е дадено за поправка одошто чини возилото – се изјасни советникот. 
Истото возило е паркирано во кругот на ,,Канда,, и за лежарина е плаќано по 300 евра 
месечно. Прикажано е дека се ставало гориво во неисправни возила. Овде одговорност 
нема, последици нема, побара од ОЈО да го испита неработењето во претпријатието и 
одговорните за овие трошоци да трпат последици. 
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Директорката на ЈКП ,,Комуналец,, ги потврди коментарите на советникот, 

образложи дека ревизија во претпријатието има, документи има и дека во моментот се 
испитува за што и како е трошено. 

Советникот Бојан Митев ги охрабри раководителите на претпријатието во 
истражувањето и барањето на одговорност за потрошените средства. 

Уште еднаш укажа дека извештајот за 2017 година  и финансискиот план за 2018 
година многу не се разликуваат. Предвидените и потрошените суми се многу блиску во 
проценти. 

Советникот Стевче Максимов имаше реплика на советникот Митев и се осврна на 
отписот на долговите према претпријатието од правните лица. Потсети дека планот е 
план, но ивештајот е вистина. 

Советникот Митев одговори со контрареплика и истакна дека минатиот совет не 
донел одлука за отпис на правни лица, но зал жал се отпишувало и таков долг.  

Претседателот на советот – Кире Алексов постави прашања за некои 
нелогичности во Годишната сметка. Околу 7 возила би требало да се регистрирани, а се 
прикажани нелогични  потрошени средства за регистрација и патарина. Побара одговор 
колку од 90.000.000 денари се наплатливи, а колку се застарени. Колку моментално е 
вкупниот долг на ЈКП ,,Комуналец,, и колку е долгот на сите државни институции кон 
претпријатието. 

Директорката на ЈКП ,,Комуналец,, во продолжение ги наброја сите државни 
институции и долговите кој ги имаат кон јавното комунално претпријатие. Вкупно околу 
7.000.000 денари. 70 до 80% се ненаплатливи долгови бидејки се застарени. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски констатира дека 
70% долговите не се наплатливи. За тие ненаплатливи долгови претпријатието треба да 
плати д.д.в. , воедно на тие средства треба да плати и 10% данок на добивка. Воедно 
претпријатието е должно 48.000.000 денари. Ова е констатирано со завршната сметка на 
претпријатието. Ова е на терет на граѓаните на општината. Од претходните години никој 
од раководните кадри не превземал мерки за наплата на овие долгови. Во старт загубата 
на  претприајтието е 126.000 евра. Но за тоа имаме репрезенатија од 816.000 денари, но и 
на тоа се плаќа данок. Во иднина ќе се плаќаат и судски извршители, пресуди и сл. 
Ваквите пресметки за жал одат во недоглед и тоа се врз грбот на претпријатието и на 
граѓаните.  

Со проширување на надлежностите на претпријатието ќе се вработат нови луѓе, 
ќе се работи домакински, ќе се намалат трошковите за репрезенатција, гориво, службени 
патувања  и слично и некако ќе се потрудиме претпријатието да застане на нозе – 
истакна градоначалникот.  

Реплика имаше советникот Бојан Митев и се изјасни  дека излезот не е во нови 
вработувања, се надева во институциите кој се надлежни за ревизија на претпријатието, 
а излагањето на градоначалникот го гледа како алиби за евентуалниот неуспех во 
иднина.  

Советникот Стевче Максимов реплицираше на излагањето на советникот Митев 
и истакна дека не му е јасно за какво алиби зборува советникот. Се обарати до 
советникот и побара да биде искрен и да се согласи дека новите вработувања ќе бидат за 
луѓе ангажирани за зголемениот обем на работа на претпријатието односно за 
изнесување на смет по околните рурални средини, а жителите за услугите ќе си плаќаат 
одредена сума. 

Советникот Бојан Митев беше концизен и истакна дека овие средства за новите 
вработувања директорката требало да ги предвиди во финансискиот план. 

Советникот Стевчо Максимов истакна дека не држи дискусијата на советникот 
Митев и појасни дека луѓето што ќе бидат вработени времено со Програмата за јавни 
работи се луѓе од посебна категорија и нема да бидат исплатени од ЈКП ,,Комуналец,,. 
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Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 

Годишната сметка   на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Годишна сметка 
за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 2017 година до 
31.12.2017 година. 

 
 
Точка 3 

            Годишна сметка за ЈКП ,,Единство,, ПО Свети Николе за период од 01.01. 
2017 година до 31.12.2017 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  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Годишната сметка  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Годишна сметка за 
ЈКП ,,Единство,, ПО Свети Николе за период од 01.01. 2017 година до 31.12.2017 
година. 
 

Точка 4 
Годишна сметка за ЈП ,,Погребални услуги,,  Свети Николе за период од 

01.01. 2017 година до 31.12.2017 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 Марјан Зафиров потсети на несовесното работење на претпријатието 
и трошоците за ПТТ услуги, давање на спонзорство и донации и сл.. Го охрабри 
директорот и апелираше до директорите под локалата власт  да практикуваат давање на 
изјава за точни податоци како би се заштитиле самите себе. 

Советникот Стевче Максимов го повика директорот и побара кратко појаснување 
за Годишната сметка. Праша од каде се побарувањата од вработените, како се настанати, 
по кој основ е дојдено до нив и зошто не се вратени во претпријатието. Укажа на 
непотребното трошење на средствата на претпријатието, трошоците за донации, 
спонзорства,  репрезентација, услуги на дело и.т.н. 

Побара појаснување за авансот на вработените   од претпријатието кој е во 
висина од околу 500.000 денари. 

Директорот на ЈП ,,Погребални услуги, - Марјан Ѓошевски појасни дека авансите 
се направени од 2010 до 2015, а земени се исплаќање на четири плати за превземените 
вработени од јавното комунално претпријатие.  Но овде се јавуваат и неколку аванси кој 
се многу поголеми од претходното и кој се по 300.000 денари. Со Одлука на УО 
авансите трбало да се враќаат по 15% од висината на платата што ја земале во 
претпријатието каде биле претходно вработени. ПТТ услугите се високи, потпишан е 
договор и моментално не може да се раскине. Услугите за договор на дело се оправдани 
со вработување на пет вработени со договор на дело. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Годишната сметка  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Годишна сметка за ЈП  
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,,Погребални услуги,,  Свети Николе за период од 01.01. 2017 година до 

31.12.2017 година. 
 
Точка 5 
Предлог - Одлука за давање согласност на Одлука за зголемување на 

надоместок и бесплатни услуги за погреб на покоен; 
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.  
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев  потсети дека Градоначалникот пред некоја седница изјавил дека целокупниот 
трошок за погреб на покоен ќе биде на товар на претпријатието. Праша дали 
Градоначалникот направил договор со опраторот и дали луѓето за погреб на своите  и 
понатаму ќе имаат дополнителен трошок за своите најблиски. 
` Градоначалникот истакна дека операторот Каспер ги намалил своите услуги и 
сега се  10.500 денари. Сите трошоци на претпријатието ќе се намалат, посебно платите 
на директорот и заменик директорот, а за возврат ќе се зголеми надоместокот за 
граѓаните.  

Советникот Бојан Митев реплицираше и реагираше на сумата, воедно го потсети 
градоначалникот дека истиот рекол дека граѓаните нема да имаат никакви трошкови 
околу погребот на покојникот.  

Го праша директорот на претпријатието дали е стигнато решението од 
второстепената комисија од спорот со операторот Каспер. 

Градоначалникот истакна дека ова е почетна сума за граѓаните, кога ќе се 
намалат и другите трошоци, ќе се дојде до посакуваната цел. 

Директорот одговори дека решението од второстепената комисија уште не е 
стигнато. 

Советникот Стевче Максимов појасни дека постои негатива од 1.500 денари кој 
граѓаните треба да ја плаќаат кон операторот. Но со намалување на трошоците како што 
рече градоначалникот ќе се дојде до нула денари. Ќе има реогранизација на 
претпријатието и обврските на граѓаните во иднина ќе бидат на нула, а гробната такса 
нема да се зголеми. 

Градоначалникот истакна дека се почитува Законот за погребални услуги каде 
стои дека ЈП,,Погребални услуги,, неможе да врши погребални услуги. 14 вработени се 
за одржување на гробишта и капела, тоа се многу вработени, а малку надлежности. 
Трошоците мора да се намалат во претпријатието. 

Otkako nikoj  друг 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 давање согласност на Одлука за зголемување на надоместок и бесплатни 
услуги за погреб на покоен. 

 
Точка 6 

 Завршна сметка за 2017 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети 
Николе; 

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 
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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 – 
Годишната сметка  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Завршна сметка 
за 2017 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети Николе. 
 

Точка 7 
 Годишна сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2017 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{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 – 
Годишната сметка  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои  Годишна сметка 
на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2017 година. 

 
 
Точка 8 
Годишна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2017 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 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 – 
Годишната сметка  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Годишна сметка 
на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2017 година. 

 
Точка 9 
Годишна сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2017 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.  
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов 

праша  колкави се приходите од спортската сала Цар Самоил со која стопанисува 
училиштето? 

Книговодителот на училиштето одговори дека од спортската сала има убрано 
9.600 денари од рекреативците што спортуваат и  13.400 од страна на кинезите кој ја 
користат спортската сала. Спортските клубови не плаќаат за корситење на спортската 
сала. 

Советникот Максимов укажа на малата сума што е убрана на годишно ниво. 
Спорската сала секојдневно е во употреба, средствата не се плаќани или не стасале каде 
што требало. Укажа на тоа дека спортската сала е нерентабилна и несовесно 
стопанисувана. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата укажа на тоа 
дека КК ,,Овче Поле,, ги има подмирено обврските кон училиштето. Укажа на трошокот 
околу одржувањето на салата и наброја неколку клубови кој ја користат салата. Салата 
не е одржлива сама по себе, треба да се помогне од страна на локалната самоуправа -
истакна советникот. 

Советникот Максимов истакна дека пред да се побара помош од локалната 
самоуправа училиштето треба да си ги прибере средствата од клубовите и 
рекреативците. 
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Градоначалникот образложи дека салата ја користат и физички лица и праша 

дали тие лица плаќаат за користење на салата. Јас сум спремен како Градоначалник со 
сите спортски клубови да направиме договор, да убираме средства и од нив и од 
физички лица и да ја одржиме салата за користење. Нашата сала воопшто не е во добра 
кондиција, сите ја користат, а средства нема никаде – се обрати Градоначалникот. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 
– Годишната сметка  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Годишна сметка 
на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2017 година. 

 
Точка 10 
Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2017 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 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 – 
Годишната сметка  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Завршна сметка 
на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2017 година. 
 

Точка 11 
Завршна сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2017 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{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  
            Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски истакна дека 
ситуацијата во училиштето е поразителна и училиштето е многу задолжено. Дојдено е на 
работ за присилна наплата од добавувачите. Економијата е катострафална, една 
приколица за трактор е исчезната пред изборите, основните средства не се во добра 
кондиција. Поле за работа нема, неможеме да привлечиме ученици, интернатот неможе 
да работи, нема фонд на часови и.т.н. 
            Советничката од советничката група на СДСМ и коалицијата – Бојана Стојанова 
праша - Зошто е блокриана сметката, на која сума е блокирана и кој се причините за 
ситуацијата? 
             Директорот на СОУ ,,Кочо Рацин,, - Коста Штериов истакна дека состојбата е 
страшна,а  училиштето има долгови  од 130.000 евра.  Сметката е блокирана, на сметката 
нема ниту денар. 
              Советникот Бојан Митев даде свое видување и истакна дека интересот за 
образовани во училиштето е опаднато. Дека немаме доволно смерови за средно 
образование и да се обезбедат ученици треба да се отворат нови стручни профили  и 
паралелки. 
             Директорот истакна дека се размислува на таа тема, во колективот има врвни 
професионалци и на идејата за отварање на нови стручни профили веќе се работи. 
             Советникот Штерјо Ѓоргиев побара одговорност од претходното раководство во 
СОУ ,,Кочо Рацин,,, побара да се каже јавно и народот да слушне кој и како го извршил 
криминалот во училиштето, побара ОЈО Свети Николе да си ја заврши  работата и 
одговорните да си ги сносат последиците. 



  11 

             Директорот истакна дека во училиштето внатрешниот ревизор веќе е во 
контрола, прави ревизија, наскоро ќе излезе со целиот извештај, па потоа ќе се одржи 
прес и јавнсота ќе биде запознаена со финансиската ситуација во училиштето. 
            Градоначалникот го подржа излагањето на советникот и се согласи со неговото 
размилување, дали законски или незаконски се служувале дејствијата во училиштето ќе 
се види после ревизијата на внатрешниот ревизор. Се чекаат конечните податоци од 
истражните органи. 
             Советникот Марјан Зафиров истакна дека 130.000 евра не се направени преку 
ноќ. Десет години се правеле дологивте, а сега се бара да се наплатат наеднаш. Повика 
на разумност и побара засегнатите страни да се договорат за долговите, но на фер и 
коректен начин, односно без тужби, извршители и сл. 
             Претседателот на Советот – Кире Алексов се задржа на три сметки и праша како 
средствата што се наменски не се исплаќале и како се направил толкав долг за превоз на 
ученици на превозните фирми во Свети Николе. Каде биле фирмите овие години и 
зошто не барале да си  ги наплатат побарувањата до сега? 
            Директорот накратко по месеци и години  ги исчита долговите. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Завршната сметка  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Завршна сметка 
на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2017 година. 
 

Точка 12 
Завршна сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка 

,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 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 
даде кратко образложение за тоа колку и како се трошеле народните пари  во 
градинката, колку се трошело за сместување и  за патување на семенари , 
репрезентација, ПТТ услуги и сл. На крајот заклучи дека  се работело недомакински. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Завршната сметка  на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА  усвои Завршна сметка на 
Јавната општинска установа за деца - Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети 
Николе. 

 
Точка 13 
Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2017 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.  

Градоначалникот  даде мало образложение и ги запозна советниците дека во 
наредната  точка во Извештајот ќе се види каде се трошени средствата од Буџетот на 
Општина Свети Николе. Во моментот имаме државна ревизија и врши ревизија на 
работењето на мината локална власт. Општината е задолжена над 1.000.000 евра, тужби 
доаѓаат од сите страни и по разни основи. Со званично соопштение ќе излеземе по 
одредено време кога ќе се заврши со ревизијата и тогаш граѓаните ќе видат како се 
трошеле парите од граѓаните. 
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Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Завршната сметка  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Завршна сметка на 
Општина Свети Николе за 2017 година. 

 
Точка 14 
Годишен извештај за работата на Општина Свети Николе за 2017 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{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  
 Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко појасни 
дека има големи отпстапки во приходи и расходи поради неносењето на ребеланс на 
буџетот. Ова година буџетот е направен реално, во иднина ќе се направи и ребаланс за 
да се предвидат трошоци за одредени идни проекти кој се планираат. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави  
Годишниот извештај на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Годишен извештај 
за работата на Општина Свети Николе за 2017 година.  
 
 

Точка  15 
Одлука за изменување и дополнување на Статут на ОУ Народен Музеј Свети 

Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави  Одлуката 
на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Одлука за 
изменување и дополнување на Статут на ОУ Народен Музеј Свети Николе. 
 

Точка 16 
 Годишен план за вработување за 2019 на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, 
Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Годишниот план на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Годишен план за вработување за 2019 на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети 
Николе. 
 

Точка 17 
 Годишен план за вработување на ОУ Народен Музеј Свети Николе за 2019 
година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред.  
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Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Годишниот план на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои Годишен план за вработување на ОУ Народен Музеј Свети Николе за 2019 
година. 

 
Точка 18 
Финансов План на трошоци и приходи за 2018 година на ЈКП ,,Комуналец,, 

Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18 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  Бојан Митев ги повтори нештата кој ги увидел споредувајки ги 
годишната сметка и финасовиот план. Направи паралела помеѓу Финансовиот план и 
Завршната сметка и заклучи дека се скоро слични и дека претпријатието ќе работи како 
и во изминатиот период.  

Советникот Стевче Максимов потенцира дека Годишната сметка е нешто што е 
реално, реализирано и сл. додека Финансовиот план е само план, на крајот на годината 
ќе се види како работело претпријатието. Укажа на еден параметар, односно за 
репрезенатција се предвидени 200.000 денари, а потрошени 800.000 денари. 

Советникот Митев се изјасни дека добра планирана работа е 50% завршена 
работа. Предложи директорката да не ги употреби средствата за репрезентација и 
докаже дека се грижи за средствата со кој располага претпријатието. 

Градоначалникот потсети дека работните задачи на претпријатието ќе се 
прошират, водоводите во селото ќе бидат под капата на претпријатието, но ќе има и 
нови вработувања. Расходите за репрезентација се многу мали во споредба со ланските 
потрошени средтва. Деловни партнери ќе има и ќе има, ќе се реконструираат и 
водомерите во градот и ќе бидат дигитални, претприајтието мора да работи и оди 
напред. 

Советникот Бојан Митев ја прецизира сумата за репрезентација и кажа дека е 
околу 500.000 денари, преостанатата сума е од мината година. Во финансискиот план е 
утврдено убирање помалку средства по основ на основните дејности и од таму не е јасно 
како ќе функционира претпријатието. Овој план е направен без да се земат сите 
параметри за успешно функционирање на рпетпријатието. 

Советникот Стевче Максимов се согласи со советникот Митев околу сумата на 
репрезентацијата и праша преостанатиот долг дали е од 1948 година? 

Советникот Штерјо Ѓоргиев беше јасен и побара од советниците да не го бранат 
нешто што не се брани. Парите се потрошени, парите ги нема, и треба да се најде кој и 
зошто ги потрошил. Се изјасни дека не го интересира што е предвидено,  го интересира 
што е потрошено. 

Советникот Бојан Митев се согласи дека финансискио план е направен во многу 
мал рок и не е добро испланиран. 

Книговодителот на ЈКП ,,Комуналец,, - Жаклина Јорданова појасни дека 
Финансовиот план  не е паушално изработен, детално се разгледани сите трошоци, 
горивото е предвидено земајки ја во обзир зголемета цена на горивото.  
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Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Годишниот план на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои Финансов План на трошоци и приходи за 2018 година на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе. 

 
Точка 19 
Финансов план за 2018 година на Јавната општинска установа за деца - 

Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 19 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 Предлог – 
Финансовиот план на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Финансов план за 2018 година на Јавната општинска установа за деца - Детска 
градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 

 
Точка 20 

 Правнилник за имена и дополнување на правилникот за систематизација на 
работните места во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети Николе,, 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 20 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Правилникот на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Правнилник за имена и 
дополнување на правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ 
,,Рахилка Гонева Свети Николе. 

 
Точка 21 
Предлог – Одлука за констатирање на престанок на мандат на членови на 

Советот на млади на Општина Свети Николе; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 21 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.  
  Се констатира престанок на мандат на член на Совет на Млади на Општина 
Свети Николе на Теодора Петрова, Михаела Наќева, Анета Дачева, Тодорче 
Андреев и Дарко Стојковски. 

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 констатирање на престанок на мандат на членови на Советот на млади на 
Општина Свети Николе. 
 

Точка 22 
Дополнување на Годишна програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 

Николе за 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 22 од дневниот ред.  
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Претседателот образложи дека по ова точка е гласано мината седница, не е 
усвоена, но извештајот е изготвен и разгледан и предложи да се оди на гласање. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Дополнување на Годишна програма на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа 
ВОЗДРЖАНИ усвои Дополнување на Годишна програма за работа на ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 23 
Предлог – Решение за формирање на статутарна- правна комисија; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 23 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.  

Се  формира Статутарно-правна комисија како повремена комисија на Советот на 
Општина Свети Николе  во состав: 

1.Кире Алексов -  претседател 
2.Светлана Михаиловска - член 
3.Кирил Макаровски -член 
4. Даниела Панева – член 
5. Бојан Митев - член 
 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 

Решението на гласање  i Sovetot so 12 glasa ЗА и 2 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Решение за формирање на статутарна- правна комисија; 

 
Точка 24 

 Предлог – Решение за формирање на Комисија за односи со заедницата; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 24 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.  
Се формира Комисија за односи меѓу заедниците како посебно тело за работа на  
Советот на Општина Свети Николе  во состав: 
1.Штерјо Ѓоргиев-  претседател 
2.Горан Трајковски - член 
3.Данче Наков - член 
4.Стевче Максимов - член 
5.Светлана Митрушов - член 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Решението на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Решение за формирање на 
Комисија за односи со заедницата. 

 
Точка 25 

 Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на општина Свети Николе за 2018 година; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 25 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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Советникот Стевче Максимов појасни дека овде станува збор за дополнување на 

две ставки за ветерници и фотоволтаични централи. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Програма за изменување и 
дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
општина Свети Николе за 2018 година. 
 

Точка 26 
Извештај за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе со 

состојбата на 31.12.2017 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 26 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 Предлог – 
Извештајот  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Извештај за извршениот 
годишен попис во Општина Свети Николе со состојбата на 31.12.2017 година. 

 
Точка 27 
Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис за 2017 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 27 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 Максимов констеатира комунална ставка за комунални субјекти, бара 
дополнително објаснување за кој период се работи. 

На советникот ќе му се одговори во писмена форма – се изјаснија од Одделението 
за даноци. 

  Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗАи 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе  Одлука 
за траен отпис на побарувања по извршен попис за 2017 година. 

 
Точка 28 
Годишен План за вработување на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2019 

година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 28 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata 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. 

  Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог - 
Годишниот план  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗАи 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои 
Годишен План за вработување на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 29 
План за вработување на Општина Свети Николе за 2019 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 29 од дневниот ред.  
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Pretsedatelot na Komisijata 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. 

  Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог -  
Планот  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА, 5 гласа ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН усвои 
План за вработување на Општина Свети Николе за 2019 година. 
 

Точка 30 
Годишен План за вработување на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2019 

година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 30 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata 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. 

  Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Годишниот План  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗАи 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои  
Годишен План за вработување на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2019 
година. 
 

Точка 31 
Предлог - Програма за јавни работи во 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 31 од дневниот ред.  
Pretsedatelot na Komisijata 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. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Владимир Атанасов 
побара појаснување, констатира дека ќе се ангажираат 35 лица со програмата, 25 нови 
вработувања  се предвидени во 2018 година во  ЈКП ,,Комуналец и праша зарем ова не е 
дополнително оптоварување на буџетот на претпријатието. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски образложи дека 
Општина Свети Николе ќе ги зголеми своите активности и од таму има потреба од нови 
вработувања, уште еднаш повтори дека ќе се згрижат сите работници што се сега 
договор на дело во претпријатието. Овие 35 лица ќе бидат ангажирани на определено 
времеза 7 месеци за чистењсе на речните корита, дивите депонии и слични активности 
од ваков тип. 

На ова реплицираше советникот Бојан Митев и потенцира дека само шест 
вработувања  се под договор на дело, а останатите ќе бидат нововработени. Програмата 
се усвојува секоја година, се надеваме дека оваа година со ова Програма за јавна работа, 
со овие нови луѓе кој ќе бидат вработени градот ќе биде подобро и почисто место за 
живеење. 

Советникот Стевче Максимов појасни дека не се работи за канцелариски 
работници, ќе бидат вработени луѓе на кој ќе им се отворат многу задачи со  
превземањето на водоводните инсталации по руралните средини и чистење на смет од 
истите средини.  Новите 35 привремено вработени ќе бидат како што рече и 
Градоначалникот примени за да ни обезбедат почиста животна средина. 

  
Точка 32 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

општина Свети Николе за 2018 година; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 32 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.  
   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 измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Свети 
Николе за 2018 година. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 
деветтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 19:00 
часот. 

Општина Свети Николе 15 .03. 2018 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 десеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 29.03.2018 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 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, Горан Трајковски, Svetlana Mitru{ov и 
Данче Наков. 

 
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 
- в.д. сekretarot 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; 
 
Процедурално за збор се јави советничката од советничката група на ВМРО 

ДПМНЕ  и коалицијата – Оливера Арсов и истакна дека советниците од советничката 
група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата имаат сознание дека Второстепената комисија 
одлучила за ЈП ,,Погребални услуги,, па побара да им се достави Одлуката од комисијата 
како би можело советниците да ја разгледат.  
    
 Потоа за работа на Sоветот на десеттата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

-  Усвојување на Записникот од осмата редовна седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 27. 02.  2018 година; 
 

-  Усвојување на Записникот од деветтата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 15. 03.  2018 година; 

 
 
Точка 1 

             Предлог – Решение za imenuvawe na  ~len од редот на вработените vo  
Upravniot odbor na Op{tinskata ustanova ,,Naroden muzej,, - Sveti Nikole; 
  

Точка 2 
Предлог – Решение за именување на членови на Просторниот Штаб за заштита и 

спасување за Општина Свети Николе; 
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Точка 3 
Предлог – Решение за именување командир и заменик командир на 

Универзалната единица за заштита и спасување; 
 
Точка 4  
Одлука  за ослободување од плаќање надомест за комунални услуги на 

корисници на социјална помош и постојана парична помош;  
 

Точка 5 
Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 
година; 

 
Точка 6  

            План за вработување на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2019 година; 
 

Точка 7 
            План за вработување на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2019 година; 
 
           Точка 8 
            Годишен план за вработување на ЈКП ,,Комуналец,, за 2019 година; 
 

Точка 9 
Godi{en izve{taj za sproveduvawe na Programata za razvoj na Vardarski 

planski region za 2017 godina; 
 
Точка 10 

            Godi{en izve{taj za rabotata na Centarot za razvoj na Vardarski planski 
region za 2017 godina; 
 

Точка 11 
Барање од Антонио Иванов; 
  
Точка 12 
Барање од Стевче Спасовски;   
 
 Точка 13  
Стратегија за Локален економски развој; 
 
Точка 14 

             Предлог – Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Општина Лозово; 

Точка 15 
Годишен план за вработување на ЈУДГ ,,Рахилка Гонева за 2019 година 
 
Точка 16 

            Предлог – Одлука за давање приоритет на проект; 
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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 Дневниот ред, Sоветот  со 15 гласа ЗА  го усвои и 
работеше по него. 

 
Претседателот отвори расправа по записникот од осмата редовна седница на 

Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 27. 02.  2018 година. 
Otkako nikoj 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 осмата редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана 
на ден27.02.2018 година. 

 
Претседателот отвори расправа по записникот од деветтата редовна седница на 

Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 15. 03.  2018 година. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 15 glasa ZA go usvoiја zapisnikot od деветтата редовна  
седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 15.03. 2018 година 

 
Точка 1 

             Предлог – Решение za imenuvawe na  ~len од редот на вработените vo  
Upravniot odbor na Op{tinskata ustanova ,,Naroden muzej,, - Sveti Nikole; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред.  
1. Za ~len na Upravniot odbor од редот на вработените na Op{tinskata 

ustanova ,,Naroden muzej,, Sveti Nikole se imenuva: 
 
- Valentina Ta{eva 
 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 

Решението  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Решение za imenuvawe na  ~len од редот на вработените vo  Upravniot odbor na 
Op{tinskata ustanova ,,Naroden muzej,, - Sveti Nikole. 
 

Точка 2 
Предлог – Решение за именување на членови на Просторниот Штаб за 

заштита и спасување за Општина Свети Николе; 
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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.  
 

1. Prostorniot {tab za za{tita i spasuvawe na Op{tina Sveti Nikole 
go so~inuvaat:     

 
1.1.Za Komandant na prostorniot {tab za za{tita i spasuvawe za 
podra~jeto na Op{tina -  Sveti Nikole se imenuva Зоран Наков.   
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1.2. Za Na~alnik na prostorniot {tab za za{tita i spasuvawe se imenuva 
Сашо Панев.  
 
1.3. Za pomo{nik na Na~alnikot za operativni raboti se imenuva Трајчо 
Кочиев.  
 
1.4. Za pomo{nikot na Na~alnikot za humanitarni merki za za{tita i 
spasuvawe:  
 
 - Za prva medicinska pomo{ se imenuvа Билјана Ефтимова. 
 - Za zgri`uvawe i evakuacija se imenuva Мелита Стојкова.   
 
1.5. Za pomo{nici na Na~alnikot za tehni~ki merki i za{tita i 
spasuvawe se imenuvaat:  
 - Бобан Ефремов за заштита и спасување од пожари.  
 - Александар Стојанов  za za{tita i spasuvawe od poplavi   
 
1.6. Za izvr{itel - administrator koj }e rakuva so kompjuteri i sredstva za 
vrski se imenuva  Тодорче Мишевски.  
 
1.7. Za izvr{itel kurir za logisti~ko obezbeduvawe i voza~ so B ili C 
kategorija se imenuvaat: Игор Василов i  Илија Циклев. 
 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог - 

Решението  на гласање  i Sovetot so 8  glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Решение за именување на членови на Просторниот Штаб за заштита и спасување 
за Општина Свети Николе . 
 

Точка 3 
Предлог – Решение за именување командир и заменик командир на 

Универзалната единица за заштита и спасување; 
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.  

 
 1.За командир на Универзалната единица за заштита и спасување се именува 
Стојанче Петрушев. 
 

2. За заменик командир на Универзалната единица за заштита и спасување се 
именува Даниел Иљов. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.  
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 

Решението  на гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА донесе Решение за именување 
командир и заменик командир на Универзалната единица за заштита и спасување. 
 

Точка 4  
Одлука  за ослободување од плаќање надомест за комунални услуги на 

корисници на социјална помош и постојана парична помош;  
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{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.  
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата - Светлана 

Митрушов ја подржа одлуката и истакна  дека треба да им се олесни на граѓаните од ова 
ранлива категорија, предложи до градоначалникот и директорот на претпријатието кога 
ќе се ангажираат лица по Програмата за јавна работа, тие лица да бидат токму од оваа 
категорија и кој се на списокот на ослободување надомест за комунални услуги. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Стевче Максимов се 
изјасни дека СДСМ и коалицијата ќе дадат подршка на ова Одлука и дека ова одлука се 
однесува на сите корисници на социјална помош. Средствата за овие граѓани ќе бидат 
палтени на Комуналното претпријатие  од сметката на буџетот на Општина Свети 
Николе. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  се изјасни дека  
на локалната самоуправа е да помага на ваквата категорија на граѓани. За да не падне 
тереторот од д.д.в. на комуналното претпријатие, локалната самоуправа ќе ги подмири 
овие сметки од ставката на буџетот за социјална помош. 

 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Штерјо Ѓоргиев се 

изјасни дека ја разбрал добронамерноста на градоначалникот за помош на социјалната 
категорија на граѓани, но праша што е со физичките лица и правните субјекти кој со 
години не плаќаат вода на ЈКП ,,Комуналец,, и зошто истите не се утужат и не им се 
наплати долгот. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев праша за колкав временски рок е Одлуката, дали е трајна или има одреден 
временски рок. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Кире Алексов 
одговори дека одлуката е на сила  се додека лицата се корисници на социјална помош. 

 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Марјан Зафиров   

сугерираше во иднина да не се познати списоците бидејки е невкусно спрема луѓето кој 
не по своја вина се корисници на социјална помош. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката   на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе  Одлука  за ослободување од 
плаќање надомест за комунални услуги на корисници на социјална помош и 
постојана парична помош. 

 
Точка 5 
Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Свети Николе за 
2018 година; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.  
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Програма за работа во 
областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година. 
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Точка 6  
            План за вработување на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2019 година; 

Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова  go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6  од дневниот ред.  
           Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Планот на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои            
План за вработување на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2019 година. 
 

Точка 7 
            План за вработување на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2019 
година; 
 

Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова  go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7  од дневниот ред.  
           Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Планот на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои                
План за вработување на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2019 година.         
 
           Точка 8 
            Годишен план за вработување на ЈКП ,,Комуналец,, за 2019 година; 

Pretsedatelot na Komisijata за комунални работи и сообраќај при Sovetot 
na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8  од дневниот ред.   
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата - Светлана 

Митрушов праша колку ќе го чини претпријатието на месечна основа  планираните нови 
вработувања.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Стевче Максимов 
појасни дека Планот за вработување за 2019 година е идентичен со планот од 2018 
година. Доколку вработувањата се реализираат во 2018 во 2019 година ќе биде нула. Се 
надеваме дека ќе се најдат дипломирани инжинери за месечна плата од 16.000. 
             Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, појасни дека има пресметано поединечно за 
секое вработување, но колку ќе се реализира од предвидените вработување ќе се види на 
крајот на годината. 
            Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев се произнесе дека по планот се гледа дека во 2019 година се планираат нови 
четири вработувања. Како што се виде од излагањето на директорката нема точно колку 
средства ќе се потрошат за новите вработувања. По моја пресметка од 01.01. 2020 година 
ќе одвојува 450.000 денари месечно, на годишно ниво тоа е уште поголема сума односно 
секоја година по една капитална инвестиција ќе се троши за нови вработувања – истакна 
советникот Митев. 
             Претседателот на Советот на Општина Свети Николе – Кире Алексов одговори 
дека четирите нови вработувања во 2019 година се по основ на пензионирање. Што се 
однеусва до капиталните инвстиции, советникот потсети дека за изминатите четири 
години ако се водело сметка ќе имало многу поголеми капитални инвестиции. 
             На ова реплицираше советникот Митев и се изјасни дека доколку нешто се 
планира мора сериозно да се пристапи кон истото. Секој менаџер треба да се стреми да 



  7 

го реализира тоа што го предвидел, воедно уште еднаш ги потсети советниците и 
граѓаните на  сумата која ќе се одвојува ако овој план се реалзира. 
             Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски истакна дека 
сите државни институции се врзани со закони и рокови. Овој план мора да се донесе 
оваа година до 31.03. Обемот на работа и обврски на претприајтието е зголемен и од тие 
причини се појавува потреба од нови вработувања. Сите до сега што биле под договор ќе 
бидат вработени на неопределено време. Се што пропуштила да го направи претходната 
власт,  актуелната локална власт сега ќе го надомести.  Наплатата мора да се зголеми, 
претходниот состав не ја наплаќал и сега претпријатието е доведено во независна 
ситуација со 90.000.000 побарувања од кој 75.000.000 денари не се наплатливи и 
застарени. Трошено е на репрезенатации, непродуктивни трошоци, камати и сл. 
              Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 
Арсов  потсети дека во 2017 немало планирани нови вработувања во 2018 година и од 
тие причини планот за 2018 не е донесен. Праша кој се планираните вработувања и 
зошто баш 23 лица, дали е исплатливо. Во наредниот план има осум непродуктивни  
вработувања, предвидени се мали примања, а бројот на вработените се зголемува. 
Процентот на наплата е јавен податок и сите баравме да се зголеми наплатата барем кај 
правните субјекти. Побара да се донесе списокот и да се види кој не ги плаќал сметките 
и зошто не е плаќано. Репрезенатцијата е со голема сума, но средствата за трошоците од 
работата на претприајтието се усогласуваат со изработеното. 
             Советникот Митев го потсети градоначалникот во иднина да се зборува што ќе 
се направи, а не што некој правел. Го потсети на законскиот рок за донесување на 
Плановите за вработување.  Во финансовиот план не се предвидува дека ќе се убираат 
повеќе средства, па од таму да има и нови вработувања – истакна советникот Митев. 
             Реплика имаше претседателот на Советот Кире Алексов и ги потсети 
советниците дека треба да се зборува за финансискиот план зза 2018 година и 
вработувањата во истата година. На граѓаните им е доста од тоа ќе направиме, треба да 
се направи. 
             Советникот Стевче Максимов се изјасни дека сите вработени во претпријатието 
треба да имаат одговорност за огромни суми кој се застарени и повеќе не се наплатливи. 
              Финансовиот план за 2019 година ќе ги оправда варотувањата во истата година . 
Интенција на локалната власт е платите во претпријатието да се зголемуваат во иднина.    
Новите вработувањаз не се нерантибилни, тие сами ќе си донесат орпавданост во 2019 
година. 
   Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – Планот 
на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА,  6 гласа  ПРОТИВ и 1 глас ВОЗДРЖАН  
усвои    Годишен план за вработување на ЈКП ,,Комуналец,, за 2019 година. 
              

Точка 9 
Godi{en izve{taj za sproveduvawe na Programata za razvoj na Vardarski 

planski region za 2017 godina; 
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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Мирче 

Јосев ги извести совтниците дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата 
ќе гласаат за точката. Мината локална власт излобирала 25% од Вардарски плански 
регион и со тие средства се изработени 8 УП за осум села,  уредено е излетничкото 
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место во Мавровица со поплочување, летниковци, столчиња и сл., две едукативни 
работилници и набавена е соодветна сушара. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевче Максимов  
образложи дека предвидените финансиски средства од Вардарскиот плански регион за 
2017 година се релативно добри.  Урбанистичките Планови не се на снага, каде е 
застанато не се знае, дали се изработени незнаеме, но во извештајот пишува дека ќе 
бидат изработени во 2018 година, а од тоа што се гледа на лице место 3.000.000 денари 
не се вложени во уредувањето на излетничкото место Мавровица. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев  појасни дека двете точки се поврзани, дел од работите се започнати, дел 
завршени, дел се во фаза на завршување. Финансиски апликации како општина немаме, 
туку имаме само придобивки. Граѓаните се рекреираат во Мавровица, задоволни се од 
изгледот на летниковците и.т.н. а повеќе од 25% од финансиите од Вардарски плански 
регион сепак претставува задоволство и кажува колку се работело на лобирање на тој 
проект 

Совеникот Максимов уште еднаш потсети дека УП не се изработени, потсети 
дека доаѓа од приватниот сектор и точно знае колку средства е потрошено за проектот во 
Мавровица, поточно се што е градено е градено пак од парите на граѓаните. 

Советникот Митев реплицираше на советникот Максимов и истакна дека луѓето 
што ги посетуваат летниковците ќе кажат дали е тоа нешто добро направено или не и 
дека   Godi{en izve{taj za sproveduvawe na Programata za razvoj na Vardarski 
planski region za 2017 godina е една од подобрите работи што и  се случила на 
локалната самоуправа од минатите години и за тоа советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ и коалицијата ќе гласаат за. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Годишниот извештај на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  усвои    Godi{en izve{taj 
za sproveduvawe na Programata za razvoj na Vardarski planski region za 2017 
godina. 

 
 
Точка 10 

            Godi{en izve{taj za rabotata na Centarot za razvoj na Vardarski planski 
region za 2017 godina; 

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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10  од дневниот ред.   
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Атанасов во врска со Годишниот извештај истакна дека  Предлог проектот за 
подобрување на патната ифраструктура преку реконструкција на локален патен правец  
с. Пеширово -  с. Ерџелија е изработен од претходната локална гарнитура и апелираше за 
поголем интерес од Бирото за регионален развој, со цел да имаме побрз добиен 
позитивен одговор за сето ова. 
 Советникот Максимов напомена дека за патниот правец с. Ерџелија – с. 
Пеширово проектната доументација е изработена од претходната власт, но ќе се 
реализира од сегашната локална власт. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Годишниот извештај на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  усвои    Godi{en izve{taj 
za rabotata na Centarot za razvoj na Vardarski planski region za 2017 godina. 
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Точка 11 
Барање од Антонио Иванов; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата - Марјан Зафиров 

кратко се обрати до советниците и поради јавноста соопшти дека станува збор за 
талентиран ученик кој бара да оди на натпревар во Москва, во Русија и посака да има 
повеќе вакви таленти во иднина. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Одлука за доделување на 
парична помош.     

 
Точка 12 
Барање од Стевче Спасовски;   
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 

Барањето  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Одлука за доделување на 
парична помош.     

 
 Точка 13  
Стратегија за Локален економски развој; 
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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев истакна дека се работи за Стратегија за локален економски развој изработена во 
2016 година, финансирана од Генералниот Секретиријат на Владата во соработка со 
ОЖО Свети Николе. Текстот треба да се прочисти, промените треба да се согледаат и 
стратегијата да се измени.  Праша дали наведените резултати се очекувани, реализирани 
или допрва треба да се реализираат и од тие причини побара да се корегира таа техничка 
грешка. Од името на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата советникот се 
изјасни дека ќе ја подржат стратегијата, со оценка дека е добра и издржана  и од тие 
причини општината треба да се води по неа. 

Даниела Панева – претставничка на граѓански сектор од Организација на жени од 
Општина Свети Николе, воедно и иницијатор за да се изработи овој стратешки 
документ, во понатамошното обраќање даде едно кратко резиме на стратегијата. Процес 
од еднагодишна работа кое опфаќа теренско истражување, фокус групи, три 
работилници за мисии, цели, акциски план и сл. Сите приоритетни мерки се внесени во 
стратегијата. Таа е непроменета овие две години освен воведниот дел кој е напишан од 
актуелниот градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски и додадени два 
нови пасуса. Додадените делови се однесуваат на зголемување на инвестиции и 
технологии за енергетска ефикасност. Другата ставка се однесува за гасификацијата во 
Општина Свети Николе како во градот така и во руралните средини. 

Одговори напрашањето на  совентикот Митев дека резултатите се очекувани, а не 
реалаизирани. 

Се обрати до советниците и побара подршка за Стратегијата за локалниот 
економски развој.  
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Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов се 

изјасни дека советничката група од која доаѓа ќе даде подршка на Стратегија за Локален 
економски развој. Се гледа дека стратегијата е сеопфатна, со доста податоци, сепак во 
тие статистички податоци сметам дека поедини нешта треба да се ревидираат. 
Користени се податоци од пописот од 1994 и 2002 година. Воопшто не соодествуваат 
податоците со бројот на жители во Свети Николе бидејки драстично е намален. 
Општина Свеит Николе не граничи со Општина Карбинци како што стои во 
стратегијата. Дел од стопанските капацитети кој треба да стојат во стратешкиот 
документ ги нема. Податоците во делот на занаетчиите исто така треба да се ревидираат 
бидејки  не одговараат на сегашните потреби. Податоците за земјоделските површини и 
пасиштата се многу застарени и несоодествуваат со фактичката состојба. Пасиштата се 
намалени, а не зголемени како што стои во стратегијата. Понатаму зборуваше за 
непроверените податоци околу вработеноста и невработеноста во општината, за бројот 
на ученици, просветни работници и.т.н. Посебно се осврна на податоците и 
прикажувањето на фармата на земјоделското училиште, капацитетите за стоката, 
машините со кој располага училиштето и сл., поточно советникот Максимов упати на 
целосно ревидирање на стратегијата. 

Даниела Панева ја потврди основаноста на излагањето на советникот Максимов и 
образложи дека тоа се последните статистички податоци во Република Македонија. 
Предложи статегијата да биде реална за да се реализираат активностите. Ги повика 
советниците на соработка и доставување на нови релевантни податоци. 

Советникот Бојан Митев истакна дека стратегијата претставува документ што 
објаснува што Општина Свети Николе ќе направи во некое идно догледно време на 
полето на економијата и економскиот развој. Говорот на советникот Максимов го 
окарактеризира како политички, но се согласи дека стратегијата треба да се ревидира и 
во иднина да се превземат поголеми активности за нејзиното реализирање. 

Советникот Максимов имаше контрареплика на советникот Митев и повтори 
уште еднаш дека Статегијата треба да се ревидира и дека тој како советник дал само  
препораки каде и како да одат насоките за Стратегијата за еконскиот локален развој. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе начелно истакна дека Стратегијата е 
задоволителна. Планот е потребен и дека  треба многу напор за да се направи ова 
стратегија. Податоците се минорни показатели кој и да се сменат нема да влијаат кон 
она што е сработено претходниот период. Повика да се доработи и за некое време пак да 
се стави на советот. Посака сите идеи и планови да се реализираат и во иднина 
општината да се стави во сигурни насоки. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Марјан Зафиров во 
контекст на кажаното сугирираше до вработените на ЛЕР во иднина да имаат поголема 
координација со институциите во опоштината како би дошле до поточни податоци. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Стратегијата  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе   Стратегија за Локален 
економски развој. 

 
 
Точка 14 
 Предлог – Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Општина 

Лозово 
Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова  go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da го  усвои  со следниве измени. 
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Во член 1 наместо дел од објектот во, треба да стои зграда два со. 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14  од дневниот ред.  
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе   Одлука за давање на трајно 
користење недвижна ствар на Општина Лозово. 

Точка 15 
Годишен план за вработување на ЈУДГ ,,Рахилка Гонева за 2019 година 
Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15  од дневниот ред.  
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Годишниот план  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА  и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ го усвои 
Годишен план за вработување на ЈУДГ ,,Рахилка Гонева за 2019 година. 
    

Точка 16 
            Предлог – Одлука за давање приоритет на проект; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред.  
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко појасни 

дека се работи за излевање на шахта, која се излева кога има врнежи од дожд, ќе се 
превземат мерки, водата ќе се одведе во река Периш и еднаш за секогаш на граѓаните кој 
живееат во таканаречената населба Шутка  ќе им реши овој проблем.  

Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Одлука за давање приоритет 
на проект. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 
десеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 17:30 
часот. 

Општина Свети Николе 29. 03. 2018 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 единаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана 
на ден 30.04.2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 
14:00 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, Горан Трајковски, Svetlana Mitru{ov и 
Данче Наков. 

 
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: 
- в.д. сekretarot 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; 
 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ  и коалицијата – Оливера 

Арсов се јави за збор и истакна дека Одлуката од Второстепената комисија за ЈП 
,,Погребални услуги,, им е доставена, но истата ќе се разгледува на седницата за 
советнички прашања, за да може да се подготват и советниците и директорот за одговор 
на евентуално поставените прашања од советниците.   
    
 Потоа за работа на Sоветот на единаесеттата   редовна седница Pretsedatelot 
на Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 
-  Усвојување на Записникот од десеттата  редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 29. 03.  2018 година; 
 
Точка  1    
Предлог - Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението 

на Општина Свети Николе од заразни болести во 2018 година; 
 
Точка 2 
Предлог – Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во Општина 

Свети Николе за 2018 година; 
 
Точка 3 
Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно 

замјиште на подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година; 
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Точка 4 
Изменување и дополнување на Годишен план за вработување за 2018 година на 

ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
  
 

Точка 5 
Предлог – Одлука за давање во сопственост недвижна ствар на Општина Лозово; 
 
Точка 6 
Предлог – Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена на 

Статут бр. 0101-587/3 од 21.11. 2014 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Точка 7 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на пречистен 

текст на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Точка 8 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на середствата во Буџетот на Општина 

Свети Николе за 2018 година; 
 

Точка 9 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на середствата во Буџетот на Општина 

Свети Николе за 2018 година – за Совет на Општината; 
 

Точка 10 
Предлог – Решение за избор на членови на Советот на млади на Општина Свети 

Николе; 
 
Точка 11  
 Предлог – Решение za razre{uvawe i imenuvawe na pretstavnik od 

Op{tina Sveti Nikole vo Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca   
- Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole 
 

Точка 12 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето Васил Соколов; 
 
Точка 13 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето Данче Кралев; 

 
Точка 14 
Барање од  Црковниот Одбор – црква Свети Кирил и Методиј во Бареш; 
 
Точка 15 
Барање од Организација на жени од Свети Николе; 
 
Точка 16 
Предлог – Решение за разрешување и  именување на членови на Управниот  

одбор на  ЈП “Погребални Услуги” Свети Николе 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 



  3 

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

Претседателот отвори расправа по записникот од десеттата редовна седница на 
Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 29. 03.  2018 година. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 
zapisnikot i советниците so 15 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od десеттата редовна  
седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 29.03.2018 година. 

 
Точка  1    
Предлог - Програма за спроведување на општи мерки за заштита на 

населението на Општина Свети Николе од заразни болести во 2018 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред.  
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ  и коалицијата – Мирче 

Јосев дискутираше по точките еден и два. Потсети дека Општина Свети Николе треба да 
ја сфати оваа заштита од заразни болести многу сериозно како би ги заштитила 
граѓаните од заразни болести. До моментот нема направена никаква дизинсекција и 
дератизација од страна на општината, а околу нас гледаме само високи треви, не 
искосени зелени површини и.т.н. Се обрати до граѓаните и повика сите граѓани сами да 
си ја искосат зелената површина околу своите домови, а надлежните служби да 
пристапат со спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 
болсти. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Програмата на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Програма за спроведување 
на општи мерки за заштита на населението на Општина Свети Николе од заразни 
болести во 2018 година. 

 
Точка 2 
Предлог – Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во 

Општина Свети Николе за 2018 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.  
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ  и коалицијата – Бојан 

Митев укажа на ризиците и предизвиците што престојат во периодот кој е пред нас од 
заразни болести. Укажа дека со донесувањето на програмата се доцни, до сега веќе 
требало да се донесе, да се постапи по неа и да се изврши дезинсекција и дератизација во 
Општина Свети Николе. Апелираше во иднина овие активности да бидат навремени и 
правилно планирани за да може да се има ефект од донесувањето на Програмите. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов се согласи со фактот дека 
донесувањето на Пргрмата доцни, но тоа го образложи со фактот дека обврските од 
мината година не се подмирени спрема фирмата што вршела дизинсекција и 
дератизација на територијата на Општина Свети Николе.  
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Советникот Бојан Митев овие две работи ги разграничи и потсети за 
несериозноста за донесување на овие Програми. Ако сакаме заштита на населението 
прскањето требало да се изврши во месец Март – потсети советникот. 

Советникот и претседател на Советот од советничката група на СДСМ  и 
коалицијата – Кире Алексов предочи дека оваа пракса со години наназад е да се прска во 
месец Мај и дека локалната самоурпава и Градоначалникот прави напори и оваа година 
тоа да се случи во истиот месец. 

Советникот од советничката група на СДСМ  и коалицијата – Стево Максимов се 
согласи со дискусиите на претходните дискутанти и со фактот дека со програмата се 
доцни. Апелираше до локалната самоуправа да се забрза со постапувањето по 
програмата и прскањето на  јавните површини навремено да се изврши. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Програмата на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во Општина Свети Николе 
за 2018 година. 

 
Точка 3 
Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на 

градежно замјиште на подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.  
Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Програма за изменување и 
дополнување на Програмата за уредување на градежно замјиште на подрачјето на 
Општина Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 4 
Изменување и дополнување на Годишен план за вработување за 2018 година 

на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
Pretsedatelot na Komisijata за комунални работи и сообраќај при Sovetot 

na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред.   
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ   и коалицијата – Оливера 
Арсов потсети дека изменувањето и дополнувањето на Годишниот план се носи врз 
основа на незаконски донесен годишен план. Укажа на предвидените две раководни 
места и праша зошто е итно незаконски да се донесе дополнување  на годишниот план за 
вработување на ЈКП ,,Комуналец,,. 
             Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ   и коалицијата – Бојан 
Митев побара одговор од  директорката дали на претпријатието кое има 86 вработени 
има потреба од двајца нови раководители и зошто не се испланирани во првичниот план. 
            Директорот одговори дека новите вработувања не се испланирани поради 
доцнењето на планот. Новите вработувања се предвидени, но дали ќе се најдат кадри за 
вработување со предвидени ниски плати ќе видиме во иднина. 
           Советникот Митев уште еднаш дискутираше и потенцира дека нема потреба од 
нов раководител за менаџирање на претпријатието и дека тие работни задачи се на 
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директорот на претпријатието. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево 
Максимов појасни дека со оглед на систематиацијата има предвидено две работни места. 
Ќе се бара согласност од Министерството за информатичко општество, па потоа ќе се 
распише оглас за вработување. Платата е од околу 16.000 денари, работно место со 
високо образование, но дали ќе има интересенти ќе се види. Со оглед на зголемениот 
обем на работа на претпријатието има оправданост за овие две нови раководни места. 
 Советникот Митев укажа на моментот дека систематизацијата предвидува 
повеќе работни места но немора сите да се пополнат. Но со оглед на фактите се што се 
предивдува во плановите за вработување во Општината се остваруваат.  
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – 
Владимир Атанасов потсети дека две лица кој биле на раководни места во 
претпријатието се прогласени како вишок и во рок од неколку месеци овие две работни 
места ќе се потполнуваат. 
 Советникот Штерјо Ѓоргиев се обрати до советниците и праша кој е против 
вработувањето на нашите сограѓани.  Сите бараме почиста околина, редовно изнесување 
на сметот, а воедно дискутираме и сме против вработувањето во Јавното Комунално 
Претпријатие ,,Комуналец,,. 
 Советникот Бојан Митев реплицираше на советникот Штерјо Ѓоргиев и се 
изјасни дека е против вработувањето во администрацијата на вештачко креирани 
работни места. Вработувањата треба да бидат продуктивни и наменски. 
                 Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави на 
гласање Изменувањето и дополнувањето на Годишниот план за вработување  i Sovetot 
so 8 glasa ЗА  5 гласа ПРОТИВ и 2 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Изменување и 
дополнување на Годишен план за вработување за 2018 година на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе. 
 

Точка 5 
Предлог – Одлука за давање во сопственост недвижна ствар на Општина 

Лозово; 
Pretsedatelot na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова  go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5  од дневниот ред.   
             Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за давање во 
сопственост недвижна ствар на Општина Лозово. 

 
Точка 6 
Предлог – Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена на 

Статут бр. 0101-587/3 од 21.11. 2014 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
Pretsedatelot na Статутарно-правната комисија  при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Кире Алексов  go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6  од дневниот ред.   
 Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе – Тања Григорова појасни дека се 
додава нова дејност во претпријатието која се однесува на уличното осветлување. 
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 Советникот Бојан Митев се изјасни дека доколку Законот за комунални дејности 
го дозволува тоа  убаво е претприајтието да го одржува осветлувањето. Укажа дека 
планирањето треба да биде основа на секое менаџирање и праша зошто во 
претприајтието не постојат електроинжинери за таа намена и во годишниот план за 
вработување не е испланиран тимот  кој ќе работи со оваа проблематика. 

Претседателот на советот – Кире Алексов се осврна на укажувањето на 
советникот Митев и појасни дека хронолошки треба да се одвиваат работите, прво треба 
да се донесат Одлуки на Совет, па потота да се планира. 

Советникот Максимов потврди дека ќе има измени и дополнување на Годишниот 
план се со цел услугите на граѓаните бидат поефикасни, навремени, поефтини и сл. 
Поучени од претходните локални раководства дека договорот за јавното приватно 
пратнерство не е профитабилен, за жал дури е на штета на општината и граѓаните, 
актуелното раководство заедно со претпријатието одлучило самите да се грижат за 
одржувањето на осветлувањето и избегнат вакви енормни трошоци и финансиски 
загуби. 

Советникот Бојан Митев кратко се обрати и препорача на директорката на 
претпријатието да го прошири и Планот за вработување за 2019 година. 

Директорката на ЈКП ,,Комуналец,, појасни дека тројца веќе има вработени со 
стручна подготовка, но ако е потребно ќе се прошири Планот за вработување и за 
наредната година. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за давање согласност 
на Статутарна одлука за измена на Статут бр. 0101-587/3 од 21.11. 2014 година на 
ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на 

пречистен текст на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
              

Pretsedatelot na Статутарно-правната комисија  при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Кире Алексов  go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7  од дневниот ред.   
 Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Оливера 
Арсов побара сите овие пречистени текстови да бидат ставени на ВЕБ страната на 
претприајтието како би можела и јавноста да се запознае со содржината. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за давање согласност 
на Одлуката за усвојување на пречистен текст на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе. 
 

Точка 8 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на середствата во Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2018 година; 
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.  
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8  од дневниот ред.   



  7 

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

Одлуката на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за измена на 
распоредот на середствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 9 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на середствата во Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2018 година – за Совет на Општината; 
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.  
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за измена на 
распоредот на середствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2018 година – 
за Совет на Општината. 
 

Точка 10 
Предлог – Решение за избор на членови на Советот на млади на Општина 

Свети Николе; 
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. 
  

За членови  на Совет на млади на Општина Свети Николе, се именуваат: 
- Мери Јованчева 
- Теодора Бошкова 
- Филип Григоров 
- Бобан Јанев 
- Ева Миленкова 
- Марија Арсова 
- Кристијан Атанасов 

 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 

Решението  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 ВОЗДРЖАНИ донесе Решение за 
избор на членови на Советот на млади на Општина Свети Николе. 
 

Точка 11  
 Предлог – Решение za razre{uvawe i imenuvawe na pretstavnik od 

Op{tina Sveti Nikole vo Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca   
- Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред.   
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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: 

 
- Зоран Наков 

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

Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,  Sveti 
Nikole se imenuva: 

 
-Зоран Лазаров 

 
 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Решението  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 ВОЗДРЖАНИ донесе Решение za 
razre{uvawe i imenuvawe na pretstavnik od Op{tina Sveti Nikole vo 
Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca   - Detska gradinka 
,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole. 

 
Точка 12 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето Васил Соколов; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред.  
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука  за  пристапување  кон  
изработка  на  урбанистичка  документација  за КП  бр. 11648/4 и КП  бр. 11647  КО  
Свети  Николе-гр. , Општина  Свети  Николе. 

 
Точка 13 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето Данче Кралев; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред.  
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука  за  пристапување  кон  
изработка  на  урбанистичка  документација  за КП  бр. 8718/1 и КП  бр. 8718/2  КО  
Свети  Николе-гр. , Општина  Свети  Николе. 

 
Точка 14 
Барање од  Црковниот Одбор – црква Свети Кирил и Методиј во Бареш; 
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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14  од дневниот ред.   
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Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 

Барањето  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Одлука  за ослободување од 
плаќање на комунална такса за јавно осветлување. 

 
Точка 15 
Барање од Организација на жени од Свети Николе; 
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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15  од дневниот ред.   
 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 

Барањето  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Одлука за доделување на 
парична помош.     

 
Точка 16 

 Предлог – Решение за разрешување и  именување на членови на Управниот  
одбор на  ЈП “Погребални Услуги” Свети Николе 

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 членови на Управниот Одбор на ЈП “Погребални Услуги” – Свети Николе се 
разрешуваат: Елизабета Јованчева и Антонио Димов 
 
    За членови на Управниот Одбор на ЈП “Погребални Услуги” – Свети Николе се 
именуваат:   Трајче Андонов и Бобан Салтиров. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред.   
 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 

Решението на гласање  i Sovetot so 10 glasa ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Решение за разрешување и  именување на членови на Управниот  одбор на  ЈП 
“Погребални Услуги” Свети Николе. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 

единаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
15:30 часот. 

Општина Свети Николе 30. 04. 2018 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 dvanaesettata  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 29.05.2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 15:20 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, Горан Трајковски, Svetlana Mitru{ov и 
Данче Наков. 

 
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~alnik na Op{tina Sveti Nikole 
-  сekretarot 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 единаесеттата   редовна седница Pretsedatelot 
на Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 
-  Усвојување на Записникот од единаесеттата  редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 30. 04.  2018 година; 
 

  
Точка 1 
  Заклучок за санација на потпорен зид 

 
Точка 2 
Одлука за приоритет на Проект поставување фотоволтажни панели за 

 производство на зелена  
 
Точка 3 
Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на половни 

водомери  
 
Точка 4 
Одлука за давање согласност на Одлука за изменување на ценовник на услугите 

 во спортски објекти на подрачјето на Општина Свети Николе  
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Точка 5 
Измена на Годишен план за вработување за 2018 година на СОУ ,,Кочо Рацин,,  

Свети Николе 
 

Точка 6 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за 

  извештајниот период (комулативно) за квартал Прв од 01.01. 2018 година до 31.03.2018 
година  
 

Точка 7 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2018 

година 
 
Точка 8 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ПРВ квартал .  

 
Точка 9 

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

Точка 10 
Извештај за материјално-финансикото работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 

 Свети Николе за период од 01.01. до 31.03.23018 година 
 

Точка 11 
 Извештај за материјално-финансикото работење на ЈКП ,,Комуналец,, 
 Свети Николе за период од 01.01. до 31.03.23018 година 
 

Точка 12 
Одлука за парична помош за таленти 
 
Точка 13 
Одлука за парична помош за лекување 
 
Точка 14 
Одлука за парична помош за изградба на црква 
 
Точка 15 
Решение за разрешување и именување на член во Управниот Одбор 

 на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 
 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата  – Стево Максимов 

предложи после временските неприлики и поројните дождови да се расправа по точка во 
вид на Информација за настанатите штети. Посочи неколку улици со проблеми од 
свлекување на земјиште и предложи ова како точка да се стави на дневен ред. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Оливера Арсов се 
изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе го подржат овој 
предлог и ќе гласаат ЗА. 
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Предлогот на советникот Максимов, поточно Информација за настанатите штети 
од временските неприлики и поројните дождови се стави на гласање и советот со 15 
галса го усвои предлогот. 

 
Bidejki nikoj друг ne se javi za diskusija Претседателот на Советот го стави 

на усвојување проширениот Дневен ред, Sоветот  со 15 гласа ЗА  го усвои и работеше 
по него. 
  

Претседателот отвори расправа по записникот од единаесетта редовна седница на 
Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 30. 04.  2018 година. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 
zapisnikot i советниците so 15 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od единаесеттата 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 30.04.2018 
година. 
 
  

Точка 1 
 Заклучок за санација на потпорен зид 
Градоначалникот на Општина Свети Николое – Сашо Велковски кратко ги упати 

советниците за проблемите настанати од поројните дождови, поточно за рушењето на 
двата потпорни зида на ул.,,Кузман Капидан,, и ул..Цветан Димов,, кој треба да се 
санираат. Во продолжение ги појасни критичните точки во градот и воедно побара 
подршка од советниците  за да може да се превземат овие зафати и ваквите црни точки 
во градот да се избегнат. 

За збор се јави советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата – Горан Трајковски му понуди на градоначалникот соработка и помош од 
Швајцарската влада  како би се решиле проблемите со прочистителаната станица, 
канализационата мрежа и атмосферската вода. 

Градоначалникот ја прифати соработката од советникот и изрази надеж дека овој 
Проект со Шфајцарската влада ќе биде успешен.  

Откако никој друг не се јави за збор претседастелот на Советот – Кире Алексов 
предложи Советот да го прифати следниов: 

 
З А К Л У Ч О К  

 
 Се задолжува Градоначалникот на општина Свети Николе, во рамките на своите 
законски надлежности преку комисии кои ќе ги формира да изврши увид во фактичката  
состојба и да ги превземе сите мерки и активности за санација на  потпорен ѕид на 
ул.„Кузман Капидан“ и потпорен ѕид на ул. „Цветан Димов“ кои се оштетени како 
резултат на обилните врнежи. 

Предложениот заклучок се стави на гласање и  Sovetot so 15 glasa ЗА го усвои. 
 

Точка 2 
Одлука за приоритет на Проект поставување фотоволтажни панели за 

 производство на зелена енергија; 
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.  
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред.   
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Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 10 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука 
за приоритет на Проект поставување фотоволтажни панели за  производство на 
зелена енергија. 

 
Точка 3 
Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на половни 

водомери  
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.  
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3  од дневниот ред. 

Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и7 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука 
за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на половни водомери. 
 

Точка 4 
Одлука за давање согласност на Одлука за изменување на ценовник на 

услугите во спортски објекти на подрачјето на Општина Свети Николе  
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.  
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Штерјо Ѓоргиев 
даде подршка на Одлуката од причини што овие објекти ќе добринесат за помасовно 
ангажирање на младите луѓе за спортување и рекреација. Напомена дека цените не се 
високи, но убраните средства се малку и не се знае на чија сметка се. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов 
појасни дека Одлуката се однесува само тениското игралиште односно цената за 
користење за  тениските терени се намалува за 50%. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев се изјасни дека со советничката група ќе ја подржат одлуката и потсети дека дел 
од опремата на тениското игралиште е уништена и дека многу често таму може да се 
видат мотори, коли, млади кој се однесуваат недолично во ноќните часови и го 
уништуваат игралиштето. Воедно повика и на посовесно однесување од сограѓаните на 
оптшината односно помладите жители на градот. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски се согласи со 
соговрниците советници во врска уништувањето на тениските терени и искажа револт 
кон несовесноста на граѓаните на градот и однесувањето на младите луѓе. Најави 
почеста контрола од страна на полицијата во ноќните часови но повика и на совесноста 
на граѓаните. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Марјан Зафиров 
побара попрецизно да се објасни колку била порано цената за користење претходно, а 
колку ќе биде со намалувањето од 50%. 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, - Татјана Григорова се изјасни дека ценовникот 
е објавен на страната на ЈКП ,,Комуналец,, и од тоа има намалување 50%. Категориите 
се различни и може да се види на интернет страната на претпријатието. 
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Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 

Митрушов  предложи во интерес за намалување на штетите да се постави видео надзор и 
од ангажирантие лица во претпријатието да се постави обезбедување односно чувар на 
тениското игралиште. 

Градоначалникот одговори дека поставениот видео надзор е искршен и дека овде 
само треба да постои совест од граѓаните. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе Андонов 
дискутираше по Одлуката и апелираше да се вратат позарникарите – полицајци на 
улиците како би ги посетувале ризичните места. 

Претседателот укажа дека Проектот за враќање на позарникарите на улица е 
Проект на министерството за внатрешни работи и овде нашата полиција и 
градоначалникот немаат никакви ингеренции. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за давање согласност 
на Одлука за изменување на ценовник на услугите во спортски објекти на 
подрачјето на Општина Свети Николе. 
 

Точка 5 
Измена на Годишен план за вработување за 2018 година на СОУ ,,Кочо 

Рацин,,  Свети Николе 
Pretsedatelot na Komisijata за јавни работи при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Годишниот план  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ПРОТИВ  усвои 
Измена на Годишен план за вработување за 2018 година на СОУ ,,Кочо Рацин,,  
Свети Николе. 

 
Точка 6 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе 

за   извештајниот период (комулативно) за квартал Прв од 01.01. 2018 година до 
31.03.2018 година  

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.  
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6  од дневниот ред. 
             Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Кварталниот извештај  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ  
усвои Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе 
за   извештајниот период (комулативно) за квартал Прв од 01.01. 2018 година до 
31.03.2018 година. 
 

Точка 7 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 

2018 година 
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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.  
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7  од дневниот ред. 

 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2018 
година. 

 
Точка 8 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ПРВ 

квартал  
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Кварталниот Izve{taj od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен.  
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8  од дневниот ред. 

 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ПРВ квартал.  
 

Точка 9 
 Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
 општините и јавните претпријаија основани од општините  

 Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Кварталниот Izve{taj od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен.  
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – Извештајот  
на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Квартален 
извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните 
претпријаија основани од општините.  
 

Точка 10 
Извештај за материјално-финансикото работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 

 Свети Николе за период од 01.01. до 31.03.23018 година 
Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Кварталниот Izve{taj od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен.  
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
 Директорот на ЈП ,,Погребални услуги – Марјан Ѓошевски се изјасни дека 
претпријатието во првиот квартал работи добро и е во добра финансиска состојба 
поради намалените ставки за суровини, материјали, гориво, регистрација и патарини, 
донации, репрезентација, услуги за договор на дело и сл. Има и зголемени ставки како 
што е надоместокот за извршен погреб кој се враќаат кај граѓаните. 
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 Во приходите има зголемување како последици за трошоците за капела и мало 
намалување од приходи од погребна опрема. Има зголемување на наплатата од 4% и има 
намалување на долгот. 
 По завршувањето на третиот квартал ќе има чиста слика за работењето на 
претпријатието. 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев го поздрави работењето на претпријатието и постави неколку прашања. Праша 
дали сеуште возилото Дачија Сандера е во користење на претпријатието, укажа на 
порастот на погребалната такса, зборуваше за расходите и истакна дека се уште 
претпријатието не е во позитивна нула. Претпријатието има товар од операторот 
,,Каспер,, затоа што граѓаните средствата кој ги плаќаат кон ,,Каспер,, претпријатието им 
ги враќа на граѓаните, а  тие ги враќаат на ,, Каспер,,. Советникот заклучи дека на крајот 
средствата завршуваат кај операторот ,,Каспер,,. 
 Директорот одговори дека Дачијата е во служба на претпријатието, но се трошат 
и средства за косачки на кој се купени резервни делови за цела година. Средствата се 
враќаат на погребалните оператори, колку оепратори има толку подобро, значи ќе има 
конкуренција и цените ќе се намалувааат. Второстепената комисија ниту дала дозвола 
ниту пак ставила забрана за ископ и закоп на покоен. Се работи според Правилникот 
донесен од Управниот Обор на ЈП ,,Погребални услуги,,. 
 Советникот Митев  се обрати кон директорот и посочи дека претпријатието треба 
да ги штити интересите на граѓаните. Спор се води помеѓу операторот и претпријатието, 
но директорот треба да го брани интересот на граѓанинот, треба да се избори и 
претприајтието да врши ископ и погреб на покоен. Спорот со Каспер треба да се добие и 
на претприајтието да му се прошири дејноста и приходите. 
 Директорот на ЈП ,,Погребални услуги,, се изјасни дека интересите на граѓаните 
ќе се застапуваат и бранат, но без да се крши законот. Законот и Правилникот кажуваат 
како се врши погреб и кога. 
 Советникот Штерјо Ѓоргиев го истакна работењето на директорот и го подржа  
неговото успешно работење и работењето на ЈП ,,Погребални услуги,,. 
 Советникот Стево Максимов укажа да не се заработуваат политички поени на 
седница и побара од Градоначалникот да побара автентично толкување на Законот и да 
се разјасни што е должност на ЈП ,Погребални услуги,,,а кој се должностите на 
операторот. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои 
Извештај за материјално-финансикото работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 

 Свети Николе за период од 01.01. до 31.03.23018 година. . 
 
Точка 11 

 Извештај за материјално-финансикото работење на ЈКП ,,Комуналец,, 
 Свети Николе за период од 01.01. до 31.03.23018 година. 

Pretsedatelot na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Кварталниот Izve{taj od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен.  
             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев праша дали имат информација колку е процентот на наплата во првиот квартал и 
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праша за намалувањето на приходите поза основна дејност и за други услуги. 
Констатира дека во овој квартал има прикажано помал приход и побара одговор на 
прашањата.  
 Сметководителот на претпријатието Жаклина Јорданова појасни дека процентот 
на наплата е приложен во материјалите. Во продолжение го прочита процентот на 
наплата за физичките и правните лица. Приходите се намалени бидејќи е намалена и 
цената на чинење по метар кубен за потрошена вода од страна на регулаторната 
комисија.  Фактурите за услугата за зимско одржување ќе се фактурира во наредниот 
период и од тие причини се намалени приходите. 
 Советникот Митев направи споредба од минатата и тековната година и воочи 
намалување на прихдоите од околу 850.000 денари за првиот квартал, истакна дека по 
кој и параметри да се мери претпријатието оваа година за ништо не е подобрено од 
претходната година. Со вакво работење и со вакво финансиско неповолно движење не 
треба претприајтието да прима 25 нови работници. 
 Советникот Штерјо Ѓоргиев истакна дека гледа промени во врска претприајтието 
и потсети дека кејот на реката ,,Поток,, е исчистен, насочи уште неколку локации во 
градот кој се исчистени од страната на ЈКП ,,Комуналец,,. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов 
потенцира дека расходните компоненти се намалени по сите параметри во 
претпријатието. Очигледно е дека се штеди и работи домаќински, но во приходниот дел 
некој компоненти недостасуваат и приходите се незначително намалени од претходната 
година. 
 Советникот Митев излагањето на советникот Максимов го нарече демагогија и 
игра на зборови. Извештајот покажува дека претпријатието дополнително ќе акумулира 
загуби и долгови и дополнителни вработувања не му требаат на претпријатието. 
 Советникот Максимов побара да му се остави време на претпријатието и 
неговото работење да се види на следниот кваратален извештај. 
 Претседателот на Советот Кире Алексов заклучи дека расходите се намалени во 
претприајтието и процентуалната наплата е во ред. Се доискажа и изјасни дека 
Претпријатието во изминатите години било во многу полоша ситуација но за тоа никој 
од советниците не дискутирал. Праша на што се должи зголемувањето на прихдоите. 
 Директорката на ЈКП ,,Комуналец,, - Тања Григорова појасни дека се намалени 
трошоците како што е горивото, патување во странство, семенари, репрезентации и сл. 
Ги запозна советниците со проблемот со кој се соочува претприајтието односно 
пристигнуваат фактури од фирми од минатата година, но тие фактури во претпријатието 
ги нема и воопшто не се книжени. Спрема системот ,,Злетовица,, имаме долгови и во 
континуитет се плаќа секој месец по 500.000 денари, обврските се намалуваат, се прави 
компензација и сл. На крајот истакна дека во претпријатието нема ниту едно исправно 
возило, ниту еден исрпавен апарат, алат или машини за работа, сите се дотраени, стари, 
непоправени и едноставно не може да се функционира. Се прават напори сето тоа да се 
санира, поправи, купи за да може некако претприајтието нормалнио да функционира. 
 Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 
Арсов ги потсети советниците дека денес треба да се дискутира за Извештајот, а не за 
работата на претпријатието за изминатите десет години. Се гледа претпријатието дека 
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работи домаќински, се заштедува на многу непотребни трошоци,  но во овој период нема 
потреба од нови вработувања. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои 
Извештај за материјално-финансикото работење на ЈКП ,,Комуналец,, 
 Свети Николе за период од 01.01. до 31.03.23018 година. 
 

Точка 12 
Одлука за парична помош за таленти 

             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот го стави барањето 

на гласање и i Sovetot so 13 glasa ЗА го усвои барањето. 
 
Точка 13 
Одлука за парична помош за лекување 

             Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот го стави барањето 

на гласање и i Sovetot so 14 glasa ЗА го усвои барањето. 
 
Точка 14 
Одлука за парична помош за изградба на црква 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот го стави барањето 

на гласање и i Sovetot so 14 glasa ЗА го усвои барањето. 
 
Точка 15 
Решение за разрешување и именување на член во Управниот Одбор 

 на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 
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 Управниот  Одбор на ЈКП “Комуналец” се разрешува:  Стојанче 
Петрушев. 
    За  член во Управен  Одбор на ЈКП “Комуналец” се именува: Катерина Данаилова 

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  донесе 
Решение за разрешување и именување на член во Управниот Одбор  на ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе. 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 
дванаесеттата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
17:00 часот. 

Општина Свети Николе 29. 05. 2018 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 trinaesettata  итна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана 
на ден 14.06.2018 година во канцеларијата на Градоначалникот  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 9 советници Kire Aleksov, 
Marija Ko~ieva \or~eva, [terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, 
Daniel Iqov,  Горан Трајковски, Svetlana Mitru{ov и Данче Наков. 

 
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~alnik na Op{tina Sveti Nikole 
 

    
 Потоа за работа на Sоветот на тринаесеттата  итна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 
 

  
Точка 1 
Predlog - Odluka za formirawe na Komisija za procenka na {teti;  

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

усвојување предложениот Дневен ред, Sоветот  со 9 гласа ЗА  го усвои и работеше по 
него. 
  

Точка 1 
Predlog - Odluka za formirawe na Komisija za procenka na {teti;  
 
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. 

 
Za ~lenovi na Komisijata se izbiraat: 

 
1. Dejan Gi~ev 
2. Dejan Serafimov 
3. Dejan~o Atanasov 
4. Traj~e Ko~iev 
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5. Todor~e Mi{evski 
6. Slagana Arsova 
7. Van~o Milenkov 
8. Branko Kocevski 
9. Dalibor Jovanov 

 
 Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски дискутираше по 
оваа точка и образложи дека итната седница е свикана по негова иницијатива поради 
невремето што го зафати Овчлеполето. Образложи дека  од Лозово до с. Пеширово 
направена е непроценлива штета. Уништети се насади со пипер, бостан, лозје и многу 
други градинарски и житни култури. На терен се стручни лица односно агрономи од 
републикава кој прават проценка на настанатите штети. Од тие причини Општина Свети 
Николе ја свика оваа итна седница на која ќе се формира Комисија за проценка на штета 
која ќе брои девет лица. Ќе се состават три комисии од по три лица и ќе се оди на теран  
и ќе се прави проценка на штетата. Во продолжение Градоначалникот истакна дека ќе 
бара од Владата на Република Македонија на ова подрачје да се прогласи елементарна 
непогода. 
 Советничката Светлана Митрушов праша како ќе се оди со исплаќањето на 
штетите. 

Градоначалникот одговори дека сите барања од оштетените гражани и сите 
Записници за проценка на штета од Комисијата за проценка на штета ќе се достават до 
Владата на Република Македонија и од таму ќе се исплатат. 
 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА донесе Odluka za formirawe na 
Komisija za procenka na {teti. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 
тринаесеттата  итна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 15:30 
часот. 

Општина Свети Николе 14. 06. 2018 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 четиринаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 20.06.2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 19:00 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, Горан Трајковски, Svetlana Mitru{ov и 
Данче Наков. 

 
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: 
- 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 четиринаесеттат  редовна седница Pretsedatelot 
на Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 
-  Усвојување на Записникот од дванаесеттата  редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 29. 05.  2018 година; 
 

-  Усвојување на Записникот од тринаесеттата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 14. 06.  2018 година; 

 
   
 Точка 1 
 Предлог – Одлука за превземање на водовод во с. Горобинци; 
 

Точка 2 
 Предлог – Одлука за давање на управување на водовод во с. Горобинци на ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Точка 3    
Предлог – Одлука за усвојување на ,,Програмата за енергетска ефикасност на 

Општина Свети Николе за период 2018 – 2020 година; 
 

Точка 4 
 Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за Општина Свети Николе; 
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Точка 5 
Измена на Годишен план за вработување на СОУ ,,Кирил и Методиј,, Свети 

Николе; 
 
Точка 6 

             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Љупчо Нанев; 
 

Точка  7 
             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Миле Спирев; 

 
Точка 8 

             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Митре Стаменковски; 
 
Точка 9 

             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Оливер Величковски; 
  
Точка 10 

             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Весна Станишковска; 
  
Точка 11 

             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Деша Јованова; 
 

Точка 12 
             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Перо Милевски; 

 
Точка 13 
Predlog - Odluka za razre{uvawe i izbor na ~len  na Komisija za procenka 

na {teti; 
 
Точка 14 
Предлог – Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Центар за 

социјални работи – Свети Николе; 
 

Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 

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

-  Усвојување на Записникот од дванаесеттата  редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 29. 05.  2018 година; 

Претседателот отвори расправа по записникот од дванаесеттата редовна седница 
на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 29. 05.  2018 година. 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 15 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od дванаесеттата 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 29.05.2018 
година. 
 

-  Усвојување на Записникот од тринаесеттата итна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 14. 06.  2018 година; 
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Претседателот отвори расправа по записникот од тринаесеттата  итна седница на 

Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 14. 06.  2018 година. 
 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 15 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od тринаесеттата 
итна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 14.06.2018 година. 

 
   
 Точка 1 
 Предлог – Одлука за превземање на водовод во с. Горобинци; 

Pretsedatelot na Komisijata за комунални работи и сообраќај при Sovetot 
na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред.   

Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за превземање на 
водовод во с. Горобинци. 

 
 
Точка 2 

 Предлог – Одлука за давање на управување на водовод во с. Горобинци на 
ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 

Pretsedatelot na Komisijata за комунални работи и сообраќај при Sovetot 
na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред.   

Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за давање на 
управување на водовод во с. Горобинци на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Точка 3    
Предлог – Одлука за усвојување на ,,Програмата за енергетска ефикасност 

на Општина Свети Николе за период 2018 – 2020 година; 
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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3  од дневниот ред.   

`Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за усвојување на ,,Програмата 
за енергетска ефикасност на Општина Свети Николе за период 2018 – 2020 година. 

 
Точка 4 
 Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за Општина Свети 

Николе; 
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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред.   
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`Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Оперативниот план  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Оперативен 
план за заштита и одбрана од поплави за Општина Свети Николе. 
 

Точка 5 
Измена на Годишен план за вработување на СОУ ,,Кирил и Методиј,, Свети 

Николе; 
Pretsedatelot na Komisijata за јавни работи при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5  од дневниот ред.   

Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Измената на 
Годишниот план  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ  
усвои Измена на Годишен план за вработување на СОУ ,,Кирил и Методиј,, 
Свети Николе. 

 
Точка 6 

             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Љупчо Нанев; 
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 не go прифати барањето од 
Секторот за Урбанизам за лицето Љ.Н. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6  од дневниот ред.   
 Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ не го усвои             
Барање од Секторот за урбанизам за лицето Љупчо Нанев. 
 

Точка  7 
             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Миле Спирев; 

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 барањето од 
Секторот за Урбанизам за лицето МС. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7  од дневниот ред.   
Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – Барањето  
на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  го усвои  Барањето од Секторот за урбанизам 
за лицето Миле Спирев. 

           
Точка 8 

             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Митре Стаменковски; 
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 барањето од Секторот 
за Урбанизам за лицето МС. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8  од дневниот ред.   
Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – Барањето  
на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  го усвои  Барањето од Секторот за урбанизам 
за лицето Миле Спирев. 
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Точка 9 

             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Оливер Величковски; 
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 не go прифати барањето од 
Секторот за Урбанизам за лицето ОВ. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9  од дневниот ред.   

Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ не го усвои                          
Барањето од Секторот за урбанизам за лицето Оливер Величковски. 

  
Точка 10 

             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Весна Станишковска; 
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 не go прифати барањето од 
Секторот за Урбанизам за лицето ВС. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред.   

Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ не го усвои                
Барање од Секторот за урбанизам за лицето Весна Станишковска. 

                        
Точка 11 

             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Деша Јованова; 
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 барањето од 
Секторот за Урбанизам за лицето ДЈ. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред.   

Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА го усвои  Барање од Секторот за 
урбанизам за лицето Деша Јованова. 

             
Точка 12 

             Барање од Секторот за урбанизам за лицето Перо Милевски; 
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 не go прифати барањето од 
Секторот за Урбанизам за лицето ПМ. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред.   

Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ не го усвои               
Барањето  од Секторот за урбанизам за лицето Перо Милевски. 
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Точка 13 
Predlog - Odluka za razre{uvawe i izbor na ~len  na Komisija za procenka 

na {teti; 
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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13  од дневниот ред.   

Od funkcijata  ~len na Komisija za procenka na {teti se razre{uva: 
 
- Dalibor Jovanov 

 
Za ~len na Komisija za procenka na {teti se izbira: 
 
- Marjan \o{evski 
 
Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Odluka za razre{uvawe i 
izbor na ~len  na Komisija za procenka na {teti. 

 
Точка 14 
Предлог – Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Центар 

за социјални работи – Свети Николе; 
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.  
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред.   

Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за давање на трајно 
користење недвижна ствар на Центар за социјални работи – Свети Николе. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
четиринаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
19:45 часот. 

Општина Свети Николе 20. 06. 2018 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 петнаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана 
на ден 12.07.2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 
18:00 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, Горан Трајковски, Svetlana Mitru{ov и 
Данче Наков. 

 
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: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Секретар на Општина Свети Николе – Светлана Михаиловска; 
- 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 петнаесеттата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 
 

-  Усвојување на Записникот од четиринаесеттата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 20. 06.  2018 година; 

 
 

 Точка 1 
Информацијата за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот 

на патишта на подрачјето на ПС од ОН   Свети Николе за првото полугодие во 2018 
година; 

 
 Точка 2 

Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект “Основен проект за 
изградба на пешачка патека во Општина Свети Николе ”. 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата“Основен 

проект за изградба на пешачка патека во Општина Свети Николе ”. 
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Точка 4 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект “Основен проект за 

изградба на улици во рурална средина – с.Црнилиште ”; 
 

Точка 5 
Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата“Основен 

проект за изградба на улици во рурална средина – с.Црнилиште ”; 
 
Точка 6 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект “Основен проект за 

реконструкција на локален пат од надпатник на автопат до с.Ерџелија КО 
Амзабегово,КО Ерџелија – Општина Свети Николе ”. 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата“Основен 

проект за реконструкција на локален пат од надпатник на автопат до с.Ерџелија КО 
Амзабегово,КО Ерџелија – Општина Свети Николе ”. 
 

Точка  8 
Годишен план за вработување на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе за 2018 

година; 
 
Точка 9 
Барање од Секторот за урбанизам за КП бр. 8469/2 на ул.,,Младинска,, бр. 83; 
 
Точка 10 
Барање од Секторот за урбанизам за КП бр. 8627  на ул.,,29 Ноември,, бр. 25; 
 
Точка 11 
Барање од Секторот за урбанизам за КП бр. 11690  на ул.,,Питу Гули,, бр. 16; 
 
Точка 12 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за  

извештајниот период (комулативно) за квартал втор од 01.01. 2018 година до 30.06.2018 
година; 

 
Точка 13 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за втор квартал за 2018 

година; 
 
Точка 14 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ВТОР квартал; 
 
Точка 15 

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

Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевче Максимов 

побара точка 8 да биде повлечена од дневниот ред поради недоречените работи во 
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доставените материјали за седница од Погребалното претпријатие за предложената 
точка. 

 
Бидејки никој друг не побара збор, претседателот на Советот го стави предлогот 

на советникот на гласање. 
Советниците гласаа и со 15 гласа ЗА го усвоија предлогот на советникот Стевче 

Максимов, точка 8 да биде повелчена од дневниот ред. 
 

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

-  Усвојување на Записникот од четиринаесеттата  редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 20. 06.  2018 година; 

Претседателот отвори расправа по записникот од четиринаесеттата редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 20. 06.  2018 година. 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 15 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od четиринаесеттата 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 20.06.2018 
година. 
  

 
 Точка 1 

Информацијата за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на патишта на подрачјето на ПС од ОН   Свети Николе за првото 
полугодие во 2018 година; 

Pretsedatelot na Komisijata за јавни работи при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред.   

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Марјан Зафиров се 
обрати до командирот на ПС Свети Николе и праша што со моторџиите и нивното брзо 
возење низ градот и побара поради бебзеднсота на граѓаните да се превземат соодветни 
мерки. 

Градоначалникот на Општина Свеит Николе – Сашо Велковски се согласи со 
констатацијата на советникот и најави  поставување на лежечки полицајци низ улиците 
во градот и повика на совесно однесување на возачите. 

Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Информацијата  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА ја усвои  Информацијата за 
состојбите со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патишта на 
подрачјето на ПС од ОН   Свети Николе за првото полугодие во 2018 година. 

 
 Точка 2 

Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект “Основен проект за 
изградба на пешачка патека во Општина Свети Николе ”. 

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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред.   
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Градоначалникот накратко ја појасни Одлуката и и наредните неколку точки. 
Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе   Одлука за утврдување на 
приоритет на проект “Основен проект за изградба на пешачка патека во Општина 
Свети Николе. 

  
Точка 3 
Предлог – Одлука за давање согласност за намената на 

инвестицијата“Основен проект за изградба на пешачка патека во Општина Свети 
Николе ”. 

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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3  од дневниот ред.   

Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе   Одлука за давање согласност 
за намената на инвестицијата“Основен проект за изградба на пешачка патека во 
Општина Свети Николе ”. 

 
Точка 4 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект “Основен проект за 

изградба на улици во рурална средина – с.Црнилиште ”; 
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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе   Одлука за утврдување на 
приоритет на проект “Основен проект за изградба на улици во рурална средина – 
с.Црнилиште. 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за давање согласност за намената на 

инвестицијата“Основен проект за изградба на улици во рурална средина – 
с.Црнилиште ”; 

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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5  од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе   Одлука за давање согласност 
за намената на инвестицијата“Основен проект за изградба на улици во рурална 
средина – с.Црнилиште ” 
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Точка 6 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект “Основен проект за 

реконструкција на локален пат од надпатник на автопат до с.Ерџелија КО 
Амзабегово,КО Ерџелија – Општина Свети Николе ”. 

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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе  Одлука за утврдување на 
приоритет на проект “Основен проект за реконструкција на локален пат од 
надпатник на автопат до с.Ерџелија КО Амзабегово,КО Ерџелија – Општина 
Свети Николе.  
 

Точка 7 
Предлог – Одлука за давање согласност за намената на 

инвестицијата“Основен проект за реконструкција на локален пат од надпатник на 
автопат до с.Ерџелија КО Амзабегово,КО Ерџелија – Општина Свети Николе ”. 

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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе  Одлука за давање согласност 
за намената на инвестицијата“Основен проект за реконструкција на локален пат 
од надпатник на автопат до с.Ерџелија КО Амзабегово,КО Ерџелија – Општина 
Свети Николе. 
 
 

Точка 8 
Барање од Секторот за урбанизам за КП бр. 8469/2 на ул.,,Младинска,, бр. 83; 
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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето   на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА го усвои Барање од Секторот за 
урбанизам за КП бр. 8469/2 на ул.,,Младинска,, бр. 83. 

 
Точка 9 
Барање од Секторот за урбанизам за КП бр. 8627  на ул.,,29 Ноември,, бр. 25; 
Претседателот на Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata – Стевчо Максимов go podnese 
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Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go прифати како што е 
предложен. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето   на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА го усвои Барањето од Секторот 
за урбанизам за КП бр. 8627  на ул.,,29 Ноември,, бр. 25. 

 
Точка 10 
Барање од Секторот за урбанизам за КП бр. 11690  на ул.,,Питу Гули,, бр. 16; 
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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето   на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА го усвои Барање од Секторот за 
урбанизам за КП бр. 11690  на ул.,,Питу Гули,, бр. 16. 

 
Точка 11 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе 

за  извештајниот период (комулативно) за квартал втор од 01.01. 2018 година до 
30.06.2018 година; 

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.  
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Кварталниоот извештај на  гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  
усвои Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе 
за  извештајниот период (комулативно) за квартал втор од 01.01. 2018 година до 
30.06.2018 година. 

 
Точка 12 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за втор квартал за 2018 

година; 
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.  
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот  на  гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за втор квартал за 2018 
година. 

 
Точка 13 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ВТОР 

квартал; 
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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.  
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13  од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Квартален Извештај  на  гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  
усвои Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ВТОР 
квартал. 

 
Точка 14 

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

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.  
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14  од дневниот ред.   
 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Квартален Извештај  на  гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  
усвои Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и јавните претпријаија основани од општините. 
 
 
                    
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
петнаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
18:45 часот. 

Општина Свети Николе 12. 07. 2018 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 шеснаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 01.08.2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 19:00 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, Горан Трајковски, Svetlana Mitru{ov и 
Данче Наков. 

 
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: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Секретар на Општина Свети Николе – Светлана Михаиловска; 
- 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 шеснаесеттата  редовна седница Pretsedatelot 
на Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 
 

-  Усвојување на Записникот од петнаесеттата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 12. 07.  2018 година; 

 
 Точка 1 

Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2018 година; 

Точка 2 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за прекин достава фактури 

за погребални услуги и бришење на побарувања од социјално-загрозени семејства. 
   
Точка 3 
Предлог – Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измена на 

Статут бр.  0101-587/3 од 21.11.2014 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
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Точка  4 
Предлог – Одлука за усвојување на пречистен текст на Стаутот на ЈКП 

,,Комуналец,, Свети Николе; 
 
Точка 5 
Предлог – Одлука за утврдување на цени за извршени услуги за правни и 

физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Точка 6 
Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјетона Општина Свети Николе за 2018 година; 

Точка 7    
 Извештај за собран и депониран комунален отпад во Свети Николе од ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Точка 8 
Извештај за материјално-финансовото работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 

Свети Николе за период од 01.01.2018 година до 31.06.2018 година; 
 

Точка 9 
Предлог – Одлука за номинирање на проктен менаџер на проектот БИОРЕАЛ; 
 
Точка 10 
Одлука  за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина 

Свети Николе; 
 
Точка 11 
Програма за поставување урбана опрема на територијата на Општина Свети 

Николе за 2018 година; 
 

 Точка 12 
 Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода-град, К.О. Свети Николе 
и катастарки општини во Општина Свети Николе; 

 
Точка 13 
Предлог – Одлука за запирање на  постапката за донесување Генерален урбанистички 

план на општина Свети Николе која во информациониот систем „Е-урбанизам“ се води под број 
4318; 

 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе Андонов 

побара во иднина точката разно да се практикува и на секоја наредна редовна седница 
последна да биде Точка  - Разно, како би можеле советниците да дискутираат за 
тековните проблеми на граѓаните. 
 Претседателот на Советот на Општина Свети Николе – Кире Алексов потсети на 
договорот со советниците дека кога ќе се поднесе иницијатива од советниците за 
седница само за советнички прашања, истата ќе биде свикана и таму може да се 
разговара, да се поставуваат прашања и сл. 
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 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев ја подржа иницијативата од советникот Андонов. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевче Максимов 
побара да се држат советниците до Деловникот за работата на советот, прашањата да се 
посотавуваат пред седница или да се закаже посебна седница за советнички прашања 
каде ќе се обезбедат и директорите и раководителите на Установите и претпријатијата 
како би можело да се добијат соодветни одговори на поставените прашања од 
советниците. 
 Претседателот на Советот го стави предлогот на советникот Ристе Андонов точка 
разно да биде на дневен ред на секоја наредна седница на гласање и советниците со 7 
гласа ЗА и 8 гласа ВОЗДРЖАНИ не го усвоија предлогот. 

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

-  Усвојување на Записникот од петнаесеттата  редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 12. 07.  2018 година; 

Претседателот отвори расправа по записникот од петнаесеттата редовна седница 
на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 12. 07.  2018 година. 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 15 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od петнаесеттата 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 12.07.2018 
година. 

 
 Точка 1 

Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2018 година; 

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.  

 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев праша за што се однесуватрошокот за  одржување на згради. 
Претставникот од Одделението за финансии и буџет – Маринела Зафирова 

одговори дека трошоците се однесуваат за одржување на одмаралиштето во Дојран, 
општинската зграда и сл. 

Советникот Митев праша како работи одмаралиштето во Дојран, на која 
приходна шифра ги убира средствата (бидејжи општината нема регистрирано 
угостителка дејност), како ги прикажува во Буџетот и каде советниците може да 
направат увид за работењето на одмаралиштето. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски образложи дека 
општината стопанисува транспарентно со одмаралиштето, во кварталниот извештај 



  4 

може да се види како се работи, а уплатите се вршат преку уплатница во пошта на 
шифра 729. 

Во Дојран се води посебна книга за гости и таму се гледа кој престојувал и колку 
престојувал. За храната се грижи Мечкуевска куѓа Пуже и на гостите им се фактурира за 
храната таму на лице место. 

Во продолжение појасни дека пренамената се врши за сервисирање на возилата, 
објавување на огласи, судски решенија, исплата на пожарникарите и сл. 

Otkako nikoj  друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои  Одлука 
за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 
2018 година. 

 

Точка 2 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за прекин достава 

фактури за погребални услуги и бришење на побарувања од социјално-загрозени 
семејства. 

   
Pretsedatelot na Komisijata за комунални работи и сообраќај работи при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред.   

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 
Арсов констатира дека станува збор за 30-40 семејства па праша дали претпријатието 
или општината има предвидено средства за смртен случај. 

Градоначалникот одговори дека на лицата што се ослободени од плаќање на 
такси, ќе им покријат и погребалните трошоци. Истите ќе бидат ослободени од оваа 
давачка, претпријатието нема да ги задолжува, а со тоа претприајтието нема да плаќа 
данок на додадена вредност. 

Советничката Оливера Арсов предложи да се предвиди еден дел од средствата во 
случај на смртен случај да се покријат  трошоците на граѓаните. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов се 
изјасни дека советничката група на СДСМ ќе даде подршка на Одлуката и појасни дека  
на социјално загрозените семејства нема да им се испраќаат фактури, нема да се 
задолжуваат и последователно на тоа  нема да имаат никакви давачки кон 
претпријатеито. 

Градоначалникот надополни дека Бирото за социјална заштита и Министерството 
за труд и социјала дава по 10.000 денари по основ на починато лице. 

Otkako nikoj  друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА усвои   Одлука за давање согласност 
на Одлуката за прекин достава фактури за погребални услуги и бришење на 
побарувања од социјално-загрозени семејства. 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измена 

на Статут бр.  0101-587/3 од 21.11.2014 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 
Pretsedatelot na Статутарно-правната комисија при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Кире Алексов go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
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 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3  од дневниот ред.   
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски појасни на 

граѓаните дека Статутарната одлука се однесува за проширување на дејностите како што 
се : Градежништво, Подготовка на градилиште, Инсталатерски работи, Изградба на 
комунални објекти за течности, Изградба на хидротехнички објекти, Архитектонски 
дејности, Подготвителни работи за градилиште и Останати специјализирани градежни 
работи неспомнати на друго место. Со регистрирање на овие дејности му се дава шанса 
на претпријатието сите овие работи да ги извршува, да заштеди, но и да заработи. 

Otkako nikoj  друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА усвои   Одлука за давање согласност 
на Статутарната одлука за измена на Статут бр.  0101-587/3 од 21.11.2014 година на 
ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 
 

Точка  4 
Предлог – Одлука за усвојување на пречистен текст на Стаутот на ЈКП 

,,Комуналец,, Свети Николе; 
Pretsedatelot na Статутарно-правната комисија при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Кире Алексов go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da го  усвои како што е предложен. 

 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред.   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА усвои  Одлука за усвојување на 
пречистен текст на Стаутот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за утврдување на цени за извршени услуги за правни и 

физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
Pretsedatelot na Komisijata за комунални работи и сообраќај работи при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5  од дневниот ред.   

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев ја подржа иницијативата и праша која е методологијата што ја користеле за 
изработка на тарифникот за услуги од претпријатието. 

Директорката на ЈКП ,,Комуналец,, - Татјана Григорова појасни дека овој 
ценовник го имаат скоро сите општини, делумно цени имало, но со овој тарифник ќе се 
допрецизираат цените за услугите од страна на претпријатеито кон правни и физички 
лица. Теркот е земен од тарифниците од другите градови и со намалени цени прилагоден 
кон  потрошивачите. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 
– Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА усвои  Одлука за утврдување на 
цени за извршени услуги за правни и физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе. 

 
Точка 6 
Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјетона Општина Свети Николе за 2018 година; 
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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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.   

Градоначалникот појасни дека овде се работи за донесување на ДУП за три 
локации првата е за  две улици; втората за локалитет Мавровица за изградба на терени за 
спорт и рекреација и базен и третата на потегот кај игралиштето за изградба на спортски 
соблекувални и куќа на спортот. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Програмата на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА усвои  Програма за измена и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјетона 
Општина Свети Николе за 2018 година. 

 
 
Точка 7    

 Извештај за собран и депониран комунален отпад во Свети Николе од ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе; 

Pretsedatelot na Komisijata за комунални работи и сообраќај работи при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7  од дневниот ред.   
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев го праша Градоначалникот кој е ставот за депонијата во овој момент, дали 
неговите зборови од кампањата се уште важат и дали во Свети Николе ќе има 
регионална депонија. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов 
зеде збор и укажа дека прашањето до Градоначалникот не е соодветно во моментот 
бидејќи на седницата се расрпава по точката за собраниот комунален отпад во Свети 
Николе, а кога ќе дојде момент граѓаните ќе разберат дали ќе има регионален отпад и 
под кој услови. За актуелната точка се изјасни дека советничката група на СДСМ и 
коалицијата ќе даде подршка на Извештајот. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот на гласање  i Sovetot so 10 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои  
Извештај за собран и депониран комунален отпад во Свети Николе од ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Точка 8 
Извештај за материјално-финансовото работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 

Свети Николе за период од 01.01.2018 година до 31.06.2018 година; 
Pretsedatelot na Komisijata за комунални работи и сообраќај работи при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8  од дневниот ред.   

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои  
Извештај за материјално-финансовото работење на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети 
Николе за период од 01.01.2018 година до 31.06.2018 година. 
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Процедурално се јави за збор советникот Бојан Митев побара да се држат 

советниците  до Деловникот за работа, побара Статутарно-правната комисија да 
поработи на Статутот и на крајот се обрати до советниците со појаснување дека немора 
советникот да биде прозван па да има реплика, реплика може да има секој советник на 
говорникот во моментот и да си го каже својот став. 

Претседателот на Советот Кире Алексов се изјасни дека не му е одговорено на 
прашањето на советникот Бојан  Митев бидејќи регионалната депонија не е на дневен 
ред. На седница се дискутира само по точките на дневниот ред. 

Советникот Стевчо Максимов се јави процедурално и го повика координаторот 
на советничката група на ВМРО ДПМНЕ на координација за да се договорат околу 
советничките прашања, кога ќе биде седницата, кој прашања ќе бидат на дневен ред и. 
.т.н. 

 
Точка 9 
Предлог – Одлука за номинирање на проктен менаџер на проектот 

БИОРЕАЛ; 
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Стевчо Максимов go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da го  усвои како што е 
предложен. 

Алекса Томовски од Скопје, се номинира за проектен менаџер на проектот 
Биореал, финансиран од Програмата за прекугранична соработка меѓу Грција и 
Македонија (Interreg IPA II), со референтен број CN1-SO2.2-SC014. 

 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.   

Гардоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски појасни дека овде 
се работи за реконструкција и ревитализација на прочистителната станица за отпадни 
води во општината. Ги запозна граѓаните дека за ова ќе се користи гранд и дека лицето 
кое е номинирано е машински инжинер по професија со големо работно, успешно 
искуство и истото ќе работи на проектната документација, извештаите за паричните 
средства од ИПА фондовите и сл. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе  Одлука за номинирање на 
проктен менаџер на проектот БИОРЕАЛ. 

 
Точка 10 
Предлог - Одлука  за резервирање на средства за експропријација во Буџетот 

на Општина Свети Николе; 
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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред.   
 Градоначалникот појасни дека се работи за средства за експропријација на 
недвижен имот, односно се работи за четири имоти и  за да може да се трасира пат до 
нивните плацеви ќе мора да се изврши екпропријација. Се работи за потегот за мало 
стопанство и се предвидуваат околу 620.000 денари.  
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Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 10 glasa ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Одлука  
за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Свети 
Николе. 

 
Точка 11 
Предлог - Програма за поставување урбана опрема на територијата на 

Општина Свети Николе за 2018 година; 
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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред.   

Градоначалникот кажа дека целта на оваа Програма за урбана опрема е да се 
дефинираат местата и целите каде ќе се поставува урбаната опрема. Во продолжение ги 
набороја урбаните опреми. 

Советникот Бојан Митев се изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата ќе даде подршка на Програмата. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Програмата на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  усвои   - Програма за поставување 
урбана опрема на територијата на Општина Свети Николе за 2018 година. 

 
 Точка 12 
 Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода-град, К.О. Свети 
Николе и катастарки општини во Општина Свети Николе; 

Претседателот на Komisijata za финансии и ЛЕР – Марија Кочиева Ѓорчева  go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go прифати како што е 
предложен, со забелешките од Комисијата. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред.   

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Елаборатот на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  усвои Елаборат за проценка на 
штета од елементарна непогода-град, К.О. Свети Николе и катастарки општини во 
Општина Свети Николе. 

 
Точка 13 
Предлог – Одлука за запирање на  постапката за донесување Генерален урбанистички 

план на општина Свети Николе која во информациониот систем „Е-урбанизам“ се води под 
број 4318; 

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. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред.   
 Градоначалникот појасни дека веќе 4 години е закочен Генералниот 
Урбанистички План. Ќе се продолжи поднесувањето во хартиена форма, по стариот 
принцип како што бил поднесен Генералниот Урбанистички План, ме може да се 
продолжо во електрична форма. Вака со Одлуката ќе се забрза донесувањето на УП 
бидејки ни е неопходен. 
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Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање  i Sovetot so 10 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Одлука 
за запирање на  постапката за донесување Генерален урбанистички план на 
општина Свети Николе која во информациониот систем „Е-урбанизам“ се води под 
број 4318. 
 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
шеснаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
20:00 часот. 

Општина Свети Николе 01. 08. 2018 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 седумнаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 20 .08.2018 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, 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: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Секретар на Општина Свети Николе – Светлана Михаиловска; 
- 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 седумнаесеттата  редовна седница Pretsedatelot 
на Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

-Усвојување на Записник од шеснаесеттата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 01. 08.  2018 година; 
 
  
 Точка 1 

Предлог – Одлука за давање во сопственост  недвижна ствар на Извиднички Одред  
,,Гоце Делчев,, - Свети Николе; 

Точка 2 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на чисти паралелки од 24 

ученици и формирање на комбинирани паралелки за учебна 2018/2019 година во ООУ 
,,Гоце Делчев,, Свети Николе; 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралеки со помал број 

на ученици за учебната 2018/2019 година во ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе; 
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Точка  4 
Предлог – Одлука за давање согласност  за помал број на ученици во една 

паралелка во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија; 
 
Точка 5 

 Предлог – Одлука за давање согласност  за паралеки со помал број на ученици во 
СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе; 
 

Точка 6 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена за 

изнесување смет од селата; 
 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе Андонов се 

обрати до претседателот и побара дополнување на дневниот ред со три точки. Првата за 
нарушената безбедност на граѓаните на општината и од тие причини побара начин како 
да се смени Јавниот Обвинител на Општина Свети Николе поради непревземање 
никакви мерки за безбедноста на граѓаните. Втората точка се однесува за барање за 
враќање на позорникарите на улица и воедно побара повеќе полицајците да бидат на 
улица одошто во станица. Третата точка се однесува за регионалниот пат Горобинци - 
Малино - Сушица. Побара да се поднесе барање до Фонд до патишта за  се реконструира 
споменатиот правец. 

Претседателот на Советот на Општина Свети Николе – Кире Алексов се изјасни 
дека во однос на првото барање, Советот нема ингеренции за именување и разрешување 
на Јавниот Обвинител и дека иститот е под ингиренции на Советот за јавни обвинители. 

За позорникарите претседателот појасни дека МВР ги прави организациските 
струкури на полицијата и од нив зависи кога ќе бидат вклучени позорникарите во 
нашиот град. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов се 
согласи со дел од излагањата на советникотто Ристе Андонов посебно околу третата 
точка и предложи по оваа точка советот да донесе Заклучок и со иститот да се побара 
санација на патот од Фондот за патишта. 
 Околу првата точка предложи да се повлече предлогот, да се искулсултираат 
советниците за постапката околу јавниот обвинител, а меѓувремено да се побара 
Иввештај за безбедносната состојба во градот за последните две три месеци од 
Полициска станица Свети Николе поточно од Началникот на ПС Свети Николе. 
 Барањето од советникот Ристе Андонов за дополнување на дневниот ред со точка 
седум кое гласи - Барање до ЈП Државни патишта за реконструкција патен правец 
Горобинци – Малино – Сушица се стави на гласање. Советниците гласаа и со 14 гласа го 
усвоија барањето на советникот Ристе Андонов. 
 Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот на Советот – Кире 
Алексов го стави дополнетиот дневен ред на гласање и советот со 14 галса ЗА го усвои и 
работеше по него. 
 

-  Усвојување на Записникот од шеснаесеттата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 20. 08.  2018 година; 

Претседателот отвори расправа по записникот од шеснаесетттата редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 20. 08.  2018 година. 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 15 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od шеснаесеттата  
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редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 20.08.2018 
година. 

 
  
 Точка 1 

Предлог – Одлука за давање во сопственост  недвижна ствар на Извиднички Одред  
,,Гоце Делчев,, - Свети Николе; 

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. 

 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред.   
 Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе  Одлука за давање во 
сопственост  недвижна ствар на Извиднички Одред  ,,Гоце Делчев,, - Свети Николе. 

Точка 2 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на чисти паралелки 

од 24 ученици и формирање на комбинирани паралелки за учебна 2018/2019 година 
во ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе; 

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. 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на ООУ „Гоце Делчев“ Свети 
Николе за формирање на паралелки со помал број на ученици од пропишаниот број со 
Закон и тоа: 
 - 35 (триесетипет) чисти паралелки 
 - 2 (две) комбинирани паралелки 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред.   

 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе  Одлука за давање согласност 
за формирање на чисти паралелки од 24 ученици и формирање на комбинирани 
паралелки за учебна 2018/2019 година во ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе. 

 
 
 
Точка 3 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралеки со помал 

број на ученици за учебната 2018/2019 година во ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети 
Николе; 

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. 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност на ООУ „Кирил и Методиј“ 
Свети Николе за формирање на паралелки со помал број на ученици од пропишаниот 
број со Закон и тоа: 
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 - 32 (триесетидве) чисти паралелки 
 - 2 (две) комбинирани паралелки 
 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицаијата – Бојан 

Митев укажа на менување на ставовите кога си во позиција и опозиција. Сето она што во 
изминатите години е критикувано од СДСМ , денес е оправдано. ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата како партија секогаш имале став и кога се опозиција и позиција.Бидејки 
бројот на деца се намалува, одделенијата се помалобројни, за да нема последици по 
наставниците и истите да не останат без вработувања, партијата ќе ја подржи ова 
Одлука. 

Советникот од советничката групана СДСМ И КОАЛИЦИЈАТА Стевчо 
Максимов  се изјасни дека советничката група на ДСМ и коалицијата ќе даде подршка 
на Одлуката, како сега така и во минатото. Во моментот не се работи за формирање на 
нови паралелки, туку се рабори за паралелки со идентичен број како што биле и во 
изминатите години. 

Советникот Бојан Митев му реплицираше на колегата Максимов и го потсети 
дека во изминатите години редовно кога имало точка на дневен ред од ваков вид, се 
трошело многу време на критики и негодување, но денес се бара подршка и одобрување. 

Советникот Стевчо Максимов имаше контра реплика на советникот Митев и 
уште еднаш го потврди ставот на СДСМ и коалицијата и уште еднаш  истакна дека не се 
работи за формирање на нови паралелки туку за подршка на постоечките. 

 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе  Одлука за давање согласност 
за формирање на паралеки со помал број на ученици за учебната 2018/2019 година 
во ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе. 

 
Точка  4 
Предлог – Одлука за давање согласност  за помал број на ученици во една 

паралелка во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија; 
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. 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност на ООУ „Даме Груев“ с. 
Ерџелија, Свети Николе за формирање на паралелки со помал број на ученици од 
пропишаниот број со Закон и тоа: 
 
 - 12 (дванаесет) чисти паралелки 
 - 6 (шест) комбинирани паралелки 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе  Одлука за давање согласност  
за помал број на ученици во една паралелка во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија. 

 
Точка 5 

 Предлог – Одлука за давање согласност  за паралеки со помал број на 
ученици во СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе; 
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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. 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност на СОУ „Кочо Рацин“  Свети 
Николе за формирање на  паралелки со помал број на ученици од пропишаниот број со 
Закон и тоа: 
 
 - 29 (дваесетидевет) чисти паралелки 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5  од дневниот ред.   
Советничката од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Светлана Митрушова укажа дека 

бројките во СОУ ,,Кочо Рацин,, се поразителни. Потсети дека во изминатите години 
имало многу поголем број на паралелки и ученици. Предложи директорот сериозно да 
размисли да го заштити својот наставен кадар, но и да размилси и за други струки во 
стручното образование како би ги привлекол основците да се запишуваат во средното 
училиште. 

Директорот  на СОУ ,,Кочо Рацин,, истакна дека сето ова е резултат на 
десетгодишната политика на партијата која била на власт во државата. Ги запозна 
советниците и граѓаните дека е направено промоција со аудиовизуелен спот  кој 
емитувал  на Канал 77. Истакна дека во моментот се запишани ученици, но не доволно, 
за жал многу семејства со своите деца, а воедно и наши ученици се иселија од државата 
– истакна директорот. 

Реплицираше советничката Светлана Митрушов уште еднаш укажа дека оваа 
година се запишани околу 90 ученици и дека скоро две пралеки се одлеани во соседните 
градови. Уште еднаш укажа училиштето да најде начин и стратегија и  ги задржи 
учениците овде во градот. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Штерјо Ѓоргиев 
едноставно кажа дека колку ученици има во основните училишта толку и ќе се 
запишуваат во средното училиште. 

Советникот од советничкта група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев во однос на 
образованието истакна дека директорот не треба укажувањето да го разбира како 
критика туку како укажување и колегите да не ги дели на леви и десни. Зборуваше за 
малиот број на ученици, за тоа како да се задржат учениците во нашиот град, побара 
отварање на нови стручни паралелки и сл. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Стевчо Максимов се 
јави за збор и кажа дека советничката група на СДСМ и коалицијата ќе ја подржи 
одлуката од училиштето. Истакна дека бројките на учениците  веќе неколку години 
наназад се поразителни. Минатата власт ги доведе граѓаните до многу низок стандард, 
многу луѓе се иселија, а со тоа и нивните семејаства  вклучувајки ги и децата односно 
учениците – истакна советникот. 

Советникот Митев реплицираше на советникот Максимов и укажа дека бројката 
на запишаните ученици по одредено време ќе се намали и тие ќе се отпишат од 
училиштето, воедно напомена дека за да се сменат нештата треба време, во иднина во 
изборните кампањи да не им се ветува на граѓаните дека работите ќе се сменат бргу. 
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Советникот Максимов имаше контрареплика на советникот Митев во која укажа 
дека хаосот од десетгодишното владеење на претходната власт, неможе да се среди за 
осум месеци. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Оливера Арсов побара 
да се задржат учениците овде во нашиот град, децата се љубопитни и бараат нови 
смерови за образовавние, но верува дека нашите деца може да добијат и овде квалтитено 
образование. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Марјан Зафиров 
како и претходните соговорници констатира дека има мал број на ученици во нашите 
училишта и при тоа ги потсети советниците дека денес во секој гра, помал град па веќе 
има во руралните средини има отворено училишта, факултети и други форми на 
образовни центри. Лично тој е задоволен од уписот на учениците во средното 
обранование во нашиот град, искуството покажува дека секогаш дел од основниците се 
запишувале во другите градови. Побара советниците да дадат подршка на ова Одлука. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко укажа на 
процесот на иселување на граѓаните, бесплатните превози на учениците во другите 
градови, цензусот за уписот на учениците во гимназијата и сл. и воедно истакна дека ова 
се дел од причините за актуелната ситуација со малиот број на ученици во средното 
училиште. Со надеж за враќање на земјоделското земјиште на училиштето ќе се подобри 
бројот на запишување на учениците и развивање на оваа насока. Посака да се сменат 
законските регулативи во делот за беслаптен превоз на ученици во другите градови и 
нашите ученици да останат во градот. 

Советникот Бојан Митев истакна дека со укинување на бесплатниот превоз, 
многу деца ќе бидат хендикепирани од причини што истите сакаат да учат стручно 
средно образование кое го нема во нашиот град. Добро би било да се отворат стручни 
средни паралелки во градот и децата да  се задржат овде. 

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

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука за давање 
согласност  за паралеки со помал број на ученици во СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети 
Николе. 

  
Точка 6 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена 

за изнесување смет од селата; 
Pretsedatelot na Komisijata за комунални работи и сообраќај работи при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6  од дневниот ред.   
 Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Оливера 
Арсов  праша по која методологија Управниот Одбор дошол до цената? и ги побара на 
увид записниците од Управниот одбор на претприајтието во електронска форма. 
 Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, - Тања Григорова образложи дека цената е 
израчуната односно се рачуна паушално, а методологијата е земена од другите Јавни 
комунални претпријатија од соседните градови. Во руралните средини немаат 
документи за имотна состојба, не може да се одреди квадратура и од тие причини цената 
е паушална. Пресметката ќе ви ја доставиме на наредниот совет. 
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Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Одлука 
за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена за изнесување смет од 
селата. 

 
Точка 7 
Барање до ЈП Државни патишта за реконструкција патен правец Горобинци 

– Малино – Сушица 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев укажа и ја 

дополни точката. Имено тој потсети дека во Програмата за државните патишта 
предвидено беше да се конструира патот Свети Николе – Куманово и побара барањето 
да се прошири и се добие информација дали ќе се реализира највената конструкција. 

Советникот Стевчо Максимов го подржа барањето и ги извести советниците дека 
постапката за реконструкција на споменатиот правец е во тек. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Барањето  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА го усвои барањето и донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

1. Советот на Општина Свети Николе оцени дека делницата на регионалниот пат 
с.Горобинци – с.Малино – с.Сушица е значително оштетена од тешките товарни возила 
што работат на изградбата на Автопатот Штип-Миладиновци и како резултат на ваквата 
состојба отежнато е движењето на граѓаните со лесни патнички моторни возила. 
 
 

2. Се задолжуваат стручните служби на Општинската администрација на Општина Свети 
Николе да поднесат барање до Јавното претпријатие за државни патишта за итна 
реконструкција на овој патен правец бидејќи ова претпријатие има законска обврска за 
одржување на овој пат. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

седумнаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
19:30 часот. 

Општина Свети Николе 20. 08. 2018 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 осумнаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 12 .09. 2018 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 13 советници Kire Aleksov, 
Marija Ko~ieva \or~eva, [terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, 
Bojana Stojanova,  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 и советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе 
Андонов го најавија 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: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Секретар на Општина Свети Николе – Светлана Михаиловска; 
- 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 осумнаесеттата редовна седница Pretsedatelot 
на Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

-Усвојување на Записник од седумнаесеттата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 20. 08.  2018 година; 
  

Претседателот отвори расправа по записникот од седумнаесеттата редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 20. 08.  2018 година. 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 13 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od седумнаесеттата  
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 20.08.2018 
година. 
            Процедурално за збор се јави советникот од советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ – Мирче Јосев и од името на советничката група на ВМРО ДПМНЕ замоли за 
следната седница да се приложи ревизорски извештај за работењето на Општина Свети 
Николе. 
           Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски ги поздрави 
присутните и образложи дека Извештајот додека не стане конечен неможе да се достави. 
Официјалниот извештај ќе се објави на ВЕБ страната на Општина Свети Николе, воедно 
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и на Страната на државниот завод за ревизија, овде неможе ништо да се скрие, се ќе 
биде транспарентно и одговорно. 
 
 

Точка 1 
Стауттарна Одлука za  измена и дополнување на Статутот на Општина Свети 

Николе  со организирање форуми на заедницата; 
 

Точка 2 
Предлог – Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на 

задачите на општинската администрација на Општина Свети Николе; 
 

Точка 3 
Предлог – Одлука за за формирање на една група за вршење на одеелни услуги од 

својата дејност во други просторни услови на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе 
во ООУ “Кирил и Методиј” – Свети Николе; 

Точка 4 
Предлог – Одлука за давање согласност за  организирање на продолжен престој и 

обезбедување на финансиски средства за ангажирање на лице во ООУ ,,Кирил и 
Методиј,, Свети Николе; 
 

Точка 5 
Предлог – Одлука за уредување на превозот во патниот сообраќај на подрачјето 

на ЕЛС Свети Николе; 

Точка 6 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 

Николе за период 01.01.2018 година до 30.06.2018 година; 
 

Точка 7 
 Годишен извештај за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 2017-
2018 година; 
 

Точка 8 
Годишна програма за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 2018-

2019 година; 
 
Точка  9 

 Годишен извештај за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 
2017-2018 година; 
 

Точка 10 
Годишна програма за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 

2018-2019 година; 
 
Точка 11 

 Годишен извештај за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 
учебната 2017-2018 година; 
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Точка 12 
Годишна програма за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 

учебната 2018-2019 година; 
 

Точка 13 
 Годишен извештај за работа на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за учебната 
2017-2018 година; 
 

Точка 14 
Годишна програма за работа на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за учебната 

2018-2019 година; 
 

Точка 15 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето С.И.; 
 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 

 Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот на Советот – Кире Алексов 
го стави дневниот ред на гласање и советот со 13 гласа ЗА го усвои и работеше по него. 
 
 

Точка 1 
Стауттарна Одлука za  измена и дополнување на Статутот на Општина 

Свети Николе  со организирање форуми на заедницата; 
Претседателот на  Статутарно правната комисија при Sovetot na  Op{tina 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред.   
             Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА донесе  Стауттарна Одлука za  
измена и дополнување на Статутот на Општина Свети Николе  со организирање 
форуми на заедницата. 
 

Точка 2 
Предлог – Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување 

на задачите на општинската администрација на Општина Свети Николе; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред.   
  Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 5 ВОЗДРЖАНИ.донесе  Одлука за 
организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската 
администрација на Општина Свети Николе. 
 
 
 
 



  4 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за за формирање на една група за вршење на одеелни 

услуги од својата дејност во други просторни услови на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – 
Свети Николе во ООУ “Кирил и Методиј” – Свети Николе; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3  од дневниот ред.   
 Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА донесе  Одлука за за формирање на 
една група за вршење на одеелни услуги од својата дејност во други просторни 
услови на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе во ООУ “Кирил и Методиј” – 
Свети Николе. 

Точка 4 
Предлог – Одлука за давање согласност за  организирање на продолжен 

престој и обезбедување на финансиски средства за ангажирање на лице во ООУ 
,,Кирил и Методиј,, Свети Николе; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред.   
 Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА донесе  Одлука за давање согласност 
за  организирање на продолжен престој и обезбедување на финансиски средства за 
ангажирање на лице во ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе. 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за уредување на превозот во патниот сообраќај на 

подрачјето на ЕЛС Свети Николе; 

Pretsedatelot na Komisijata за комунални работи и сообраќај работи при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da го  усвои како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5  од дневниот ред.   
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко појасни дека ова 

одлука е донесена согласно Законот за патниот сообраќај и се однесува за превозот на жителите 
на општината до руралните средини поточно до поголемите развиени села во општината. По 
потреба овој линиски превоз може да се прошири и да биде и до другите населени мета. Во 
иднина овој линиски превоз ќе биде субвенциониран од страна на Општината така што на 
жителите од руралните средини ќе им се обезбеди подобар пристап до градот. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА донесе  Одлука за уредување на 
превозот во патниот сообраќај на подрачјето на ЕЛС Свети Николе. 
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Точка 6 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, 

Свети Николе за период 01.01.2018 година до 30.06.2018 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев откако ги 

поздрави присутните даде неколку негови гледишта и постави едно прашање. Праша 
колку од предвидените 23 вработувања се реализирани до сега. Укажа на заштедата од 
1.400.000 денари од расходната страна, но и 2.000.000 денари помалку убрани средства 
по основ на основната дејност од страна на претпријатието. Потенцира на тоа  дека 
заштедата доаѓа од помалку потрошеното гориво, но потрошените средства се за 
одржување на возила, ова е малку парадоксално – истакна советникот. Понатаму од  
укажа дека претпријатието троши повеќе пари за бруто плати и тоа некаде околу 800.000 
денари. 

Особено незадоволство советникот изрази од нехигиената во градот, зборуваше 
за преполнетите контејнери, неисчистените тротоари и сл. 

Директорката на ЈКП ,,Комуналец,, - Татјана Григорова се повика на културата на 
граѓаните и повика граѓаните да го фрлаат ѓубрето во контејнерите, а не до контејнерите 
и никако тоа да не се фрла од петти спрат.   

Образложи дека сега веќе никој работник во претпријатието не зема плата 7 или 
8000 денари и дека земаат загарантиран личен доход кој изнесува најмалку 12.000 
денари. 

Во продолжение го појасни приходот и расходот на претпријатието, се повика на 
сметководителот кој ако има потреба ќе ги појасни приходите и расходите по ставки. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев уште еднаш 
со слика од мобилен тел. укажа на преполнетите контејнери и ѓубрето околу нив. 
Потенцира дека одговорите ги бара од менаџерот на претпријатието, а не од 
сметководителот. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата зеде збор и го 
елаборираше Извештајот. Зборуваше за расходите и приходите на претпријатието и се 
осврна на неколку ставки, истите со бројки ги образложи на советниците и заклучи дека 
со ова претпријатие се работи дисциплинирано. Се осврна на фактурираните површини 
на претпријатијата и побара од каде толкава разлика во квадратурата, посочи дека 
мината година се фактурирало за 260 хектари, а оваа година се фактурирало за 
површина од 170 хектари. Дали ова е реалност или некоја фиктивна слика за работењето 
на претпријатието мината година бидејки од овие параметри приходната ставка се 
намалува оваа година за 500.000 денари. 

Директорката на претпријатието одговори на прашањето на советникот и укажа 
на тоа дека претходните години се фактурирало паушално, но од оваа година се оди на 
лице место и се констатира квадратурата за фактурање. Во продолжение ги стави на 
увид фактурите од мината година и оваа година на неколку претпријатија. 

Советникот Бојан Митев се наврати на ставките од Извештајот и ги наброја 
ставките каде има значително повеќе трошоци како што се средства за плата, посочи 
дека се потрошени повеќе суровини и материјали за изнесување на смет, а фактурите се 
намалени кон физичките и правните лица. На крајот остакна дека од овие прикажани 
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приходи се гледа дека нема целосна наплата и дека во извештајот е  прикажан 
фактуриран износ на приходи.  

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски истакна дека 
бројките кажуваат дека претпријатието работи домакински и одговорно. Направи 
споредба на ставките од мината година и тековната година и укажа на трошоците за 
потрошено гориво, регистрација на возила, потрошените средства за суровини и 
материјали, репрезентација и сл. Наброја неколку помали и поголеми проекти кој се 
реализирани во тековната година во претпријатието и потенцира дека се прават крајни 
напори ова претпријатие да застане на нозе. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Владимир 
Атанасов пак се осврна на сметките  потрошени за изнесување на смет, одржување на 
опрема, одржување на возила, трошоци за заштитна опрема на вработените, потрошено 
гориво и сл. Укажа на трошоците за привремено ангажирани лица за оваа година и 
минатата и констатира дека резултатот на ова е полни контејнери и смет на улиците. 

Советникот Стевчо Максимов му реплицираше на советникот Владимир 
Атанасов и ги потсети советниците дека во претпријатието гориво е потрошено 700.000 
денари помалку од мината година. Праша под ставката - други услуги што се подразбира 
и на што се должат трошоците. 

Директорката на ЈКП ,,Комуналец,, појасни дека трошоците за смет се направени 
бидејки има оспособени повеќе возила оваа година, што се подразбира повеќе возила, 
повеќе трошоци. Што се однесува за ставката други услуги, таа се однесува на 
трошоците за одржување во зимски услови односно справување со снег. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот  на гласање  i Sovetot so 8  glasa ЗА и 5 гласа ПРОТИВ го усвои   
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе за период 01.01.2018 година до 30.06.2018 година. 

 
Точка 7 

 Годишен извештај за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 
2017-2018 година; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог - 

Извештајот  на гласање  i Sovetot so 8  glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои   
Годишен извештај за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 2017-
2018 година. 

 
Точка 8 
Годишна програма за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 

2018-2019 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА усвои Годишна програма за 
работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 2018-2019 година. 
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Точка  9 

 Годишен извештај за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 
учебната 2017-2018 година; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог - 

Извештајот  на гласање  i Sovetot so 8  glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои   
Годишен извештај за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 
2017-2018 година. 

 
Точка 10 
Годишна програма за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 

учебната 2018-2019 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА усвои Годишна програма за 
работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 2018-2019 година. 

 
Точка 11 

 Годишен извештај за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 
учебната 2017-2018 година; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11  од дневниот ред.   
 Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицаијата – Оливера 
Арсов побара  информација до каде е Проектот за реновирање на тоалетите во 
училиштето. 
 Градоначалникот одговори дека имаме основен проект за санација и 
реконструкција за тотално  нови тоалети во училиштето и сега ќе се аплицира и се 
надевам ќе се резализира наредната година. 
 Советничката Оливера Арсов  праша зошто не се направени до сега тоалетите и 
зошто од средствата од ООУ ,,Кирил и Методиј,, се префрлени средства на ООУ ,,Даме 
Груев за инсталација, а не се искористени за тоалети. 
 Градоначалникот појасни дека мината година имало само предмер – пресметка, 
без основен прокет никој не дава гранд. Уште еднаш Градоначалникот потврди дека има 
издржан проект и дека до наредната година овој Проект ќе се реализира. 
 Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог - 
Извештајот  на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои   
Годишен извештај за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за учебната 
2017-2018 година. 
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Точка 12 
Годишна програма за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 

учебната 2018-2019 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА усвои Годишна програма за 
работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за учебната 2018-2019 година. 

 
Точка 13 

 Годишен извештај за работа на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 
учебната 2017-2018 година; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13  од дневниот ред.   
Откако  nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог - 

Извештајот  на гласање  i Sovetot so 8  glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои   
Годишен извештај за работа на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за учебната 2017-
2018 година. 

 
Точка 14 
Годишна програма за работа на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 

учебната 2018-2019 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14  од дневниот ред.   
 Советникот Бојан Митев се обрати до директорот и Градоначалникот и укажа на 
тоа дека директорот своите вработени ги дели на леви и десни и дека професионалците 
ги заменува со нововработени професори. Во продолжение зборуваше како директорот 
на средното училиште ги ослободувал учениците од часови за да носат столици на 
плоштадот каде требало да гостува Премиерот. 
 Претседателот на советот – Кире Алексов го потсети советникот да се држи до 
точката од дневен ред и да зборува за Годишната Програма на училиштето. 
 Директорот на СОУ ,,Кочо Рацин,, ги отфрли обвинувањата од советникот Бојан 
и се произнесе дека функцијата директор ја обавува професионално и дека своите колеги 
не ги дели по ниедна основа. Учениците ниту носеле столици, ниту пак се ослободувани 
од часови – истакна директорот. 
 Советникот Митев реплицираше на директорот и го потсети дека случувањата со 
учениците од гиманзијата биле на Плоштадот на Свети Николе и има многу сведоци  за 
тие настани на тој ден. На крајот за да има непартиско образование советникот Митев 
побара оставка од директорот. 
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 Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски потсети дека на 
седницата се зборува за програмата на СОУ ,,Кочо Рацин,  и дека на седница не треба 
политички да се поентира. Се осврна на изјавата на директорот дека тој не ги ослободил 
учениците, ниту пак учениците биле инволвирани во тој настан.  
 Советникот Бојан Митев уште еднаш потенцира дека тој само укажува и цврсто 
се залага за непартиско образование. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Програмата  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 5 гласа ПРОТИВ усвои Годишна 
програма за работа на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за учебната 2018-2019 
година. 

 
 
Точка 15 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето С.И.; 
Pretsedatelot na Komisijata za урбанизам , заштита на животната средина и 

планирање на просторот  при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов 
go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15  од дневниот ред.   
 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог 

– Барањето на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА усвои Барање од Секторот за 
урбанизам за лицето С.И.. 
 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

осумнаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
20:30 часот. 

Општина Свети Николе 12. 09. 2018 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 деветнаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 15 .10. 2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 18:40 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 13 советници Kire Aleksov, 
Marija Ko~ieva \or~eva, [terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, 
Bojana Stojanova,  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 звоето задоцнување, а советникот од советничката група на СДСМ 
и коалицијата – Ристе Андонов 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: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Секретар на Општина Свети Николе – Светлана Михаиловска; 
- 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 деветнаесеттата  редовна седница Pretsedatelot 
на Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

  
-Усвојување на Записник од осумнаесеттата  редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 12. 09.  2018 година; 
 

Претседателот отвори расправа по записникот од осумнаесеттата редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 12. 09.  2018 година. 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 13 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od осумнаесеттата 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 12.09.2018 
година. 
 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука za imenuvawe ~lenovi na Op{tinski Sovet za превенција 

на детско претстапништво  za Sveti Nikole; 
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Точка 2 
Одлука за примање на донација; 
 
Точка 3 

            Predlog  - Odluka за доставување на предлог проекти за користење на 
грантовата шема во рамки на проектот „Унапредување на општинското владеење“, 
 
            Точка 4 

Предлог – Решение за разрешување и именување  на член во Надзорниот Одбор за 
контрола на  materijalnoto-finansisko работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе; 
 
 Точка 5 
 Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе; 
 

Точка 6 
 Годишен Извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска 

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

Точка 7 
 Предлог – Годишна програма за работа на Јавната опшстинска установа за деца – 
Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2018/2019 година; 
 

Точка 8 
Измена на Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2018 

година; 
 

Точка 9 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за  

извештајниот период (комулативно) за квартал ТРЕТ од 01.01. 2018 година до 30.09.2018 
година; 

 
Точка 10 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за трет квартал за 2018 

година; 
 
Точка 11 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ТРЕТ квартал; 
 
Точка 12 

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

 
Точка 13 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето МЛ за КП бр. 8571; 
 
Точка 14 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето ЗП за КП бр. 10112; 
 
Точка 15 
Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на 

работните места во Ј.О.У.Д.Г.,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
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Точка 16 
Измена и дополнување на Годишен план за вработување во Ј.О.У.Д.Г.,,Рахилка 

Гонева,, Свети Николе; 
 
Точка 17 
Барање од лицето ВЕ. 

 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 

 Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот на Советот – Кире Алексов 
го стави дневниот ред на гласање и советот со 13 гласа ЗА го усвои и работеше по него. 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука za imenuvawe ~lenovi na Op{tinski Sovet za 

превенција на детско претстапништво  za Sveti Nikole; 
Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa pri 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред.   
 Za ~lenovi na Op{tinskiot Sovet za превенција за детско 
претстапништво za Sveti Nikole se imenuvaat: 

 
1. Мелита Стојкова 
2. Саша Мицевска 
3. Билјана Мишева 
4. Косто Штериов 
5. Александар Ивановски 
6. Сузана Давчевска –Виш Инспектор 
7. Олгица Митушева 
8. Александар Данев 
9.  .Ана Пушкова 
 

             Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Одлука 
za imenuvawe ~lenovi na Op{tinski Sovet za превенција на детско 
претстапништво  za Sveti Nikole. 
 

 
Точка 2 
Одлука за примање на донација; 
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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред.   
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Советникот Горан Трајковски го пријави своето присуство. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе  Одлука за примање на 
донација. 

 
Точка 3 

          Predlog  - Odluka за доставување на предлог проекти за користење на 
грантовата шема во рамки на проектот „Унапредување на општинското владеење“, 
 

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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3  од дневниот ред.   
Градоначаникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  кратко се обрати 

до советниците и  појасни дека се работи за гранд од 26.000 евра кој ќе биде наменет за 
реконструкција на санитарните јазли во ООУ ,,Кирил и Методиј,,  
           Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе  Odluka за доставување на 
предлог проекти за користење на грантовата шема во рамки на проектот 
„Унапредување на општинското владеење“. 
 
            Точка 4 

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

Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa pri 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole -  Стево Максимов go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред.   
 Од член во Надзорниот одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko 
работење на ЈКП “Комуналец” се разрешува: 
 - Сашо Стевановски 
    За  член во Надзорниот  Одбор za kontrola na materijalnoto-finansisko 
работење  на ЈКП “Комуналец” се именува  -Дејан Серафимов. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Предлог – 
Решението   на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе  – 
Решение за разрешување и именување  на член во Надзорниот Одбор за контрола на  
materijalnoto-finansisko работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе; 
 
 Точка 5 
 Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе; 
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Pretsedatelot na Komisijata za урбанизам , заштита на животната средина и 
планирање на просторот  при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов 
go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5  од дневниот ред.   
Градоначалникот образложи дека треба  да се изврши измена и дополнување на 

програмата, дека се работи за четири Урбанистички плана, во продолжение на 
излагањето ги образложи сите и напомена дека сите се вон град и сите се предложени 
од физички лица. 

Otkako nikoj друг ne se javи za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог – 
Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе  Програма за измена и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето 
на Општина Свети Николе. 
 

Точка 6 
 Годишен Извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javи za diskusija, Pretsedatelot го  стави Годишниот 

Извештај  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Годишен 
Извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка 
,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2017/2018 година. 
 

Точка 7 
 Предлог – Годишна програма за работа на Јавната опшстинска установа за 
деца – Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2018/2019 
година; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javи za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог – 

Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Годишна програма за работа 
на Јавната опшстинска установа за деца – Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, 
Свети Николе за учебната 2018/2019 година. 
 

Точка 8 
Измена на Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2018 

година; 
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{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8  од дневниот ред.   
 Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 
Арсов посочи на тоа дека овој План се менува незаконски бидејки се менува во 
тековната година. Укажа во иднина да се поработи малку подобро на плановите за 
вработување и  реализација. 

Otkako nikoj друг ne se javи za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Измената 
на годишниот план на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА, 5 гласа ПРОТИВ и 1 глас 
ВОЗДРЖАН усвои  Измена на Годишен план за вработување на Општина Свети 
Николе за 2018 година. 

 
Точка 9 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе 

за  извештајниот период (комулативно) за квартал ТРЕТ од 01.01. 2018 година до 
30.09.2018 година; 

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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев се повика на тоа дека градоначалникот пред некое извесно време повикал на 
подобар живот во Македонија. Укажа на неколку моменти кој се евидентни од 
извештајот. Укажа на тоа дека основниот буџет го покажува развојот на општината. 
Праша како основниот буџет на приходната ставка има 38% реализација и дека до крајот 
на годината приходите би биле од околу 50%. 

Во однос на расходната ставка советникот потенцира дека процентот на 
капитални инвестиции во општината изнесува 11,98% и дека планираниот буџет за оваа 
година не е добро испланиран. Ова укажува дека ние како општина нема да можеме да  
го достигнеме процентот од 80%  реализација на даноци на имот за да ги добиеме 
средстввата од министерството за земјоделие од земјоделското земјиште под концесија. 
Во продолжение советникот наброја неколку ставки од буџетот, ги образложи и изрази 
незадоволство од планираниот и реализираниот буџет за 2018 година. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  направи 
споредба со минатата година во ставките на приход и доход во општината и укажа дека 
од тоа се гледа дека општината оваа година работела домакински и одговорно. Укажа на 
фаткот дека општината губи 30.000.000 денари од нереализираните 80%  на даноци на 
имот за да ги добиеме средствата од министерството за земјоделие од земјоделското 
земјиште под концесија и воедно  укажа на непрофесионалноста  на Одделението за 
финансии и буџет и нивното несугерирање за ребаланс, како би можело овие средства да 
се добијат. 

Советникот Бојан Митев реплицираше и потенцира дека буџетот е планиран од 
актуелниот градоначалник и дека  во буџетот нема паралела од минатата година и 
тековната. Одговорноста не треба да се префрлува на друг. Се гледа од Извештајот дека 
во оптшината ниту се убираат средства, ниту пак се раздолжуваме како општина – 
истакна советникот. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов 
истакна дека до деветти месец, процентот на наплата на данок од имот е 57% и дека до 
крајот на годината ќе се надмине лимитот од 80%, со што општина Свети Николе оваа 
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година ќе ги добие тие 30.000.000 денари од Владата и контото на општинбата 
значително ќе се зголеми. 

Градоначалникот појасни дека ставката данок на имот подразбира и данок на 
промет и недвижности. Што се однесува до продажба на градежно земјиште тоа не е 
возможно бидејки општината нема Генерален урбанистички план ниту пак Детален 
урбанистички план, истите се во тек на донесување и се заглавени четири години во 
Министерството за транспорт и врски. 

Otkako nikoj друг ne se javи za diskusija, Pretsedatelot го  стави 
Кварталниот извештај на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои  Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе 
за  извештајниот период (комулативно) за квартал ТРЕТ од 01.01. 2018 година до 
30.09.2018 година. 

 
Точка 10 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за трет квартал за 2018 

година; 
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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10  од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javи za diskusija, Pretsedatelot го  стави Извештајот 

на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај за 
реализација на Општина Свети Николе за трет квартал за 2018 година. 

 
Точка 11 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ТРЕТ 

квартал; 
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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11  од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javи za diskusija, Pretsedatelot го  стави  Кварталниот 

Извештај на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ТРЕТ квартал. 

 
Точка 12 

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

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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12  од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javи za diskusija, Pretsedatelot го  стави  Кварталниот 
Извештај на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
 Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и јавните претпријаија основани од општините. 
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Точка 13 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето МЛ за КП бр. 8571; 
Pretsedatelot na Komisijata za урбанизам , заштита на животната средина и 

планирање на просторот  при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов 
go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13  од дневниот ред.   
Sovetnikot od sovetni~kata grupa na VMRO DPMNE - Bojan Mitev побара 

обраазложение по барањето од стручните служби. 
Во отсутност на стручните служби образложение даде Sovetnikot od 

sovetni~kata grupa na SDSM - Stevo Maksimov во улога на претседател на 
комисијата и истакна дека овде се работи за физичко лице кое навлегло со својот објект  
на јавна површина со 2м2. На седницата на Комисијата стручните служби дале 
позитивно мислење – истакна советникот. 

Советникот Митев побара во иднина стручните служби на општиснката 
администрација да бидат присутни на седница за да дадат образложение на евентуално 
поставено прашање. 

Otkako nikoj друг ne se javи za diskusija, Pretsedatelot го  стави 
Барањето  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Барање од Секторот за 
урбанизам за лицето МЛ за КП бр. 8571. 

 
Точка 14 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето ЗП за КП бр. 10112; 
Pretsedatelot na Komisijata za урбанизам , заштита на животната средина и 

планирање на просторот  при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов 
go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14  од дневниот ред.   
Овде советникот Максимов исто така кратко појасни дека се работи за 

навлегување на 12 од објект на физичко лице во јавна површина. Стручните служби дале 
позотивно мислење по барањето. 

Otkako nikoj ne se javи za diskusija, Pretsedatelot го  стави Барањето  на 
гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Барање од Секторот за урбанизам за 
лицето ЗП за КП бр. 10112. 

 
Точка 15 
Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на 

работните места во Ј.О.У.Д.Г.,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Оливера Арсов побара во 

иднина предлагашите на точките да бидат присутни на Комисија и седница. 
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Otkako nikoj друг ne se javи za diskusija, Pretsedatelot го  стави 
Правилникот на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Правилник за измена и 
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во 
Ј.О.У.Д.Г.,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 

 
Точка 16 
Измена и дополнување на Годишен план за вработување во 

Ј.О.У.Д.Г.,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javи za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Измената и 

дополнувањето  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Измена и дополнување на 
Годишен план за вработување во Ј.О.У.Д.Г.,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 
 

Точка 17 
Барање од лицето ВЕ. 
Otkako nikoj ne se javи za diskusija, Pretsedatelot го  стави Барањето  на 

гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Барање од лицето ВЕ. 
 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

деветнаесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
20:00 часот. 

Општина Свети Николе 15. 10. 2018 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 двасетата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 13 .11. 2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 
17:50 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,  Daniel Iqov, Бојан Митев, Mir~e Josev, Olivera Arsov, , 
Vladimir Atanasov, Svetlana Mitru{ov, Горан Трајковски и Данче Наков. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе Андонов 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: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Секретар на Општина Свети Николе – Светлана Михаиловска; 
- 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 деветнаесеттата  редовна седница Pretsedatelot 
на Sоветот го предложи следниот: 
 
 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

  
-Усвојување на Записник од деветнасесеттата  редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 15. 10.  2018 година; 
 

Претседателот отвори расправа по записникот од деветнаесеттата редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 15. 10.  2018 година. 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 14 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od деветнаесеттата 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 15.10.2018 
година. 
 

 
Точка 1 
Измена и дополнување на  Програма за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Свети Николе во 2018 година; 
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Точка 2 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на образованието  во 2018 година; 
 
Точка 3 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на социјалната заштита  во 2018  година; 
 

Точка 4 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на културата во 2018 година; 
 

Точка 5 
        Измена и дполнување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на  Локалниот економски развој во 2018 година; 
 

Точка 6 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областана заштита и спасување и противпожарната заштита  во 2018 година; 
 

Точка 7 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на спорт и млади во 2018 година; 
 
           Точка 8 

Имена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 
Свети Николе во областа на меѓународната соработка   во 2018 година; 

 
Точка 9  
Имена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија 
(ИКТ)    во 2018 година; 

 
Точка 10 
Имена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во за подршка на НВО секторот   во 2018 година; 
 

Точка 11  
Измена и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2018 година; 
 
Точка 12  
Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт план ГУП за град Свети Николе – 

Општина Свети Николе плански период 2015-2025 год. 
 

Точка 13 
 Програма за ученичка екскурзија во учебната 2017/2018 година на ООУ ,,Гоце 
Делчев,, Свети Николе; 
 

Точка 14 
Програма за екскурзии и други слободни ученички активности во учебната 

2018/2019 година на ООУ ,,Кирил и Методиј ,, Свети Николе; 



  3 

 
Точка 15 
Програма за изведување на училишна екскурзија од ООУ ,,Даме Груев,, Ерџелија, 

Свети Николе во учебната 2018/2019 година; 
 
Точка 16 

 Извештај за материјално-финансовото работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе  за период од 01.01. 2018 година до 30.09. 2018 година; 
 

Точка 17 
 Извештај за финансовото работење на ЈК ,,Погребални услуги,, Свети Николе  за 
период од 01.01. 2018 година до 30.09. 2018 година; 
 

Точка 18 
 Измена и дополнување на Финансов план за 2018 година на ЈП ,,Погребални 
услуги,, Свети Николе; 
 

Точка 19 
 Барање од Секторот за урбанизам за лицето Б.К на КП бр. 8172; 
 

Точка 20 
 Барање од Секторот за урбанизам за лицето В.С. на КП бр. 8649; 
 

Точка 21 
Барање парична помош од лицето Ј.Н.; 

  
Точка 22 
Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални патишта  и 

улици во oпштина  Свети  Николе  во 2019 година;  
 
Точка 23 
Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на општина 

Свети Николе; 
    
Точка 24 
Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на општина 

Свети Николе; 
 
Точка 25 
Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за 

извршени услуги за правни и физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе;  
 

Точка 26 
 Развојна програма за 2019 година на Општина Свети Николе; 

 
Точка 27 
Програма за чистење и одржување на улиците и локалните  патишта во Општина Свети 

Николе за 2018-2019 година во зимски услови; 
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Точка 28 

 Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта во 
Општина Свети Николе за 2018-2019 година во зимски услови; 

 
Точка 29 
Одлука за утврдување на Проект; 
 

 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Атанасов  предложи да се дополни дневниот ред со уште една точка  односно Предлог – 
Одлука за донесување на одредени права на припадниците на безбедносните сили на РМ 
и на членовите  на нивните семејства кој организирано учествувале во одбрана на 
независноста, територијалниот интегритет и суверинитет на РМ сметано од 01.01.2000, 
поточно ослободување на истите од данок на имот и комунални трошоци. 
 Побара локалната самоуправа преку советот да ја донесе ова одлука бидејки овие 
лица ја заслужуваат најголемата почит. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов 
смета дека ваквото прашање  треба да се разгледа, да се развие дебата со Здруженијата 
на бранителите. Ова работа, треба да се следи, да се координира со здруженијата па 
тогаш од наредната седница да се види кој се припаѓа во групата бранители и кој може 
да ги користи овие бенифиции. Ова е избрзан предлог и мислам дека за ова одлука треба 
посериозен прситап – истакна  советникот. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Атанасов се согласи со изјавата на советникот Максимов, предложи да се формира 
работна група која ќе работи по предлогот и за сега изјави дека го повлекува предлогот. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Горан 
Тарјковски праша кога ќе се реализира Одлуката за наплаќање на паркинг плац во 
централното градско подрачје, бидејки истата е донесена од претходниот Совет. 

Претседателот констатира дека ова е советничко прашање и ќе се разгледува на 
некоја наредна седница. 

 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 

 Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот на Советот – Кире Алексов 
го стави дневниот ред на гласање и советот со 14 гласа ЗА го усвои и работеше по него. 

 
Точка 1 
Измена и дополнување на  Програма за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Свети Николе во 2018 година; 
Pretsedatelot na Komisijata za урбанизам , заштита на животната средина и 

планирање на просторот  при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов 
go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев откако ги 

поздрави присутните укажа на тоа дека најголемиот дел од приходите кој општината ги 
реализира доаѓаат токму од Програмата за уредување на градежното земјиште. Укажа на 
тоа дека општината има сериозно промашување во планот  односно 30% има 
промашување на проекцијата. 
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Во однос на расходната ставка наведени се проекти од предизборната Програма 
на Градоначалникот, во продолжение  ги наброја ветените проекти, а потоа ги наброја 
реализираните проекти. Изрази незадоволство од работата на Градоначалникот и од 
ветените, а нереализирани проекти за изминатата година.  На крајот укажа дека 
гасификацијата на градот не е отпочната, ниту пак ставена во ребалансот. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски појасни дека 
главните капитални приходи се намалени по основ на закуп на земјоделско земјиште. 
Констатирано е дека оваа година сме во голема загуба од овие средства. Не сум бил 
доволно информиран на почетокот на мандатот од стручната служба, не е запазен 
процентот на оставрување од данок на приход и со тоа губиме 30.000.000 денари – 
истакна Градоначалникот. 

Има отстапки во приходите од градежно земјиште и не е донесен ниту ГУП ниту 
ДУП за индустриска зона ЈУГ. Ова не зависи од нас туку од Министерсвтото за 
транспорт и врски. Во најава е ГУП да се врати назад и да почнат да се анкетираат 
граѓаните. Јавниот превоз ќе се оствари до крајот на 2020 година, но преходно ќе се 
лиценцираат сите такси возачи.  

Ставката за санација и рекострукции на улиците во градот не е променета, ќе се 
работи на тој проблем наредната година. Проектот за Фонтаната во градксиот парк е 
направен, во тек е тендер и истата ќе се реконструира наредната година. Во 
продолжение образложи дека во селските населби се поставени контејнери и сметот 
редовно им се собира. За велосипедиската и пешачка патека  Свети Николе – Кнежје 
проектот е изготвен и е поднесен до Агенција за рурален развој. Во изминатиот период 
претхоната локална власт изготвила нерални проекти и потрошила непотребно многу 
средства од буџетот. Сите издржани и започнати проекти од претходната власт се 
подржуваат  и се реализираат, но за жал има и такви кој се апсурдни не неможе да се 
подржат. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на Градоначалникот и кажа дека секоја 
критика треба да се прифати како добронамерна и конструктивна. Потсети дека 
споменатиот износ од закупот на земјоделско земјиште не се однесува само на Општина 
Свети Николе туку и на Општина Лозово која исто така е земјоделска општина. 

Во однос на реконструкцијата на фонтаната изрази подршка до градоначалникот 
и до локалната власт. 

Побара од Градоначалникот како менаџер на општината да ги сноси 
одговорностите од менаџирањето со општината и буџетот. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Штерјо Ѓоргиев 
констатира дека претходната власт во врска со реконструкцијата на фонтаната не 
презела ништо, но се надева дека актуелниот градоначалник ќе го доврши оваој проект. 
Наброја неколку улици на кој се врши реконструкција во моментот. Праша дали ќе се 
реализира патот – Ерџелија од надпатникот до селото. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе  образложи дека проектот за тој 
патен правец е направен, испратен и се очекува позитивен одговор од Владата на 
Република Македонија. Не се задолжуваме како оопштина, вложуваме  онолку со колку 
што располагаме – истакна градоначалникот. 
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Советникот Бојан Митев   консатира дека јавниот превоз со такси превозниците 
немаат никаква допирна точка. Кога ќе се пушти во сообраќај  јавниот превоз, логично е 
дека граѓаните ќе се превезуваат со него, а не со лиценцираните или диви таксисти. 

Претседателот на Советот ги потсети советниците дека во Деловникот во член 66 
стои реплика трае две минути, контрарепликата една минути. Со продолжување на 
излагањето му се одзема зборот а говорникот. 

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

Измената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ПРОТИВ 
усвои   Измена и дополнување на  Програма за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Свети Николе во 2018 година.  
 

Точка 2 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на образованието  во 2018 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 

Предлог - Измената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 9 glasa 
ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои   Измена и дополнување на  Програма 
за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието  
во 2018 година. 
 

Точка 3 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на социјалната заштита  во 2018  година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 

Митрушов зборуваше по Програмата и праша зошто толку големи скратувања од 
средсвата во програмата, кога на терен навистина ни е потребно реконструкција на сите 
клонови од градинката па и изградба на нова градинка во село Ерџелија. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе образложи дека  сите проекти за 
градинките се изработени, испратени, но се чека Генералниот Урбанистички План, па 
потоа во наредната година да се гради. Токму за тоа е направен ребалансот на 
програмата. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Измената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа 
ВОЗДРЖАНИ  усвои   Измена и дополнување на  Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита  во 2018  година. 
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Точка 4 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на културата во 2018 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Владимир Атанасов 
изрази загрижување за локалната култура. Од име на советничката група и коалицијата 
поднесе усмен амандман. Во меѓувреме побара пауза за да го достави амандманот во 
писмена форма. 

По пауза од 15 минути советникот го поднесе амандманот и со него предложи од 
Активноста организација за патронот на градот каде се предвидени 200.000 денари да се 
намалат 50.000 денари и се пренаменат за Драмскиот театар ,,Сцена 71,,  
 Праша зошто има кратење на Драмскиот театар од сума 150.000 денари на сума  
50.000 денари. 
 Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски со задоволсво 
констатира дека оваа година имало културен забавен живот во градот како ретко која 
година. Ги наброја сите културно, забавни и спортски активности за изминатата година. 
 Драмскиот театар ,,Сцена 71,, до сега за поднесените барања, немаат поднесено 
извештај дека истите се релизирани. За се што е побарано и реализирано, локалната 
самоуправа два целосна подршка. 
 Советникот Бојан Митев побара пошироко гледање на работите бидејки се прави 
ребаланс на буџетот и побара апликацијата на Драмскиот театар да се прифати иако не е 
ставена во програмата за 2018 година. 
 Градоначалникот изрази јавна подршка на Драмскиот театар, но уште еднаш 
појасни дека за непредвидена престава во Пргорамата неможе да изводи средства од 
Буџетот. 
 Советникот Марјан Зафиров побара појаснување со правно образложение во 
врска хитното поднесување на амандмани. Посочи дека овие амандмани треба да се 
поденсат преку архива, да се разгледат на Комисија па потоа да одат на Совет. 
 Советникот Бојан Митев реплицираше и укажа на членовите од Деловникот во 
врска поднесувањето на амандманите. 

Советникот Марјан Зафиров побара објаснување од правната служба во 
локалната самоуправа. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов појасни дека средствата во Програмите 
се доделуваат врз основа на поднесени апликации. Финансискиот извештај се доставува 
до локалната самоуправа од страна на апликантите. Овие 50.000 денари треба да се 
оправдат со соодветна програма и настан, а истиот настан не е предвиден во Програмата 
на Драмскиот театар ,,Сцена 71,,за 2018 година. 

Советникот Марјан Зафиров побара амандманот да се повлече, да се разгледа на 
Комисијата и да се стави на разгледување на наредната седница. 

Претседателот на советот побара појаснување од правната служба. 
Претседателот го стави амандманот на гласање и советот со 7 гласа ЗА и 7 гласа 

ВОЗДРЖАНИ не гу усвои амандманот на советникот Владимир Атанаов. 
Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Измената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа 
ВОЗДРЖАНИ  усвои   Измена и дополнување на  Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на културата во 2018 година. 
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Точка 5 

        Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на  Локалниот економски развој во 2018 година; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5  од дневниот ред.   
 Советникот Бојан Митев се изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата нема да даде подршка на оваа точка од причини што и овие средства се 
намалени  и не се доволни  за Локалниот економски развој во Општината. 
 Градоначалникот го образложи намалувањето на сретствата во програмата и ги 
потсети советниците дека Стратегијата за ЛЕР веќе е донесена и ќе се работи и по таа 
програма. 
 Советникот Бојан Митев уште еднаш потенцира дека 530.000 денари за ЛЕР се 
премалку. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Измената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ПРОТИВ 
усвои Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на  Локалниот економски развој во 2018 година. 

 
Точка 6 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областана заштита и спасување и противпожарната заштита  во 2018 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.   
Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Измената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа 
ВОЗДРЖАНИ  усвои Измена и дополнување на  Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областана заштита и спасување и противпожарната 
заштита  во 2018 година. 

 
Точка 7 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на спорт и млади во 2018 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.   
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев  поднесе 
амандман по однос на точката. Побара средствата од КК ,,Овче Поле,, од износ на 60.000 денари да се 
пренаменат на клубот за мал фудбал ,,Овче Поле,, Свети Николе со образложение дека Кошаркарскиот 
клуб поради немање на средства не се натпреварува во втората лига. 
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 Градоначалникотодговори дека Кошаркарскиот турнир се одржува од средствата од Програмата, 
воедно даде подршка на амандманот на советникот Митев. 
 Советникот Стево Максимов од име на СДСМ и коалицијата даде подршка во однос програмата 
и амандманот на советникот Митев. 
 Советникот Штерјо Ѓоргиев како спортски работник и како советник изрази благодарност до 
Советниците за подршката на спортот во градот. 
 Претседателот на Советот го стави амандманот на гласање и советниците со 14 гласа ЗА го 
увоија амандманот и средствата од КК ,,Овче Поле,, од износ на 60.000 денари да се пренаменат на 
клубот за мал фудбал ,,Овче Поле,, Свети Николе. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Измената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Измена и 
дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
спорт и млади во 2018 година. 
 
           Точка 8 

Имена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 
Свети Николе во областа на меѓународната соработка   во 2018 година; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред.   
Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Измената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа 
ВОЗДРЖАНИ усвои Имена и дополнување на  Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка   во 2018 година. 

 
Точка 9  
Имена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската 
технологија (ИКТ)    во 2018 година; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – 

Оливера Арсов образложи дека советничката група на ВМРОДПМНЕ и 
коалицијата нема да ја подржат  оваа точка бидеји е ветен од страна на 
Градоначалникот но не е уведен ИСО стандардот. 

Гардоначалникот образложи дека ИСО стандардот е во Програмата до 
2020 година и истото ќе го реализира. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Предлог – Измената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 9 glasa 
ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Имена и дополнување на  Програма за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката 
и комуникациската технологија (ИКТ)    во 2018 година. 
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Точка 10 
Имена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во за подршка на НВО секторот   во 2018 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Измената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа 
ВОЗДРЖАНИ усвои Имена и дополнување на  Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во за подршка на НВО секторот   во 2018 година. 

 
Точка 11  
Измена и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2018 

година; 
 
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 изнесе неколку тези во однос на приходната и 
расходната страна на ребалансот на Буџетот и се изјасни дека тешко дека ќе се 
реализира и овој ребаланс на буџет. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Измената и дополнувањето на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа 
ВОЗДРЖАНИ усвои Измена и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе 
за 2018 година. 

 
Точка 12  
Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт план ГУП за град Свети Николе – 

Општина Свети Николе плански период 2015-2025 год. 
Pretsedatelot na Komisijata za урбанизам , заштита на животната средина и 

планирање на просторот  при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов 
go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12  од дневниот ред.   
 Градоначалникот појасни дека ова е Нацрт на ГУП кој бил заглавен во 
Министерството за транспорт и врски. По интенција на локалната самоуправа конечно 
ГУП се донесе во хартиена форма и може да се отпочне со работа и да се донесе 
Генерален урбанистички план на Општина Свети Николе. 
  

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука за утврдување на 
Нацрт план ГУП за град Свети Николе – Општина Свети Николе плански период 
2015-2025 год. 
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Точка 13 

 Програма за ученичка екскурзија во учебната 2017/2018 година на ООУ 
,,Гоце Делчев,, Свети Николе; 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Програма за ученичка 
екскурзија во учебната 2017/2018 година на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе. 

 
Точка 14 
Програма за екскурзии и други слободни ученички активности во учебната 

2018/2019 година на ООУ ,,Кирил и Методиј ,, Свети Николе; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Програма за екскурзии и 
други слободни ученички активности во учебната 2018/2019 година на ООУ 
,,Кирил и Методиј ,, Свети Николе. 

 
Точка 15 
Програма за изведување на училишна екскурзија од ООУ ,,Даме Груев,, 

Ерџелија, Свети Николе во учебната 2018/2019 година; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Програма за изведување на 
училишна екскурзија од ООУ ,,Даме Груев,, Ерџелија, Свети Николе во учебната 
2018/2019 година. 

 
Точка 16 

 Извештај за материјално-финансовото работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе  за период од 01.01. 2018 година до 30.09. 2018 година; 

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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред.   
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Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Извештајот на 
гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај за 
материјално-финансовото работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе  за период 
од 01.01. 2018 година до 30.09. 2018 година. 

 
Точка 17 

 Извештај за финансовото работење на ЈК ,,Погребални услуги,, Свети 
Николе  за период од 01.01. 2018 година до 30.09. 2018 година; 

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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Извештајот на 

гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои  Извештај за 
финансовото работење на ЈК ,,Погребални услуги,, Свети Николе  за период од 
01.01. 2018 година до 30.09. 2018 година. 

 
Точка 18 

 Измена и дополнување на Финансов план за 2018 година на ЈП ,,Погребални 
услуги,, Свети Николе; 

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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Измената и 

дополнувањето  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои  
Измена и дополнување на Финансов план за 2018 година на ЈП ,,Погребални 
услуги,, Свети Николе. 

 
Точка 19 

 Барање од Секторот за урбанизам за лицето Б.К на КП бр. 8172; 
Pretsedatelot na Komisijata za урбанизам , заштита на животната средина и 

планирање на просторот  при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов 
go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 19  од дневниот ред.   
   

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Барањето на 
гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Барање од Секторот за урбанизам за 
лицето Б.К на КП бр. 8172. 

 
Точка 20 

 Барање од Секторот за урбанизам за лицето В.С. на КП бр. 8649; 
Pretsedatelot na Komisijata za урбанизам , заштита на животната средина и 

планирање на просторот  при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов 
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go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 20  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Барањето на 

гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои  Барање од Секторот за урбанизам за 
лицето В.С. на КП бр. 8649. 

 
Точка 21 
Барање парична помош од лицето Ј.Н.; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 21  од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Барањето на 

гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои Барање парична помош од лицето Ј.Н.. 
 

Точка 22 
Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални 

патишта  и улици во oпштина  Свети  Николе  во 2019 година;  
Pretsedatelot na Komisijata za урбанизам , заштита на животната средина и 

планирање на просторот  при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов 
go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da ја prifati 
Програмата со измените кој се констатирани на Комисијата za урбанизам , заштита на 
животната средина и планирање на просторот  при Sovetot na  Op{tina Sveti 
Nikole. 

Имено во ставката расходи на местото Изградба на рекунструкција и патишта 
наместо 3.425.038 денари 2.425.038 денари. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 22  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot со измената на 

Комисијата  ја стави Програмата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  усвои 
Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални патишта  и 
улици во oпштина  Свети  Николе  во 2019 година. 

 
Точка 23 
Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на општина 

Свети Николе; 
   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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 23 од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката  на гласање  i 

Sovetot so 14 glasa ЗА  донесе   Одлука за резервирање на средства за експропријација 
во Буџетот на Општина Свети Николе. 

 
 
Точка 24 
Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на општина 

Свети Николе; 
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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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 24 од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката  на гласање  i 

Sovetot so 14 glasa ЗА  донесе   Одлука за резервирање на средства за експропријација 
во Буџетот на општина Свети Николе. 

 
Точка 25 
Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени 

за извршени услуги за правни и физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе;  

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  како што е предложен.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 25 од дневниот ред.   
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката  на гласање  i 

Sovetot so 14 glasa ЗА  донесе   Одлука за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на цени за извршени услуги за правни и физички лица од страна на 
ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Точка 26 

 Развојна програма за 2019 година на Општина Свети Николе; 
 
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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 26 од дневниот ред.   
Sovetnikot od sovetniчkata grupa na VMRO DPMNE i koalicijata - 

Bojan Mitev ги запозна граѓаните дека во развојанта програма се наведени два патни 
правци едниот е до село Делисинци, а потоа се осврна на локалниот пат  с. Преот – до 
м.в. ,,Бареш,, кој е предвиден во Развојната програма на општината за 2019 година  и 
констатира дека ова е крајно несириозно, премалку и дека ова не е никаков развој за 
општината. На Општината и требаат сериозни проекти, реконструкции на улици и 
други инфраструктурни проекти. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко појасни 
и истакна дека ова е образец што мора да се поднесе до Министерството на транспорт 
и врски, се работи за 13.000.000 денари и само овие два патни правци се вклопуваат во 
таа сума. Од тие причини во развојната програма се предложени овие патни правци 
Сите други патни правци што се во Програмата се многу поскапи и неможе да се 
аплицира. 

Советникот Бојан Митев  истакна дека не треба да се фокусираме замо за 
локалните патишта и предложи дека со таа сума да се реконстуира друга улица или пак 
во некое од селата да се асфалтиура улица. 



  15 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Развојната 
ппрограма  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА  и 5 гласа ПРОТИВ усвои   Развојна 
програма за 2019 година на Општина Свети Николе. 
 

Точка 27 
Програма за чистење и одржување на улиците и локалните  патишта во Општина 

Свети Николе за 2018-2019 година во зимски услови; 
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  како што е предложен.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 27 од дневниот ред.   
Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Програмата на гласање  

i Sovetot so 13 glasa ЗА  усвои   Програма за чистење и одржување на улиците и 
локалните  патишта во Општина Свети Николе за 2018-2019 година во зимски услови. 
 

Точка 28 
 Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта во 
Општина Свети Николе за 2018-2019 година во зимски услови; 

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  како што е предложен.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 28 од дневниот ред.   
Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Оперативниот 

план на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА  усвои  Оперативен план за чистење и 
одржување на улици, локални патишта во Општина Свети Николе за 2018-2019 
година во зимски услови. 

 
Точка 29 
Одлука за утврдување на Проект; 
Pretsedatelot na Komisijata za урбанизам , заштита на животната средина и 

планирање на просторот  при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов 
go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што 
е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 29  од дневниот ред.   
 Градоначалникот на Општина Свети Николе истакна дека се работи за фекална 
канализација кај м.в. ,,Рудина,, и дека конечно жителите кај ,,Рудина,, и ,,Кнежевски 
пат,, ке добијат канализација. 

 Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката 
на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  донесе Одлука за утврдување на Проект. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
дваесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
20:30 часот. 

Општина Свети Николе 13. 11. 2018 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 двасетипрвата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 13 .12. 2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 17:30 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 13 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Bojana Stojanova,  Daniel 
Iqov, Бојан Митев, Mir~e Josev, Olivera Arsov, , Vladimir Atanasov, Svetlana 
Mitru{ov и Данче Наков. 

Советниците Марија Кочиева Ѓорчева и Горан Трајковски  го најавија 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: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Секретар  на административната служба  на Општина Свети Николе – Светлана 

Михаиловска; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 

    
 За работа на Sоветот на дваесетипрвата   редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

  
-Усвојување на Записник од дваесеттата   редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 13. 11.  2018 година; 
 

Претседателот отвори расправа по записникот од дваесеттата  редовна седница на 
Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 13. 11.  2018 година. 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 13 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od дваесеттата 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 13.11. 2018 
година. 
 
 Советникот - Штерјо Ѓоргиев  побара од Градоначалникот и Претседателот на 
Советот за наредната седница да се изготви Информација  за градежната парцела во 
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Новиот парк, за да видат и слушнат граѓаните на кој начин е доделен плацот, што ќе се 
гради на него, што требало да се изгради и сл. 

 
 

Точка 1 
Re{enie za razre{uvawe i izbor na  ~len na Komisija za verifikacija, 

mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole; 

Точка 2 
Решение za разрешување и именување на член и претседател  на Komisijata za 

finanasii   i lokalen ekonomski razvoj; 

Точка 3 
          Предлог – Одлука za dodeluvawe na op{tinski priznanija i nagradi za 2018 
godina; 

 
Точка 4  
Измена и дополнување на годишен план за вработување на ОУ Дом на 

култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2019; 
 

Точка 5 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и 

дополнување на Одлуката за утврдување на цени за извршени услуги за правни и 
физички лица од страна на - ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Точка 6 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредноста на 

бодот за пресметување на плата на вработените на - ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Точка 7 
Предлог – Програма за решавање на проблемот со кучиња скитници на 

подрачјето на Општина Свети Николе; 

Точка 8 
            Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект „Унапредување на туристичкиот 
потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на 
пешачка патека до археолошкиот локалитет Била Зора“(втора фаза); 

Точка 9 
Предлог – Одлука за пренесување право на сопственост без надомест   на 

патничко моторно возило  на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе; 

Точка 10 

Предлог – Одлука за набавка на универзално моторно возило за посебни намени 

           Точка 11 
Предлог - Правилник за наградување на ученици за освоени места на републички, 

олимписки и меѓународни натпревари; 
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Точка 12 
Предлог - Правилник за   остварување на правото на парична помош на 

самохраните родители жители на Општина Свети Николе; 
 
Точка 13 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2019 година; 
 

Точка 14 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

културата во 2019 година; 
 

Точка 15 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

социјалната заштита  во 20189 година; 
 
Точка 16 
 Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Свети Николе во 2019 година; 
 
Точка 17 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 

спасување и противпожарната заштита  во 2019 година; 
 
Точка 18 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на спорт и млади во 2019 година; 
 

Точка 19 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на образованието  во 2019 година; 
 
           Точка 20 

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на меѓународната соработка   во 2019  година; 
 
 
            Точка 21 
 Предлог   – Програма за работата на Комисијата за родова рамноправност за 2019 
година; 
 
            Точка 22 

Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  
Локалниот економски развој во 2019 година;       

 
      Точка 23 
          Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе  за 
поддршка на НВО секторот во 2019 година; 

 
             Точка 24 

 Нацрт – Буџет на Општина Свети Николе за 2019 година 



  4 

 
 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 

 Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот на Советот – Кире Алексов 
го стави дневниот ред на гласање и советот со 12 гласа ЗА го усвои и работеше по него. 
 

Точка 1 
Re{enie za razre{uvawe i izbor na  ~len na Komisija za verifikacija, 

mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa na Sovetot na  Op{tina Sveti Nikolе; 

Претседателот на Советот – Кире Алексов согласно член 48 од Статутот на 
Општина Свети Николе  поднесе усмено барање до Советот за разрешување на Марија 
Кочиева Ѓорчева од член во Комисисијата за verifikacija, mandatni pra{awa, 
izbori i imenuvawa, а за нов член во Комисијата го предлага Марјан Зафиров. 

Бидејки никој не побара збор, претседателот на Советот го стави предлогот на 
гласање и советниците со 12 гласа за го усвоија предлогот. 

Претседателот на Советот констатираше дека за член на Комисисијата за 
verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa е избран – Марјан Зафиров. 

 
Точка 2 
Решение za разрешување и именување на член и претседател  на Komisijata 

za finanasii   i lokalen ekonomski razvoj; 

Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 
i imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

1.Од член  и претседател на Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen 
ekonomski razvoj na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole se разрешува Марија 
Кочиева Ѓорчева. 
 

2.За член вo Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen ekonomski razvoj 
na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole se izbira: 

 
- Даниел Иљов 

 
3.За претседател вo Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen ekonomski 

razvoj na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole se izbira: 
 
- Кире Алексов 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 

Решението на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА донесе   Решение za разрешување и 
именување на член и претседател  на Komisijata za finanasii   i lokalen 
ekonomski razvoj. 

 

 



  5 

 
Точка 3 

          Предлог – Одлука za dodeluvawe na op{tinski priznanija i nagradi za 2018 
godina; 

Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 
i imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

 
          PLAKETA se dodeluva na:   
 

 “СИНОХИДРО  ” - Кина 
Maestro - Kiril Trajkovski 
 
 
PRIZNANIE  se dodeluva na: 
 
Nikoletka Paneva  
Ivanka Mitrova 
 
 
BLAGODARNICA 

 
1.  “ДОНИ - ТЕКСТ,,- Sveti Nikole 
2.   ,,ПОЛЕДЕЛСТВО,, - Ерџелија 

 
 
 
 Pari~ni nagradi se dodeluvaat na : 
 
Мартин Николов u~enik  vo SOU “Ko~o Racin” Sveti Nikole vo iznos od  
10.000,00 denari. 

- za најдобар ученик во средно образование за учебната 2017/2018 
 

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

- За најдобар ученик во основно образование за учебната 2017/2018 
 

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

- za најдобар ученик во основно образование за учебната 2017/2018 
 
Теона Кировска u~eniк vo OOU”Goce Del~ev” Sveti Nikole, vo iznos od 6.000,00 
denari. 

- za најдобар ученик во основно образование за учебната 2017/2018 
 
 Јована Славева u~enik  vo OOU”Кирил и Методиј” Свети Николе vo iznos od  
3.000,00 denari. 
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                      - za освоено прво место во основно образование на литературен 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  
1.500,00 denari. 
                      - za освоено второ место во основно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
Лора Јанева u~enik  vo OOU”Даме Груев” с. Ерџелија 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 
 
Теона Данева 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 
 
Ангела Дермaнџиева 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 
 
Ивана Славковска 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 
 
Емилија Стојановска 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 
 
Анастасија Димкова u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  
1.500,00 denari. 
                      - za освоено второ место во средно образование на ликовен  конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
Емануела Стојановска 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 
 
Теона Кировска u~enik vo OOU”Гоце Делчев“ Свети Николе 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 
 
Андреја Ивановска u~enik  vo OOU”Даме Груев” с. Ерџелија 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 
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Марија Станкова u~enik  vo OOU”Кирил и Методиј“ 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 
 
Иле Михајловски – наставник vo ОУ ,,Кирил и Методиј “ - Свети Николе vo iznos od  
10.000,00 denari. 
                      - za просветен работник на годината за учебната 2017/2018 год 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3  од дневниот ред.   

 Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 11 glasa ЗА донесе Одлука za dodeluvawe na 
op{tinski priznanija i nagradi za 2018 godina. 

 
Точка 4  
Измена и дополнување на годишен план за вработување на ОУ 

Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2019; 
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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Измената и 

дополнувањето   на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Измена и дополнување на годишен план за вработување на ОУ Дом на култура 
,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2019. 

Точка 5 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и 

дополнување на Одлуката за утврдување на цени за извршени услуги за правни и 
физички лица од страна на - ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 

 
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  како што е предложен.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката    на 

гласање  i Sovetot so13  glasa ЗА донесе Одлука за давање согласност на Одлуката 
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цени за извршени 
услуги за правни и физички лица од страна на - ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 
 

Точка 6 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување 

вредноста на бодот за пресметување на плата на вработените на - ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе; 

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  како што е предложен.  
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6  од дневниот ред.   
Советникот од Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев откако ги поздрави  присутните истакна дека советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ  и коалицијата ќе дадат подршка на ваквата одлука од причини што платите во 
претрпијатието се многу ниски. Воедно укажа дека со зголемувањето на платите ќе се 
зголеми и вкупната бруто плата и апелираше до директорот да внимава на годишниот 
план за вработување за да не се доведе претпријатието во загуба и да неможе да си ги 
извршува основните дејности. 
 Советникот од Советничката група на СДСМ  и коалицијата – Стевчо Максимов 
исто така го изнесе ставот на советничката група  која ќе даде целосна подршка на 
Одлуката и воедно го истакна домакинското работење на претпријатието во изминатата 
година од кое работење се создале услови за покачување на платата на вработените.  
 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката    на 
гласање  i Sovetot so13  glasa ЗА донесе Одлука за давање согласност на Одлуката 
за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на вработените на - 
ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 
 

Точка 7 
Предлог – Програма за решавање на проблемот со кучиња скитници на 

подрачјето на Општина Свети Николе; 

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  како што е предложен.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Програмата    на 

гласање  i Sovetot so13  glasa ЗА донесе Програма за решавање на проблемот со 
кучиња скитници на подрачјето на Општина Свети Николе. 

Точка 8 
 Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска 

со  ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект „Унапредување на 
туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион 
преку изградба на пешачка патека до археолошкиот локалитет Била Зора“(втора 
фаза);  

Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8  од дневниот ред.   
            Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски образложи дека 
вкупната инвестиција е 10.000.000 денари, а Општина Свети Николе ќе одвои  30% од 
вредноста на Пректот. 

 Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката   
на гласање  i Sovetot so13  glasa ЗА донесе Одлука за кофинансирање  на Општина 
Свети Николе во врска со  ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект 
„Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и 
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Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошкиот 
локалитет Била Зора“(втора фаза). 

 
Точка 9 
Предлог – Одлука за пренесување право на сопственост без надомест   на 

патничко моторно возило  на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе; 
Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

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

гласање  i Sovetot so13  glasa ЗА донесе Одлука за пренесување право на 
сопственост без надомест   на патничко моторно возило  на ЈКП ,,Комуналец,, – 
Свети Николе. 

 
Точка 10 

Предлог – Одлука за набавка на универзално моторно возило за посебни 
намени. 

Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10  од дневниот ред.   
Градоначалникот  кратко појасни дека возилото ќе се користи за чистење на снег, 

метење на улици, косење на трева и сл. Ова возило ќе користи и во летни и во змиски 
услови на сите грѓани на Општина Свети Николе.  

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката   
на гласање  i Sovetot so13  glasa ЗА донесе Одлука за набавка на универзално 
моторно возило за посебни намени. 

           Точка 11 
Предлог - Правилник за наградување на ученици за освоени места на 

републички, олимписки и меѓународни натпревари; 

Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11  од дневниот ред.   
Градоначалникот појасни дека сите ученици кој ќе покажат резултати на 

републички, олимписки и меѓународни натпревари ќе добијат и ќе се мотивираат со 
определени парични средства. Во продолжение ги наведе освоените места и сумите како 
награда и истакна дека сите истакнати учесници ќе бидат наградени од локалната 
самоуправа. 
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Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Правилникот   на гласање  i Sovetot so13  glasa ЗА усвои  Правилник за 
наградување на ученици за освоени места на републички, олимписки и 
меѓународни натпревари. 

Точка 12 
Предлог - Правилник за   остварување на правото на парична помош на 

самохраните родители жители на Општина Свети Николе; 
Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12  од дневниот ред.   
Градоначалникот напомена дека ова е уште еден правилник за оставарување на 

парична помош на самохрани родители – жители на Општина Свети Николе. Во 
продолжение ги наброја категорииите за добивање на ваква помош. Напомена дека 
висината на паричната помош ќе биде еднократна по 7.000 денари од дете, но да не ја 
надминува сумата од 21.000 денари по семејство. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Правилникот   на гласање  i Sovetot so13  glasa ЗА усвои  Правилник за   
остварување на правото на парична помош на самохраните родители жители на 
Општина Свети Николе. 

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

на информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2019 година; 
Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13  од дневниот ред.   
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата  Оливера 

Арсов констатираше дека и во оваа програма не е воведен ИСО стандардот кој е многу 
важен за транспарентноста и ефикаснсота на општината. Апелираше да се најде начин и 
да се воведе ИСО стандардот. 

Градоначалникот образложи дека Општина Свети Николе е член на Институтот 
за стандардизација кој е на државно ниво и преку тој институт ќе се инплементираат 
ИСО страндардите. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата    на гласање  i Sovetot so 8  glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  

усвои  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2019 година. 
 

Точка 14 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 

на културата во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14  од дневниот ред.   
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Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата  - Бојан 

Митев зборуваше за програмата и како прво нешто истакна дека Драмското друштво 
Сцена 71 не е предвидено во Програмата за култура во 2019 година иако е единствено 
драмско друштво кој е репрезент на општината. Советникот се изјасни дека дошол до 
сознаие дека Драмското друштво ,, Сцена 71,, оваа година не аплицирале за средства од 
Буџетот за 2019 година. 

Во продолжение советникот Бојан Митев  предложи амандман по оваа точка. 
Предложи во Предлог – Нацрт програмата во областа на културата за 2019 година  

да се  додаде нова ставка: 
Изработка и реализација на проект за затоплување на кино-сала при ДОмот на 

културата со износ од 300.000 денари, а истите се обезбедат со пренемена на средства од 
ставка: 

Санација и адаптација на простор за детско одмаралиште во Стар Дојран – од 
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјална заштита. 

Го образложи амандманот и истакна дека во Центарот на градот имаме Дом на 
култура каде се одвиваат различни активности преку целата година и истиот не е 
затоплен и имаме одморалиште во Стар Дојран кое не е во функција и треба да се 
понуди на јавно приватно партнерство. 

Градоначалникот ги наброја сите ставки, случувања и настани во областа на 
културата за 2018 година. Појасни дека имало јавен повик до сите невладини 
организации и спортски друштва, кој истите аплицирале за средства од  Програмата за 
културата за наредната година. ,,Сцена 71,, држи просторија во Домот на културата каде 
твори , но за информација на граѓаните Градоначалникот потсети дека во  Домот на 
културата има и Драмско друштво ,,Колибри,, кој исто така твори и имаат свои драмски 
и театарски изведби. На друштво, ораницазија, спорски клуб или граѓански сектор кој не 
аплициралои за средства неможе да му се доделат средства и да се предвиди во 
Програмата – истакна Градоначалникот. 

Советникот Митев реплицираше на Градоначалникот и побара од 
градоначалникот да го посети драмското друштво Сцена 71 и да види што им е потребно 
за да творат и за да ги реализираат своите прокет. 

Советникот Ристе Андонов се јави за збор и потенцираше дека изминатите 
неколку години Општина Свети Николе оттугила многу дуќани во градот, многу 
простории во Домот на културата се издале на локали и се направени многу вакви 
слични отуѓувања и откажувања од имотот на општината. Од тие причини не е на 
мислење како советникот Бојан Митев и побара одмаралиштето во Стар Дојран да се 
сочува, да се инвестира во него и да остане во сопственост на Општина Свети Николе. 
Потсети дека во одмаралиштето одат деца со посебни потреби, одат дечиња на 
социјално загрозени семејства и сл.  

Советникот Бојан Митев потсети дека побарал да се даде одмаралиштето на јавно 
приватно партнерство, но во договорот да се стави ставка одмаралиштето да го користат 
деца од Општина Свети Николе и деца со посебни потреби. Истото одмаралиште не е во 
добра кондиција и овие 300.000 денари се премалку за реконструкција. Општина Свети 
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Николе нема приходна шифра за да стопанисува со одмаралиштето и да врши 
угостителство. 
 Градоначалникот се изјасни дека Проектот е веќе при крај, го изготвува 
Проектантска фирма и за тој проект има издвоени средства. Домот на култура нема 
соодветна електрична инсталација, проектанската фирма нуди економично решение со 
кое ќе се реши целиот проблем со затоплувањето на Домот на културата. Што се 
однесува до детското одмаралиште се изјасни дека оваа година се остварени приходи со 
кој се оправдуваат трошоците вложените средства во одмаралиштето. Ресторантот е 
даден под закуп и по тој основ не се остварува приходи во општината. За ноќевање се 
уплатува на уплатница и сите средства доаѓаат во буџетот на Општина Свети Николе. Со 
обезбедување на неколку клими во иднина спортските клубови ќе можат да  вршат 
припреми. 

Советникот Бојан Митев истакна дека овие 300.000 денари   се премалку средства 
за да се реконструира одмаралиштето. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов се осврна на кратко и праша дали кино 
салата имало потреба до сега да се затоплува или ова потреба се појавила последните 
две години, а со   тие 300.000 денари неможе да се реши затоплувањето. 

Советникот Митев укажа дека грешките од минатото не треба да се повторуваат и 
дека мора да се најде начин за затоплување на салата. 

Претседателот на Советот Кире Алексов уште еднаш повтори дека електричната 
инстаслација е во катастрофална состојба и дека со поставување на неколку тајфуни во 
Домот ќе настане хаварија. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов 
уште еднаш повтори дека проектната документација за затоплувањето на Домот на 
културата е во фаза на изготвување и со тоа амандманот станува  безпредметен. 
Затоплувањето ќе чини околу 50.000 евра и со тие 300.000 ништо нема да се постигне. 
Одмаралиштето е во пристојна состојба, ние во минатото имаме лошо искуство со 
јавното приватно партнерство и не треба да влегуваме во нов предизвик – истакна 
советникот Максимов. 

Советникот Бојан Митев инсистираше  и уште еднаш побара да се најде начин 
салата да се затопли. 

Советникот Стевче Максимов имаше контра реплика и уште еднаш повтори дека 
веќе се изготвува проект за салата. 

Советникот Ристе Андонов се јави за збор и уште еднашп изрази незадоволство 
од дискусијата на советникот Бојан Митев и потсети дека во Домот на културата има 
многу друштва што творат и работат и на Домот му е потребно и ладење и греење. 

Претседателот на Советот го стави Амандманот на гласање и Советот со 5 гласа 
ЗА и 8 гласа ВОЗДРЖАНИ не го усвои Амандманот. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата    на гласање  i Sovetot so 8  glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  

усвои Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
културата во 2019 година. 
    

Точка 15 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 

на социјалната заштита  во 20189 година; 
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Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  со сите измени.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15  од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Светлана Митрушов 

побара одговор од Градоначалникот дали на Форумите кој се одржуваат последниов 
месец како проект ќе се избере Проектот за реконструкција и санација на Клон 2 во 
Детската градинка, бидејки во Буџетот се предвидени токму 2.600.000. денари онолку 
колку што е донацијата за проекти и дали Министерството за труд и социјална политика 
има обезбедено средства за изградба на Детска градинка во с., Ерџелија. 

Градоначалникот појасни дека Проектот за Детската градинка во с. Ерџелија е 
готов, треба да се донесе Урбанисички план во с. Ерџелија па потоа да се гради 
градинката. Министерството за труд и социјална политика има позитивен одговор но се 
чека на Урбанистичките планови. Што се однесува до Проектот, тоа ќе одлучат 
граѓаните на форумите и тие 50.000 франци од UNDP ќе се искористат за оној проект за 
кој ќе гласаат граѓаните на форумите. 

Советникот Бојан Митев потсети дека многу индикативно е кој Проект ќе победи 
на форумите бидејки во Програмата веќе се ставени 2.600.000 денари за санација на 
Клон 2 во Детската градинка. 

Претседателот на советот – Кире Алексов реплицирање и кратко образложи дека 
сите што учествувале на формумите најмалку три пати имаат право на глас. Кој проект 
ќе биде на прво место ќе го изгласаат граѓаните на Општина Свети Николе. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата    на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  

усвои Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
социјалната заштита  во 20189 година. 

 
Точка 16 
 Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Свети Николе во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  со сите измени.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред.   
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев се осврна на 

расходната ставка и самата програма и укажа на неколку моменти по програмата. 
Поднесе два амандмана во врска Програмата. 
 

Амандман бр. 1 Во предлог Нацрт програмата во областа на Локалниот 
економски развој за 2019 година, предлагаме да ставката: 

Формирање на ЈП за гасификација и изработка на студија за гасификација се 
дополни со зборовите и изработка на идеен и основен проект за гасификација со вкупен 
износ од 2.000.000 денари.  Истите се обезбедат со пренамена на средства од ставката 
Изградба и реконструкција на локален пат с. Преод до м.в. Бареш и с. Делисинци. 
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Амандман бр.2 – Во предлог Нацрт програмата во областа на Локалниот 
економски развој за 2019 година, предлагаме: 

Поставување  на мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот со износ од 
550.000 денари, истите да се обезбедат со пренамена на средства од ставка, 
реконструкција и санација на ООУ ,,Даме Груев,,  се одземаат  300.000 денари  и од 
чистење  на речно корито 250.000 денари. 

Овие средства ќе се земат од  Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на уредување на градежно земјиште. 

 
Градоначалникот на Општина Свети Николе образложи дека Буџетот за 

наредната година е лимитиран од страна на Владата на РМ. Така да основниот буџет 
треба да се ограничи. Оваа година се изгубени  многу средства од приходите на 
земјоделско земјиште. Намалени се основните  приходи по било кој основи. 

Без Урбанистички план и проектна документација неможе да се направи ниту 
Куќа на спортот ниту па било кој друг капитален проект. Во тек е донесување на 
планска документација и план за изградба на базент кај хотел Овче Поле. 

Во продолжение Градоначалникот ги опиша сите активности на Општина Свети 
Николе предвидени  во наредната година. 

Советникот Бојан Митев кратко се обрати и го потсети Градоначалникот дека 
Куќата на спортот била ставена  во предизборното ветување, а во иднина ќе се види 
колку средства ќе се уберат од закуп на земјоделско земјиште. 

Советникот Ристе Андонов зема збор и се обрати до советниците и побара од 
службите да се даде Информација за отуѓување на градежно земјиште на КП бр. 
10925/10 и 10925/11, поточно сопственикот на овие КП бројки како го добил тоа 
земјиште и што планира да гради на истото бидејки веќе почнал да изведува некој 
градежни активности на овие парцели во Новиот градски парк. Во продолжение прочита 
дел од Договорот помеѓу купувачот и Општина Свети Николе. 

Советникот Стевчо Максимов зборуваше околу приходната ставка и праша дали 
оваа година ги исполнуваме условите за приходите од закупот на земјоделско  земјиште. 
Околу расходната ставка праша колку средства се платени за ул,Ангел Трајчев,, и уште 
колку средства треба да се платат. Праша колку се потрошени средства за фонтаната 
која не е во употреба во Градскиот парк. 

Градоначалникот одговори дека оваа година е исполнет условот и дека приходите 
од закуп на земјоделско земјиште оваа година ќе ги добиеме. 

За улицата ,,Ангел Тарјчев,, има неплатено салдо и во наредниот период мора да 
се плати. Реконструкцијата на фонтаната во Градскиот парк е околу два милиони денари 
и конечно ќе се стави крај на овој проблем и фонтаната ќе се пушти во употреба иако  до 
сега се потрошени околу 200.000 евра. 
 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави 
Амандманот   на гласање  i Sovetot so 5 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ  не го усвои 
Амандманот кој гласи:  

Во предлог Нацрт програмата во областа на Локалниот економски развој за 2019 
година, предлагаме да ставката: 

Формирање на ЈП за гасификација и изработка на студија за гасификација се 
дополни со зборовите и изработка на идеен и основен проект за гасификација со вкупен 
износ од 2.000.000 денари.  Истите се обезбедат со пренамена на средства од ставката 
Изградба и реконструкција на локален пат с. Преод до м.в. Бареш и с. Делисинци. 

Овие средства ќе се земат од  Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на уредување на градежно земјиште. 
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Pretsedatelot го  стави предложениот втор Амандман   на гласање  i Sovetot 

so 12 glasa ЗА го усвои Амандманот кој гласи: Во предлог Нацрт програмата во областа 
на Локалниот економски развој за 2019 година, предлагаме: 

Поставување  на мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот со износ од 
550.000 денари, истите да се обезбедат со пренамена на средства од ставка, 
реконструкција и санација на ООУ ,,Даме Груев,,  се одземаат  300.000 денари  и од 
чистење  на речно корито 250.000 денари. 

Овие средства ќе се земат од  Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на уредување на градежно земјиште. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата    на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  

усвои Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Свети Николе во 2019 година. 

 
Точка 17 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

заштита и спасување и противпожарната заштита  во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  со сите измени.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
Програмата    на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  

усвои Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита 
и спасување и противпожарната заштита  во 2019 година. 

 
Точка 18 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на спорт и млади во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  со сите измени.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред.   
 Градоначалникот согласно Програмата појасни дека сите спротски клубови кој имаат 
поднесено барања за финансиска помош се прифатени. Во продолжение ги наброја сите 
спортски настани кој се одржани тековната година со надеж дека истите традиционално ќе се 
одржуваат и наредните години. 
 Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
 
Програмата    на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои  
 
Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади  
 
во 2019 година. 
 

Точка 19 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на образованието  во 2019 година; 
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Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  со сите измени.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред.   
 Градоначалникот согласно Програмата образложи дека од оваа година се одвујуваат по 
150.000 денари за основното и средното училиште за талентирани ученици кој критериуми се 
одредени во донесениот Правилник. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
 
Програмата    на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои  
 
Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието   
 
во 2019 година. 
 
           Точка 20 

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе 
во областа на меѓународната соработка   во 2019  година; 

 
Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  со сите измени.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 20  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 

 
Програмата    на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои  
 
Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната  
 
соработка   во 2019  година. 
 
 
            Точка 21 
 Предлог   – Програма за работата на Комисијата за родова рамноправност за  
 
2019 година; 

 
Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  со сите измени.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 21  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 

 
Програмата    на гласање  i Sovetot so 11 glasa ЗА усвои Програма за работата на  
 
Комисијата за родова рамноправност за 2019 година. 
 
 
            Точка 22 

Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на  Локалниот економски развој во 2019 година;       

Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  со сите измени.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 22  од дневниот ред.   
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Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 
 
Програмата    на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои  
 
Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  Локалниот  
 
 
 
економски развој во 2019 година. 
 
      Точка 23 
          Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе  
за поддршка на НВО секторот во 2019 година; 

Известителот na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Бојана Стојанова go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  со сите измени.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 23  од дневниот ред.   
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Предлог - 

 
Програмата    на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои  
 
Програма за активностите на Општина Свети Николе  за поддршка на НВО  
 
секторот во 2019 година. 
 
 Градоначалникот на Општина Свети Николе се обрати до советниците и 
граѓаните на Општина Свети Николе и ги покани на престојниот празник на градот 
Патронот Свети Никола заеднички да се прослави со разни културни манифестации, 
делење на црковното лепче на плоштадот, свечената седница, литургијата во храмот 
Свети Николај и.т.н. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
дваесипрвата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
21:00 часот. 

Општина Свети Николе 13. 12. 2018 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 двасет и втората редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 27 .12. 2018 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 12:15 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, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Bojana Stojanova,  Daniel Iqov, Бојан Митев, Mir~e Josev, Olivera Arsov, , 
Vladimir Atanasov, Svetlana Mitru{ov и Данче Наков. 

Советникот 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: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Секретар  на административната служба  на Општина Свети Николе – Светлана 

Михаиловска; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред, претставници од 

невладини организации, шретставник од фимрата Хемипром Свети Николе; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 

    
 За работа на Sоветот на дваесет и втората    редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

  
-Усвојување на Записник од дваесет и правата   редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 13. 12.  2018 година; 
 

Претседателот отвори расправа по записникот од дваесет и првата  редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 13. 12.  2018 година. 

 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 13 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od дваесет и првата 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 13.12. 2018 
година. 
 
  

Точка 1 
Предлог - Буџет на Општина Свети Николе за 2019 година; 
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Точка 2 
Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 

година; 
 
Точка 3 

 Буџетски календар за 2019 година на Општина Свети Николе; 
 

Точка 4 
Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 

административните службеници за 2019 година на Општина Свети Николе; 
 
Точка 5 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на 

општина Свети Николе заради експропријација на преостанат дел од недвижноста; 
 

Точка 6 
Предлог – Одлука за пристапување кон реализација на Проект – реконструкција 

на пречистителна станица за комунални отпадни води на град Свети Николе финансиран  
со средства од меѓународни програми, странски институции, влади или фондови; 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука за формирање Совет за јавно здравје; 

 
Точка 8 
Предлог - Одлука  za imenuvawe ~lenovi na Lokalen Sovet za prevencija 

pri Op{tina Sveti Nikole; 
 

Точка 9 
Предлог – Одлука за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на 

административните службеници во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети Николе,, за 2019 
година; 

 
Точка 10 
Годишна програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Свети Николе за 2019 година; 

Точка 11 
Измена на Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2019 

година; 

Точка 12 
Елаборат за  проценка на штета од елементарна непогода – град за КО Преод, КО 

Малино, КО Алакинци, КО Стањевци и КО Долно Ѓуѓанци во Општина Свети Николе; 
 
Точка 13 
Информација за отуѓување на градежно земјиште на КП бр. 10925/10 и 

10925/11; 
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Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 

 Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот на Советот – Кире Алексов 
го стави дневниот ред на гласање и советот со 12 гласа ЗА го усвои и работеше по него. 
 

Точка 1 
Предлог - Буџет на Општина Свети Николе за 2019 година; 
Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред. 
  Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев најпрвин 

забележа дека имаме прескокнато фаза при донесувањето на Буџетот за 2019 година, но 
не по вика на Локалната самоуправа туку поради доцнење на укажувањата од 
Министерството за финансии. Потсети дека Проектите кој Градоначалникот ги ветил во 
својата програма не се предвидени во Буџетот за 2019 година и дека советничката група 
на ВМАРО ДПМНЕ не е задоволна од креирањето на Буџетот од причини што внатре не 
се вметнати предложените амандмани од советничката група на ВМРО ДПМНЕ. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог - 
Буџетот   на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Буџет на 
Општина Свети Николе за 2019 година. 

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

2019 година; 
Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе – 
Одлука за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 3 

 Буџетски календар за 2019 година на Општина Свети Николе; 
Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Буџетскиот календар  
на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  го усвои Буџетски 
календар за 2019 година на Општина Свети Николе. 
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Точка 4 
Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 

административните службеници за 2019 година на Општина Свети Николе; 
Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред. 
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 
вредност на бодот за платите на административните службеници за 2019 година на 
Општина Свети Николе. 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот 

на општина Свети Николе заради експропријација на преостанат дел од 
недвижноста; 

Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука за резервирање на 
средства за експропријација во Буџетот на општина Свети Николе заради 
експропријација на преостанат дел од недвижноста. 
 

Точка 6 
Предлог – Одлука за пристапување кон реализација на Проект – 

реконструкција на пречистителна станица за комунални отпадни води на град 
Свети Николе финансиран  со средства од меѓународни програми, странски 
институции, влади или фондови; 

Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука за пристапување кон 
реализација на Проект – реконструкција на пречистителна станица за комунални 
отпадни води на град Свети Николе финансиран  со средства од меѓународни 
програми, странски институции, влади или фондови. 

Точка 7 
Предлог – Одлука за формирање Совет за јавно здравје; 
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 
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 Се формира Совет за јавно здравје од пет члена во состав: 
Др. Славица Панева  - член 
Др. Снежана Митева - ~len 
Др. Јулијана Спасева - ~len 
Др. Мирче Јосев - ~len 
Витка Постолова  - ~len 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука за формирање Совет 
за јавно здравје. 
 

Точка 8 
Предлог - Одлука  za imenuvawe ~lenovi na Lokalen Sovet za prevencija 

pri Op{tina Sveti Nikole; 
Pretsedatelot na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori 

i imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole - Стевчо Максимов go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 
 Za ~lenovi na Lokalen Sovet za prevencija pri Op{tina Sveti Nikole se 
imenuvaat: 
 
 

1. Сашо Велковски – Градоначалник на Општина Свети Николе 
2. Данче Бошков – АКомандир на ПС од ОН Свети Николе 
3. Стево Митевевски  – Основен Јавен Обвинител Свети Николе 
4. Виш инспектор за јавен ред и мир 
5. Тодор Поп Панев претставник од Министерство за правда 
6. Александар Стојанов- претстсавник од Локална самоуправа – лице 

определено од Градоначалникот  
7. Косто Штериов, Билјана Мишева, Саша Мицевска, Александар Ивановски – 

претставници од Министерство за образование 
8. Мелита Стојкова и Наташа Ѓорчев – Министерство за труд и социјална 

политика 
9. Граѓански сектор – Организација на жени на Општина Свети Николе, 

Здружение на пензионери Свети Николе 
10. Претставници на бизнис заедницата – МИК Свети Николе, БИМ Свети 

Николе, ЛИОН Свети Николе, Ведра – тек Свети Николе, МСУ ГР Державин 
Свети Николе, Мечкуевска куќа 

11. Протојереј – Зоран Мицевски – претставник од религиозна заедница 
12. Др. Славица Панева – претставник од Министерство за здравство 
13. Преставник од Медиумите – ТВ СВЕТ 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука  za imenuvawe 
~lenovi na Lokalen Sovet za prevencija pri Op{tina Sveti Nikole. 
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Точка 9 
Предлог – Одлука за утврдување вредноста на бодот за пресметување на 

плата на административните службеници во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети 
Николе,, за 2019 година; 
 

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. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука за утврдување 
вредноста на бодот за пресметување на плата на административните службеници 
во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети Николе,, за 2019 година. 

Точка 10 
Годишна програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Свети Николе за 2019 година;  

Pretsedatelot na Komisijata za планирање и уредување на просторот и 
заштита на животната средина при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Стевчо 
Максимов go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go 
prifati  како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10  од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко појасни 

каде треба да се движи општината во донесувањето на Урбанистичките планови. 
Најави донесување на неколку Урбанистички и детални планови. Во 

продолжение ги наброја планските опфати каде ќе се донесуваат Урбанистичките 
планови како во градот така и во руралните средини. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Годишна програма за 
изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 
2019 година. 

Точка 11 
Измена на Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2019 

година; 

Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj 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.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11  од дневниот ред. 
Советникот Бојан Митев  ги потсети јавноста и граѓаните дека јавната 

администрација е превработена и не требаат нови вработувања. Потсети дека рокот за 
Измена на Годишниот план е изминат и со донесувањето на планот ќе се прекрши 
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законот. Советникот образложи дека се предвидени  осум нови вработувањеа од кој две 
се испразнети. Вкупните врабоувања во две години ќе достигнат  бројка до  13 нови 
вработувања.Се изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ ќе гласа против. 

Претседателлот на Советот – Кире Алексов појасни за јавноста и советниците 
дека денес се носи Измена на Годишен план за вработување. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Измената на 
годишниот план   на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ПРОТИВ   усвои 
Измена на Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2019 
година. 

Точка 12 
Елаборат за  проценка на штета од елементарна непогода – град за КО 

Преод, КО Малино, КО Алакинци, КО Стањевци и КО Долно Ѓуѓанци во Општина 
Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Елаборатот  на 

гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА го усвои Елаборат за  проценка на штета од 
елементарна непогода – град за КО Преод, КО Малино, КО Алакинци, КО 
Стањевци и КО Долно Ѓуѓанци во Општина Свети Николе. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов предложи пауза од 15 минути. 
 
Точка 13 
Информација за отуѓување на градежно земјиште на КП бр. 

10925/10 и 10925/11; 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Штерјо Ѓоргиев 
побара Информација од стручната служба за оттуѓување на градежно земјиште на КП 
бр. 10925/10 и 10925/11. Истата Информација е доставена до советниците , но не е 
доволно исцрпна. Побара хронологија на постапката и настаните за да се види како на 
инветиторот му е доделено ова граджено земјиште во најубавиот дел во градот односно 
во Новиот градски парк и зошто таму ќе се градат комерцијални објекти кога земјиштето 
е продадено за да се гради градски базент. Праша зошто службите во урбанизамот не 
реагирале кога се продавало земјиштето, зошто не внимавале што ќе се напише во 
договорот, како и зошто се направени сите пропусти во врска договорот меѓу Општина 
Свети Николе и инвеститорот. 
 Раководителот на Секторот за урбанизам Зоран Стојчев појасни дека се што 
требало да се објасни е образложено во Информацијата каде е опишана целата постапка 
од донесувањето на ДУП за локалитет Нов градски парк до склучување на договор за 
купопродажба на двете наведени парцели. 
 Советникот Штерјо Ѓоргиев побара одговорност за целиот предмет на расправа, 
воедно побара постапката да се стопира за одредено време, да се преиспита и да се 
вуклучат други правни субјекти. Истакна дека ова ситуација е наследена ситуација од 
претходниот градоначалник, а воедно побара мислење и од актуелниот градоначалник 
односно како мисли понатаму да се одвива оваа актуелна настаната ситуација во врска 
точката која е тема на расправа. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе Андонов 
истакна дека  граѓаните на Општина Свети Николе се измемени а воедно и револтирани, 
односно декаг ѓраѓаните на излагањето на ДУП го дале својот глас за базент, а не за 
комерцијални објекти. Воедно се измамени и советниците од претходниот совет. Побара 
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интервенција од МВР и од Јавниот Обвинител бидејки некој се здобил со материјална 
добивка со измама. Во продолжение воочи дека не е почитуван рокот за солемизација на 
договорот. Исто така е пробиен рокот за плаќање на пенали и од тоа има повеќе основи 
за раскинување на договорот. Побара од градоначалникот да најде начин да се излезе од 
оваа неповолна ситуација. Инвеститорот инвестирал во земјиштето, треба да гради, но 
да гради базент, а не деловни објекти. 
 За збор се јави советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата  - 
Стевчо Максимов и истакна дека овој проблем е проблем за идните генерации и за 
граѓаните. Во Информацијата е наведено хронолошки како течела постапката од 2015 
година па наваму. Одлуката која ја донел советот е донесена се со цел да се изготви нов 
ДУП и во Новиот градски парк да се предвидат две парцели со намена Б1 мали 
комеријални објекти и Д3 со намена спорт и рекреација. Со примена на УП совентиците 
од претходниот совет носат Одлука со која потенцијалниот купувач доколку изгради 
објекти од јавен интерес ќе му се намалат комуналиите за 50%. Но во одлуката стојат 
мали комерицијални објекти. Праша како можеле советниците од претходниот состав да 
донесат ваква одлука и да го ослободат интевеститорот од 50% комуналии. Праша дали 
биле свесни што гласаат и дали се изманипулирани. Потсети дека сето ова се случувало 
пред да биде електронската аукција каде таму инвеститорот се јавува како купувач. 
Праша зошто купувачот од шести месец 2015 година па наваму нема поднесено никакво 
барање за издавање на одобрение за градба, нема доставено комплетна документација и 
зошто службите го толерирале тоа цели две години. Ова се случува токму сега со 
смената на влста. Многу работи се нејасни и граѓаните треба да ги знаат. Уште еднаш 
праша дали советниците од претходната власт знаеле што гласаат кога го ослободувале 
инвеститорот со 50% од кумуналиите. 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Бојан Митев 
се јави за збор и како советник од претходниот состав појасни дека кога се гласало за 
50% за ослободување од комуналиите на потенцијалниот инвесетитор се гласало и за 
двете парцели. На едната парцела требало да се гради базент а на другата комерицјални 
објекти односно придружни обејкти на базентот. Тогаш така им било образложено. 
Намерата на тогашните советниците било да се створат услови за потенцијалниот 
купувач кога ќе ја купи парцелата за базент да ја купи и соседната парцела за да изгради 
придружни објекти за базентот и да му биде финансиски исплатлива инвестицијата. Во 
купопродажниот договорот требало да се дефинира и прецизира што точно ќе се гради 
на градежните парцели. Во тој момент гласавме за базент со придружни објекти се со 
намера нашите граѓани конечно да имаат спротски базент. Од друга страна инвеститорот 
има дозвола за градба и истиот треба да отпочне со градба. Мојата интеција е да се 
постигне договор каде граѓаните ќе бидат задоволни, а општината и инвеститорот да не 
бидат   оштетени – истакна советникот.  
 Советникот Штерјо Ѓоргиев уште еднаш јавно побара за овој проблем да се 
заложи Општинското јавно обвинителство. 
 Советникот Стевчо Максимов констатира дека минатиот совет бил 
измалипулиран. Зошто претходната власт не се заштитила со договорот и не е 
дефинирана намерата,  тоа е проблем што требало да се лоцира уште во 2015 година. На 
инвститорот сигурно му било јасно дека на купената парцела треба да гради спортски 
базент, а не комерцијални објекти.  

Советникот Бојан Митев јавно се извини на граѓаните на Општина Свети Николе 
и покрај тоа што советниците од претходниот состав биле изманипулирани и сите знеле 
и биле убедени дека инвеститорот на градежните парцели ќе гради спортски базент. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски истакна дека во 
Законот стои дека Советот на Општина Свети Николе може да донесе таква одлука само 
ако е од јавен интерес или за објект во индустриска зона. Јас како граѓанин прашувам 
зошто е донесена таква одлука за делумно ослободување. Ова е тешка манипулација. 
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Може да се гради спортски објект но потребата од градење на комерцијални објекти и 
истите да бидат ослободени 50% од комуналии не ја гледам – истакна Градоначалникот. 

Во продолжение Градоначалникот појасни дека на 02.11.2017 година откако 
стапил на функцијата Градоначалник ги превземал сите законски одредби за плаќање на 
пенали бидејки инвеститорот немал одобрение за градба. Меѓувремено инвеститорот ја 
плати казната поднесе барање за одобрение за градба и истото од службата му е 
издадено. Од договорот се гледа дека е направена манипулација бидејки не е 
прецизирано што ќе се гради на градежната  парцела. Револтот кај граѓаните е голем и 
ние заеднички треба да изнајдеме решение што понатаму – истакна Градоначалникот. 

Советникот Бојан Митев се изјасни дека ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе подржи 
било какво решение кое е во интерес на граѓаните, Општината и инвеститорот. Овој 
проблем е наследен и мора да се реши – истакна советникот Бојан Митев. 

Советникот Марјан Зафиров  процедурално побара инвеститорот да си го каже 
своето мислење.  

Инвститорот ,,Хемипром,,  поточно Мартин Николов како засегната страна ја 
појасни сета постапка која е предмет на оваа точка. Децидно се изјасни дека тој никаде 
не вишол клаузула дека треба да гради базент. Маркицата  Д3 е за спорт и рекреација, 
спортски патеки, затворени и отворени игралишта, фонтани и сл. На другата парцела 
имам за градење мали комерцијални објекти и на дадената парцела јас ништо друго не 
смеам да градам. 

Во продолжение ги наброја сите трошоци и давачки околу земјиштето и истакна 
дека има инвестирано околу 170.000 илјади евра. Побара да му се вратат парите без 
камата, а тој да ги врати парцелите на Општина Свети Николе. Се согласи парите да му 
бидат вратени до 31.12.2019 година и тогаш ќе ги врати градежните парцели на 
оппштината.  

 
По пауза од 15 минути Советот на Општина Свети Николе донесе: 

 
 

З А К Л У Ч О К 
  

1.Информацијата за спроведената постапка за отуѓување на градежно земјиште на 
ГП бр. 81 и ГП 82 локалитет ,,Нов градкси парк,, во Свети Николе – се усвојува во 
целост. 
 2.Советот на Општина Свети Николе оценува дека предвиденото урбанистичко 
решение за изградба на објекти со намена Д3 (кошаркарско игралиште) на КП бр. 
10925/11, ГП 82 и за изградба на објекти со намена Б1 – (мали комерцијални и деловни 
објекти) на КП бр. 109255/10, ГП 81, - двете во локалитет ,,Нов градски парк,, е 
спротивно на јавниот интерес затоа што ова урбанистичко решение, со планираните 
содржини не претставува рационално користење и хуманизација на просторот, како и 
заштита и унапредувањето на животната средина што се  потврдува и со континуирани 
реакции и незадоволство на граѓаните за изградба на градежни објекти на тој простор. 
 3.Се задолжува Градоначалникот на Општина Свети Николе да отпочне постапка 
на преговарање со инвеститорот за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение за 
настанатата ситуација, во интерес на Општина Свети Николе, инвеститорот и граѓаните 
на Општина Свети Николе. 
 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави Заклучокот  
на гласање  i Sovetot so 12  glasa ЗА го усвои Заклучокот по Информацијата за 
спроведената постапка за отуѓување на градежно земјиште на ГП бр. 81 и ГП 82 
локалитет ,,Нов градкси парк,, во Свети Николе. 
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Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

дваесет и втората  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 14:300 часот и им ги честита на граѓаните на Општина Свети Николе претстојните 
Новогодишни и Божиќни празници. 

 
Општина Свети Николе 27. 12. 2018 година. 
 

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