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З  А  П  И  С  Н  И  К   
 

 
 Од двасет и третата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 18 .01. 2019 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, 
[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, Горан Трајковски 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: 
- 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 дваесет и третата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

  
-Усвојување на Записник од дваесет и втората   редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 27. 12.  2018 година; 
 

Претседателот отвори расправа по записникот од дваесет и втората редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 27. 12.  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 дваесет и втората 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 27.12. 2018 
година. 
 

Точка 1 
Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање 

за доспеани и неплатени обврски за Општина Свети Николе; 
 

Точка 2 
Предлог – Одлука за одобрување на Збирен извештај за вкупниот договорен 

износ по доверители за исплата на доспеани, а неплатени обврски за Општина Свети 
Николе  од средства обезбедени како финансиска подршка од Буџетот на РМ; 
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Точка 3 
Измена и дополнување на Одлука за извршување на Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2019 година; 
 
Точка 4 
Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на 

административните службеници за 2019 година; 
 
Точка 5 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Опшптина Свети Николе за 2019 година; 

Точка 6 
Предлог - Одлука  за давање согласност на  Правилникот за основна плата и 

додатоци на плата на вработените во ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе; 
 
Точка 7 

 Предлог – Одлука за утврдување на бодот за пресметување на плата на 
административните службеници, давателите на јавни услуги и помошно-технички лица 
во ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе; 

 
Точка 8 
Програма за работа и развој на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе за 2019 

година; 
 
Точка 9 

 Финансов план на трошоци и приходи за 2019 година на ЈП ,,Погребални услуги,, 
Свети Николе; 
 

Точка 10 
Програма за работа на Општинската установа Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, 

Свети Николе за 2019 година; 
 
Точка 11 
Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2019 

година; 
 
 Точка 12 
            Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за  резервирање на 
средствамза експропријацијаво Буџетот на општина Свети Николе заради                                                      
експропријација на преостанат дел од недвижноста; 

 
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 
Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за 

финансирање за доспеани и неплатени обврски за Општина Свети 
Николе; 
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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  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 побара појаснување од службите за финансии во однос на процентот за 
неплатените обврски. 

Раководителот на одделението за финансии и буџет – Сузана Нушева образложи 
дека врз основа на Законот за помош на ЕЛС, по јавниот повик се одзвале сите фирми на 
кој Општината имала обврски спрема нив. Индивидуално на секој правен субјект имаше 
појаснето и сите се изјаснуваа кој и колку на износот ќе даде дисконт. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе Андонов 
побара појаснување дали овие долгови се од мината година или постари години. Откако 
му беше одговорено дека овие долгови се од изминатите години, советникот укажа на 
недомакинското работење на претходната власт и тешкотиите со кој се соочува  
актуелната власт. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на советникот Ристе Андонов и укажа 
дека сите општини во Република Македонија имаат долгови наследени од претходната 
власт. Ова одлука е од Владата на Републиката, не е по иницијатива на локалната 
самоуправа, воедно потсети дека Општина Свети Николе е малку задолжена општина. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Извештајот 
на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА усвои Извештај за вкупниот договорен износ 
по доверители за финансирање за доспеани и неплатени обврски за Општина Свети 
Николе. 

 
 

Точка 2 
Предлог – Одлука за одобрување на Збирен извештај за вкупниот договорен 

износ по доверители за исплата на доспеани, а неплатени обврски за Општина 
Свети Николе  од средства обезбедени како финансиска подршка од Буџетот на 
РМ; 

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 15 glasa ЗА донесе Одлука за одобрување на 
Збирен извештај за вкупниот договорен износ по доверители за исплата на 
доспеани, а неплатени обврски за Општина Свети Николе  од средства обезбедени 
како финансиска подршка од Буџетот на РМ. 

 

 



  4 

 

Точка 3 
Измена и дополнување на 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 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 
Измена и дополнување на Одлука за извршување на Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 4 
Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите 

на административните службеници 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 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 вредноста на бодот за платите на 
административните службеници за 2019 година. 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Опшптина 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 5  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 

Одлуката на гласање  i Sovetot so 10 glasa ЗА i 5 glasa VOZDRЖANI донесе 
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Опшптина Свети 
Николе за 2019 година. 

Точка 6 
Предлог - Одлука  за давање согласност на  Правилникот за основна плата и 

додатоци на плата на вработените во ЈП ,,Погребални услуги,, 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 6  од дневниот ред. 
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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 на  Правилникот за основна плата и 
додатоци на плата на вработените во ЈП ,,Погребални услуги,, Свети 
Николе. 
 

Точка 7 
 Предлог – Одлука за утврдување на бодот за пресметување на плата на 
административните службеници, давателите на јавни услуги и помошно-технички 
лица во ЈП ,,Погребални услуги,, 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 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 утврдување на 
бодот за пресметување на плата на административните службеници, давателите на 
јавни услуги и помошно-технички лица во ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 

 
Точка 8 
Програма за работа и развој на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе за 

2019 година; 
 

Pretsedatelot na Komisijata za комунални  работи 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 8  од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Владимир 

Атанасов истакна дека во Програмата се наведени само редовните активности на 
претпријатието и воедно апелираше до службата и директорот во иднина да имаат 
посериозен пристап при изготвувањето на програмата.  

Воедно истакна дека Програмата на Домот на културата може да послужи како 
пример како се изработува Програма. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевче Максимов не 
се согласи со советникот Владимир Атанасов и укажа на тоа дека страните на 
програмата не укажуваат дали претпријатието ќе работи добро наредната година. Во 
продолжение ги прочита дејствијата кој ќе ги превземе претпријатието во наредната 
година. 

Советникот Владимир реплицираше и уште еднаш потенцираше дека Програма 
од една страна не може да се смета како содржајна и сериозна програма. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 
Programa на гласање  i Sovetot so 10 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои  
Програма за работа и развој на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе за 2019 
година. 
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Точка 9 
 Финансов план на трошоци и приходи за 2019 година на ЈП ,,Погребални 
услуги,, 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 го стави Финансовиот 

план на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Финансов план на трошоци и 
приходи за 2019 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 

 
Точка 10 
Програма за работа на Општинската установа Дом на култура ,,Крсте 

Мисирков,, 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 10  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Програмата на 

гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА усвои Програма за работа на Општинската 
установа Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 11 
Предлог – Програма за работа на Советот 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  со сите предложени измени. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Програмата на 

гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА усвои – Програма за работа на Советот на 
Општина Свети Николе за 2019 година. 

 
 Точка 12 
            Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката 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 преложен.  

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12  од дневниот ред. 
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Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за измена и 
дополнување на Одлуката за  резервирање на средства за експропријација во 
Буџетот на Општина Свети Николе заради                                                      
експропријација на преостанат дел од недвижноста. 

 
 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

дваесет и третата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 14:45 часот. 

 
Општина Свети Николе 18. 01. 2019 година. 
 

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



  1 

 
 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К   
 

 
 Од двасет и четвртата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 31 .01. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 12:40 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 15 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, Горан Трајковски 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: 
- 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 дваесет и четвртата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

  
-Усвојување на Записник од дваесет и третата  редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 18. 01.  2019  година; 
 

Претседателот отвори расправа по записникот од дваесет и третата редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 18. 01.  2019 година. 

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

zapisnikot i советниците so 15 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od дваесет и третата 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 18.01. 
2019година. 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со 

проектот „Подобрување на условите за одвивање на воспитно-образовниот процес 
преку адаптација  на санитарни јазли во ОУ Кирил и Методиј - Општина Свети Николе “; 
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Точка 2 
Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на платата на административните 
службеници, даватели на јавна услуга и помошно-техничките лица во ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Точка 3 
Изменување и дополнување на Годишен план за вработување на ЈКП 

,,Комуналец,, Свети Николе; 
 
Точка 4 
Финансов план на трошоци и приходи за 2019 година на ЈКП 

,,Комуналец,, Свети Николе; 
 
Точка 5 
Предлог – Програма за работа на Општинска Установа Народен Музеј 

Свети Николе за 2019 година; 
 

Точка 6 
Предлог - Програма за работа во областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на 
Општина Свети Николе за 2019 година;  
 

Точка 7 
Предлог – Одлука за донесување на Урбанистички план вон населено 

место Сопот за викенд населба на м.в.,,Трн дол,, КП 870,871/1, 878 и 879 КО 
Сопот Општина Свети Николе; 

 
Точка 8 
Предлог – Одлука за давање дозвола за управување со стаклен отпад од пакување 

на територијата на Општина Свети Николе; 

Точка 9 
 Барање од Секторот за урбанизам за лицето Т.И. на КП бр. 9581; 

 
Точка 10 

 Барање од Секторот за урбанизам за лицето Н.М. на КП бр. 9595/1; 
 

Точка 11 
 Барање од Секторот за урбанизам за лицето К.Н. на КП бр. 8559; 

 
Точка 12 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето Н.Ј. на КП бр. 9285/1; 
 
Точка 13 
Предлог – Одлука за укинување на одлуката за доделување еднократна парична 

помош на одредени категории на лица бр.0701-119 од 31.01.2014 година 

Точка 14 
 Предлог – Одлука  за отпочнување постапка за донесување на нов Статут на Општина 
Свети Николе; 
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Точка 15  
Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 година 

Точка 16 
 Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер од 
01.01.2018 до 31.12.2018 год. на Општина Свети Николе; 
 

 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 

 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалцијата – Бојан Митев 
побара одговор од Градоначалникот до каде е постапката со изградбата на регионалната 
депонија што треба да се гради на територијата на Општина Свети Николе и кој е ставот 
во врска со изградба, односно советникот побара како точка на дневен ред да се стави 
Дискусија за регионалната депонија. 

Претседателот на Советот Кире Алексов кој е од редовите на советничката група 
на СДСМ и коалицијата му одговори на советникот Митев со образложение дека на 
наредната седница ќе бидат присутни претставници од Министерството за животна 
средина и тогаш ќе има можност да се дискутира по ова прашање. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на претседателот на Советот и побара 
точката на дневен ред да биде распишување на референдум како би можеле граѓаните да 
си го кажат своето мислење дали сакаат изградба на депонија или не. Во продолжение ги 
наброја сите негативности од изградбата на ваква депонија на територијата на Општина 
Свети Николе. Советникот потсети дека во изборната програма Градоначалникот ветил 
дека ќе се залага депонијата да не се изгради на територијата на Општина Свети Николе. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевче Максимов го 
подржа барањето на советникот Митев и истакна дека по ова прашање треба да се 
дискутира, но на денешната седница без присуство на Градоначалникот,  претставници 
од Министерството за животна средина и претставници од Европската унија ќе нема да 
има никаков резултат. За оваа точка треба да се има опсежен материјал и информација 
од градоначалникот до каде е со  постапката околу Централниот објект за преработка на 
комунален отпад. 

Советникот Бојан Митев реплицираше и појасни дека Советот како посебно тело 
во локалната самоуправа може да дискутира и да донесува ставови  и без присуство на 
Градоначалникот. Во продолжение прочита една објава од медиумите каде објавуваат 
дека престои Тендер за  набавка на опрема за изградба на депонијата од затворен систем. 
Од овие причини советникот го повлече предлогот и побара наредната седница да биде 
во рок од една недела за да може навремено советниците да дискутираат по ова 
прашање, да си го кажат своето мислење и да донесат Заклучок што понатаму. 

Претседателот на Советот предложи за наредната недела седница каде 
Градоначалникот и Министерсвото за живтотна средина ќе дадат информација до каде е 
со постапката за депонијата, а воедно и советниците  ќе го кажат своето мислење околу 
ова. 

 
 Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот на Советот – Кире 
Алексов го стави дневниот ред на гласање и советот со 15 гласа ЗА го усвои и работеше 
по него. 
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Точка 1 
Предлог – Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со 

проектот „Подобрување на условите за одвивање на воспитно-образовниот процес 
преку адаптација  на санитарни јазли во ОУ Кирил и Методиј - 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 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 кофинансирање на 
Општина Свети Николе во врска со проектот „Подобрување на условите за одвивање 
на воспитно-образовниот процес преку адаптација  на санитарни јазли во ОУ Кирил и 
Методиј - Општина Свети Николе. 

Точка 2 
Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платата на 
административните службеници, даватели на јавна услуга и помошно-
техничките лица во 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 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 согласност 
на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платата на 
административните службеници, даватели на јавна услуга и помошно-техничките 
лица во ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 
 

Точка 3 
Изменување и дополнување на Годишен план за вработување на 

ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
Pretsedatelot na Komisijata za комунални  работи 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 3  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави изменувањето и 

дополнувањето на Годишниот план на гласање  i Sovetot so 10 glasa ЗА и 5 гласа 
ПРОТИВ  усвои Изменување и дополнување на Годишен план за вработување на 
ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 
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Точка 4 
Финансов план на трошоци и приходи за 2019 година 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 4  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Финансовиот 

план на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ го усвои Финансов 
план на трошоци и приходи за 2019 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 
 

Точка 5 
Предлог – Програма за работа на Општинска Установа Народен 

Музеј 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 5  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА усвои Програма за работа на 
Општинска Установа Народен Музеј Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 6 
Предлог - Програма за работа во областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на 
подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 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 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 – 

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 2019 година. 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука за донесување на Урбанистички план вон 

населено место Сопот за викенд населба на м.в.,,Трн дол,, КП 870,871/1, 
878 и 879 КО Сопот Општина Свети Николе; 

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 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 Предлог – 

Програмата на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за донесување на 
Урбанистички план вон населено место Сопот за викенд населба на м.в.,,Трн дол,, 
КП 870,871/1, 878 и 879 КО Сопот Општина Свети Николе. 
 

Точка 8 
Предлог – Одлука за давање дозвола за управување со стаклен отпад од 

пакување на територијата на Општина Свети Николе; 

Pretsedatelot na Komisijata za комунални  работи 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 8  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави изменувањето и 

дополнувањето на Годишниот план на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе 
Одлука за давање дозвола за управување со стаклен отпад од пакување на 
територијата на Општина Свети Николе. 

Точка 9 
 Барање од Секторот за урбанизам за лицето Т.И. на КП бр. 9581; 

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 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 – 

Барањето  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  го усвои Барањето од Секторот за 
урбанизам за лицето Т.И. на КП бр. 9581. 

 
Точка 10 

 Барање од Секторот за урбанизам за лицето Н.М. на КП бр. 9595/1 
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 prifati  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 Барањето од Секторот за урбанизам за 
лицето Н.М. на КП бр. 9595/1. 

 
Точка 11 

 Барање од Секторот за урбанизам за лицето К.Н. на КП бр. 8559; 
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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 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 – Барањето  на 
гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  го усвои Барањето од Секторот за урбанизам за 
лицето К.Н. на КП бр. 8559. 

 
Точка 12 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето Н.Ј. на КП бр. 9285/1; 
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 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 – 

Барањето  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  го усвои Барање од Секторот за 
урбанизам за лицето Н.Ј. на КП бр. 9285/1. 

 
Точка 13 
Предлог – Одлука за укинување на одлуката за доделување еднократна 

парична помош на одредени категории на лица бр.0701-119 од 31.01.2014 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. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката на 

гласање  i Sovetot so 10 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
укинување на одлуката за доделување еднократна парична помош на одредени 
категории на лица бр.0701-119 од 31.01.2014 година. 

Точка 14 
 Предлог – Одлука  за отпочнување постапка за донесување на нов Статут на 
Општина Свети Николе; 

Претседателот на Статутарно правната комисија – 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 14  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката на 

гласање  i Sovetot so 15 гласа  донесе Одлука  за отпочнување постапка за донесување 
на нов Статут на Општина Свети Николе. 

 



  8 

 
 
 
Точка 15  
Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 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 prifati  како што е 
предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15  од дневниот ред. 
Otkako nikoj друг 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 изработка на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Свети Николе за 2019 година. 

Точка 16 
 Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер од 
01.01.2018 до 31.12.2018 год. 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 16  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА усвои Годишен извештај за 
слободен пристап до информации од јавен карактер од 01.01.2018 до 31.12.2018 год. 
на Општина Свети Николе. 
 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
дваесет и четвртата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 13:15 часот. 

 
Општина Свети Николе 31. 01. 2019 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 петтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 07 .02. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 12:20 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, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Bojana Stojanova,  Daniel Iqov, Ристе Андонов, Бојан Митев, Mir~e Josev, 
Olivera Arsov, ,Vladimir Atanasov, Svetlana Mitru{ov и Горан Трајковски. 

Советникот Данче Наков го најави своето задоцнување на седницата. 
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: 
Градоначалникот 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; 
 

            Пред да почне со работа советот, Претседателот на Советот – Кире Алексов 
изрази благодарност до УНДП, до Швајцарската агенција за развој и до дел од  
советниците на Општина Свети Николе кој учествуваа на Проектот ,,Зајакнување на 
општинсктие совети,,. Со ова соработка е обезбеден гранд од 12.000 швајцарски франци 
за осовременување на советничката сала и набавка на опрема со која граѓаните на 
Општина Свети Николе ќе имаат можност седниците на Советот на Општина Свети 
Николе да ги следат во живо. 
 За работа на Sоветот на дваесет и петтата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

  
-Усвојување на Записник од дваесет и четвртата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 31. 01.  2019  година; 
 

Претседателот отвори расправа по записникот од дваесет и четвртата редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 31. 01.  2019 година. 

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

zapisnikot i советниците so 14 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od дваесет и 
четвртата  редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 
31.01. 2019 година. 
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Точка 1 
            Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
ЈАВНИОТ ПОВИК за прибирање на предлог проект „Поставување на топловодно 
греење во ООУ Даме Груев – подрачно училиште во село Амзибегово и подрачно 
училиште во село Кадрифаково “; 

 
Точка 2 
Предлог – Одлука за намалување на обврска за надомест за уредување на 

градежно земјиште; 
  
Точка 3 
Програма за измена и дополнување на Програмата  за уредување на 

градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2019 година; 
 
Точка 4 

 Програма  - за јавни работи во 2019 година; 
 

Точка 5 
Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 

патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за второ полугодие од 2018 година; 
 

Точка 6 
План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на 

Општина Свети Николе (2019-20121); 
 
Точка 7 
Предлог – Одлука за распишување на тендер за проект БИОРЕАЛ финансиран од 

програмата за прекугранична соработка меѓу Грција и Македонија со референтен број 
CN1-S02.2-SC014 
 

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 

            Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
ЈАВНИОТ ПОВИК за прибирање на предлог проект „Поставување на топловодно 
греење во ООУ Даме Груев – подрачно училиште во село Амзибегово и подрачно 
училиште во село Кадрифаково “; 

Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Даниел Иљов 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. 
            Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  образложи дека 
се работи за проекти за Поставување на топловодно греење во ООУ Даме Груев – 
подрачно училиште во село Амзибегово и подрачно училиште во село Кадрифаково ,, во 
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износ од околу 1.500.000 денари. Општина Свети Николе ќе учестува со износ од 
792.000 илјади денари. Со овој проект ќе се обезбеди затоплување на двете подрачни 
училишта во населените места и подобри услови за работа. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 14  glasa ЗА донесе Одлука за кофинансирање  на 
Општина Свети Николе во врска со  ЈАВНИОТ ПОВИК за прибирање на предлог 
проект „Поставување на топловодно греење во ООУ Даме Груев – подрачно 
училиште во село Амзибегово и подрачно училиште во село Кадрифаково “. 

Точка 2 
Предлог – Одлука за намалување на обврска за надомест за уредување на 

градежно земјиште; 
Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Даниел Иљов 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 14  glasa ЗА донесе Одлука за намалување на 
обврска за надомест за уредување на градежно земјиште. 

 
Точка 3 
Програма за измена и дополнување на Програмата  за уредување 

на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2019 
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 prifati  како што е предложен 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3   од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе кратко појасни дека се работи за 

пренасочување на парични средства, се намалуваат средствата од 1.300.000 на 900.000 
денари за надзор за изведување на инфраструктурни проекти.  Тие 400.000 денари ќе се 
пренасочат за геомеханичко истражување.  

Измена во програмата има кај текстот ,,набавка на бехатон плочкии,, сега ќе стои 
,,набавка и монтажа на бехатон плочки,,. 

Советникот Данче Наков го пријави своето присуство. 
Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Програмата на гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА донесе Програма за измена и 
дополнување на Програмата  за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Свети Николе во 2019 година. 

 
Точка 4 

 Програма  - за јавни работи во 2019 година; 
Известителот  na Komisijata za finansii i lokalen ekonomski razvoj при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Даниел Иљов 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 4   од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 

Предлог   Програмата  на гласање  и Советот со 15 гласа  ЗА донесе 
Програма  - за јавни работи во 2019 година. 

 
Точка 5 
Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на 

сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за второ 
полугодие од 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. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Инфромацијата 

на гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА усвои Информација за состојбите со јавната 
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН 
Свети Николе за второ полугодие од 2018 година. 

 
Точка 6 
План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на 

Општина Свети Николе (2019-20121); 
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 javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Планот на 

гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА усвои План за контрола на популацијата на 
бездомни кучиња на територијата на Општина Свети Николе (2019-20121). 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука за распишување на тендер за проект БИОРЕАЛ 

финансиран од програмата за прекугранична соработка меѓу Грција и Македонија 
со референтен број CN1-S02.2-SC014; 

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 7  од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе истакна дека договорот за 

реконструкција и ревитализација  на пречистителната станица за отпадни води  е 
потпишан во 2017 година, започнат е во месец Мај,  оваа година ќе се реализира. 
Проектот чини 162.000 евра обезбедени од меѓуграничната соработка на Република 
Македонија и Република Грција. Во иднина ќе се работи и на секундарното и 
терцијалното пречистување на водата. 
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Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА донесе Одлука за распишување на 
тендер за проект БИОРЕАЛ финансиран од програмата за прекугранична 
соработка меѓу Грција и Македонија со референтен број CN1-S02.2-SC014. 

 
 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
дваесет и петтата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
13:45 часот. 

 
Општина Свети Николе 07. 02. 2019 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 шестата итна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана 
на ден 07 .02. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 
14:20 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 13 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Ристе Андонов, Бојан Митев, Mir~e Josev, Olivera Arsov, Vladimir 
Атанасов, Данче Наков и Светлана Митрушов. 

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: 
- Ана Петровска – државен секретар во Министерството за просторно 

планирање и животна средина;  
- Ана Каранфилова Мазнева – раководител на сектор за отпад во 

Министерството за просторно планирање и животна средина;  
- Јоже Јовановски - раководител на Одделение за животна средина во Јавно 

претпријатие за државни шатишта; 
- Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- претседателите на МЗ на с. Немањици, Мечкуевци, Ранченци  и Мустафино, 

претставници од ОЖО Свети Николе ФОРОП Свети Николе, Овчеполско еко прозиводи 
и ГИЖ Свети Николе. 

- Секретар  на административната служба  на Општина Свети Николе – Светлана 
Михаиловска; 

- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 

 
 
 
 За работа на Sоветот на дваесет и петтата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 
 

          Точка 1 
          Информација во врска со изградбата на Централен објект за управување со отпад – 
(меѓу) регионална депонија за комунален отпад во Свети Николе (месност Мечкуевци – 
Арбасанци);  
  

Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев откако ги поздрави присутните побара дневниот ред да се дополни со точка 
Заклучок кој ќе произлезе по Информацијата. 
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 Претседателот на Советот – Кире Алексов предложи присустните преставници од 
невладините организации, здруженијата и Месните заедници да ги пренесат своите 
препораки и искуства од денешната седница на своите сограѓани и колеги, да се донесат 
ставови, па на наредната седница да се донесе заклучок. 

Советникот Бојан Митев се изјасни дека нема време да се слушне гласот на 
граѓаните, да се искористи присутвото на нивните претставници, да се донесе Заклучок 
пред да бидат некој нешта завршени или отпочнати, пр. како тендер за јавна набавка во 
врска депонијата. 

Претседателот на Советот го стави на гласање предлогот на Бојан Митев да има 
нова точка по дневниот ред и советот со 5 гласа ,,за, и 8 гласа ,,воздржани,, не го усвои 
предлогот на советникот Бојан Митев да се донесе Заклучок по Информацијата. 

Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот на Советот – Кире 
Алексов го стави дневниот ред на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 5 гласа 
ВОЗДРЖАНИ го усвои и работеше по него. 

 
          Точка 1 
           Информација во врска со изградбата на Централен објект за управување со 
отпад – (меѓу) регионална депонија за комунален отпад во Свети Николе (месност 
Мечкуевци – Арбасанци); 
 

Ана Петровска – државен секретар во Министерството за просторно планирање и 
животна средина ја побара подршката за овој проект. Појасни дека овој проект е одамна 
започнат и е доведен до фаза каде треба да се набавуваат камиони, контејнери и да се 
затвараат ѓубриштата и да се почне да се гради централната регионална депонија. Во 
продолжение зборуваше за видот на проектот, бенифитот кој ќе се добие со изградбата 
на Централниот објект за регионална депонија и појасни како во светот се градат и се 
третираат овие депонии.  

Воедно вети дека се што е во доменот на заштита на животната средина ќе се 
превземе како одговорност и обврска и вети дека ова население нема да страда туку ќе 
има само придобивки од реализацијата на овој проект. 

 
Ана Каранфилова Мазнева – раководител на сектор за отпад во Министерството 

за просторно планирање и животна средина ги информира граѓаните дека овој процес 
трае веќе десетина години и дека полека се приближува кон финалната фаза. Во 
продолжение во кратката презентација објасни како се дошло до финалната фаза. 
Истакна дека во државата нема депонија туку има на купишта ѓубришта.  

Потоа со слајдови и наративно им ја објасни на граѓаните постапката за 
соработката со Европската унија, истражувањата, анализите, резултатите и сите 
потребни активности што се превземени за да се дојде до финаланата фаза на овој 
проект. 

Зборуваше на кој начин се дошло до воспоставувањето на интегрирано 
регионално упраување со  отпад во РМ, мапирањето на моменталната состојба на 
ѓубриштата и дивите депонии во Република Македонија, ги презентираше податоците во 
бројки за затварање на нестандардните депонии. 

Во продолжение објасни кој региони се опфатени, на колку површина, број на 
население и број на општини. Појасни дека ќе има три претоварни станици кој ќе бидат 
поголеми и уште три кој ќе бидат помали. 

Понатаму прикажа како е избрана локацијата во Општина Свети Николе за да на 
неа се гради Централниот објект за управување со отпад односно за критериумите за 
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избор на локацијата(геолошки, хидрогеолошки, хидролошки, еколошки). На крајот ги 
истакна целите кој ќе се добијат со изградба на овој проект. 

 
         Јоже Јовановски - раководител на Одделение за животна средина во Јавно 
претпријатие за државни патишта истакна дека овој проект е прв во Македонија од овој 
тип и дека ќе се гради со средства од Европската Унија. Објасни дека поради изградбата 
на овој проект се предвидени проекти за инфраструктура, односно за изградба на нови 
патишта и за реконструкција и проширување на старите патишта, изградба и 
реконструкција на мостови  се со цел камионите кој ќе го носат ѓубрето непречено да се 
движат и да не сметаат на другите учесници во сообраќајот и што е најважно да не се 
движат низ градот Свети Николе туку да одат околу градот. 
 

Ана Каранфилова Мазнева продолжи со своето излагање и зборуваше за 
орпавданоста на овој проект. 

Претседателот на  МЗ с. Мустафино – Александар Цеков се јави за збор и во 
своето обраќање побара локацијата да се дислоцира и проектот да не се гради на 
утврдената локација. Потенцира дека Мустафино е земјоделски крај и дека ќе има 
загадување на продуктите, водата, почвата и сл. 

Претседателот од МЗ с. Мечкуевци – Антонио Иванов откако ги поздрави 
присутните потенцира дека доаѓа од најпогодената Медна заедница во Свети Николе. Ја 
демантира преставничката од Министерството и кажа дека  таму се напојуваат 2.000 
овци и 250 грла на крупен добиток. Сточниот фонд се зголемува. Изворите кој се 
снабдува селото со вода доаѓаат од правец на локацијата за депонијата. Жителите не 
сакаат да се гради на таа локација станица за отпад. 

Претстедателот  од МЗ с. Немањици – Драги Грозданов праша дали патот по кој 
ќе се движат камионите со ѓубре ќе минат низ селото или ќе има обиколница. Негово 
мислење е дека депонијата ќе биде по европски стандарди и дека треба да се искористат 
овие средства и да се изгради една европска модерна депонија. 

Претставничката од Овчеполски еко производи - Сузана Димитриевска се обрати 
до присутните и до граѓаните и повика да бидат единствени и да не дозволат овде да се 
гради депонија. Укажа на тоа дека Свети Николе ќе биде најголема депонија на ѓубре во 
Македонија. Праша зошто баш на територијата на Општина Свети Николе ќе се гради 
депонијата, зошто не се гради во поголема општина со поголем број на жители и со 
поголем број на потрошувачи. Порача големите градови да се грижат за своето ѓубре, а 
Свети Николе ќе си направи проект за своето ѓубре. На крај се обрати до советниците и 
побара да не ја подржуваат иницијативата депонијата да се гради во Свети Николе. 

Никола Шалев  претставник од Фондација за обнова и развој на Овче Поле ги 
поздрави присутните и истакна дека е оправдана загриженоста на присутните и 
граѓаните околу  изградбата на депонијата на територијата на Општина Свети Николе. 
Уочи дека претходниот градоначалник без консултација со граѓаните потпишал одлука и 
договор за изградба на депонија од ваков тип на нашата територија. Воедно потсети дека 
истиот градоначалник срушил проект за изградба на фабрика за цврст отпад со локација 
зад с. Богословец. Во тоа време биле добиени   сите согласности од државата за изградба 
на таа фабрика, инвеститорите не му се допаднале на минатиот градоначалник и истиот 
не дозволил да се изгради фабриката.  

 Изрази благодарност до актуелниот Градоначалник – Сашо Велковски за 
неговата заложба и интерес во врска споменатата актуелна депонија и воедна праша каде 
се планира фабриката за цврст отпад?   

Истакна дека ова депонија ќе придонесе за значајна промена и влијанија на 
животната средина во општината. Воедно побара градоначалникот и сите заедно 
разумно и одоговорно чекор по чекор да влијаат врз заштитата на животната средина. 



  4 

Во продолжение потсети дека секаде околу нас има ѓубришта и диви депонии, 
убаво е замислена новата и модерна подземна депонија но само ако биде изградена по 
европски стандарди. На крајот побара одговор зошто е исфрлена локацијата – 
Богословец. 

 Побара да не се работи преку ноќ, туку транспарентно и одговорно да работи и 
локалната и државната власт. 

Ана Петровска – државен секретар во Министерството за просторно планирање и 
животна средина се заблогодари за очекуваните изразени мислења и емоции од 
жителите на општината. Потенцира дека тие се дојдени тука за да се добие довербата на 
граѓаните. Ова е прва отворена средба со граѓаните истакна Петровска. Во иднина 
посака и вети почести средби со граѓаните се додека не се донесе решение кое нема да 
штети на жителите на општината. Во продолжение накратко го појасни процесот на 
разградување на отпадот и очекуваните бенефити за граѓаните и општината. 

На господинот Шалев му одговори дека проектот кај село Богословец не успеал 
бидејки таму биолозите утврдиле  значајно подрачје за птици, а Европска унија не 
дозволува на такво подрачје да се гради депонија, воедно истакна дека за тој проект бил 
заинтересиран приватен инвеститор кој ќе работи за своја корсит. Потсети дека ова 
инвестиција чини гранд од 35.000.000 евра и е финансиран од Европската унија. 

Советникот Бојан Митев веднаш се огради и истакна дека ќе зборува како 
граѓанин на Општина Свети Николе, а не како советник од одредена политичка партија. 
Посочи дека граѓаните на државата веќе 30 години наназад немаат доверба во 
институциите на системот. Во продолжение истакна  дека многу години сме зад 
европјаните и нивното собирање  и селектирање на отпад, ги потсети присутните дека 
жителите на Скопје протестирале пред депонијата Дрисла и побарале одговор дали се 
увезува отпад од западно европските земји и дали отпадот е радиоактивен. Добро ни се 
познати сите ставови во врска депонијата Дрисла. Во продолжение ја прикажа сликата за 
собирањето на ѓубрето во Општината и невозможното селектирање на отпадот. Во однос 
на инфраструктурата и патот кој бил спомнат советникот потсети дека не постои, 
физибилити студија и проект и од тоа прозилегува дека ваквото зборување е сосема 
паушално. На крајот потсети дека на тој пат луѓето возат велосипед, земјоделците одат 
со трактори и комбајни, жителите одат на риболов, земјоделците се движат со 
приклучни машини кон своите земјоделски имоти и сл. и сосема нелогично и 
невозможно е секојдневно да се движат безбедно на тој реконстуиран пат со стотина 
камиони преполни со отпад.  За жал за таа неипсртавна одлука од минатото претходниот 
градоначалник не ја доби подршката од граѓаните. Го потсетувам актуелниот 
градоначалник дека во неговата изборна кампања главен адут му беше не градењето на 
ова депонија. Уште еднаш истакна дека ќе се заложи за референдум на граѓаните во 
врска депонијата и самите да одлучат дали сакаат во нивниот град да има депонија од 
ваков вид. 

Јоже Јовановски - раководител на Одделение за животна средина во Јавно 
претпријатие за државни патишта истакна дека во овој или наредниот месец ќе се 
отпочне тендерската документација за веќе постоечкиот пат кој ќе се проширува. Кај 
селото Немањици има алтернатива да се заобиколи селото. Што се однесува до 
камионите што ќе  носат ѓубре истите нема да влегуваат во градот, туку ќе се прави пат 
кој ќе го заобиколува градот. 

Советникот Бојан Митев уште еднаш истакна дека овде во објаснувањето има 
многу ,,ако,, и многу ,,ќе,, граѓаните бараат конкретни одговори. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски ги поздрави 
присутните и воедно ги извести граѓаните дека седницата на Советот на Општина Свети 
Николе сите граѓани и сите во Република Македонија можат да ја следат во живо на 
интернет. На седницата ќе се дискутира за еден горчлив проблем поточно изградбата на 
Станицата за преработка на отпад во село Мечкуевци – Светиниколско. 
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Градоначалникот го потврди ветувањето во предизборјето дека ова станица нема да се 
гради од причини што Свети Николе е  земјоделски крај. Сите присутни ја имаат 
подршка, седницата ја свикав по моја иницијатива за да слушнеме како се донело ова 
решение за изградба на ова станица токму тука. Постапката ќе биде транспарентна и јас 
како Градоначалник не можам да донесам одлука сам – истакна Градоначалникот. 

Постапка веќе е во тек, се донело одлука од претходниот состав на советот, се 
потпишал договор од страна на претходниот градоначалник и директорот на ЈКП 
,,Комуналец,, и сега се бара решение што понатаму. 

Во продолжение објасни како се дошло до избор на локацијата за депонијата. 
Градоначалникот ги наброја своите напори пишувајки до Министерството за 

животна средина и до Влада на РМ да ја смени локацијата за депонијата, предложил и 
друга локација кај Богословец, но одговорот бил негативен. 

За жал во архивата во нашата општина го немаше предметот со проектот. Истиот 
го добив од Министертсвото за живтна средина од кој се гледа дека договорот е 
потпишан од претходниот градоначалник, диреткорот на ЈКП ,,Комуанлец, 
Министерството за животна средина и Европската унија. 

Овој проблем треба заеднички да го решиме, бидејки сакам да ни биде животна 
средина чиста. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на Градоначалникот и уште еднаш го 
потсети Градоначалникот  за неговото ветување во предизборната кампања дека нема да 
се гради депонија во Свети Николе, воедно го  потсети дека конечна одлука нема и го 
замоли Градоначалникот да го каже својот став околу референдумот. 

Градоначалникот го потсети советникот дека седниците се снимаат и од нив може 
да се види кој советник гласал, а кој бил против за да Свети Николе биде дел од оваа 
приказна. Градоначалникот воочи дека тогаш кога се гласало, од 14 присутни 10 
советници од ВМРО ДПМНЕ гласале  ,,за,, 1 советник од СДСМ ,,за,, и 3 гласа од СДСМ 
,,воздржани,,. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Штерјо Ѓоргиев 
откако ги поздрави присутните истакна дека овде не треба да се надмудруваме туку да 
се изнајде вистинско решение. Уочи дека претходните советници биле доведени во 
заблуда. Претходниот градоначалник треба да даде отчет зошто ја донел ова одлука и 
треба да се бара одговорност од истиот. Изрази надеж дека вакви средби ќе има 
полечесто и дека ќе се дојде до вистинско решение. Го изрази својот став околу 
депонијата и истакна дека убаво е кога би имале убава по европски стандарди депонија. 

Посочи дека локацијата можела да биде и во некој од поголемите градови околу 
нас. 

Советничката од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера Арсов кратко истакна 
дека во целата работа и донесување на одлуката за депонијата на претходниот 
советнички состав  недостасувало  транспарентност. Дали депонијата која ќе се гради ќе 
биде позитивен избор или негативен ќе покаже времето. Недоверба кај граѓаните е 
нормално да има, различни мислења исто така, но Министерството за животна средина е 
тоа кое треба да стои зад овој проект, да поттикне кампања и да ја врати довербата кај 
граѓаните. Факт е дека имаме ѓубре во најлоша форма. Според советничката група на 
ВМРО ДПМНЕ треба да се одржи референдум.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевче Максимов 
изрази задоволство од посетеноста на седницата од страна на Месните задници и 
Граѓанските здруженија и констатира дека сето ова е резултат на иницијативата за 
одржување на една ваква јавна седница каде граѓаните на Општина Свети Николе можат 
за прв пат да бидат прашани и си го кажат своето мислење околу една тема која е многу 
важна и осетлива. 

Во продолжение кратко даде појаснување околу постапката која била водена 
изминатите години за донесувањето на Одлуктаа за депонија и потпишување на 
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договорот за истиот Проект. Ги повика советниците од советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ и коалицијата да заземат став дали се против или за градење на овој Центар за 
управување со отпад, и истакна декаа понатаму сите заедно треба да се договорат дали 
ќе се гради или нема да се гради овој Центар. Ваквата транспарентност требало да се 
случи многу понапред односно пред неколку години кога се донесувале клучните 
Одлуки уште во 2014 година. Ги праша претставниците од Министератвото за животна 
средина што ќе се случи по изградбата на овој Центар и  дали штетните материи што ќе 
произлегуваат од согорениот отпад ќе бидат во дозволените граници согласно сите 
нормативи и Европските стандарди? Што ќе се прави со миризбата и прашината која ќе 
произлегува од таму? Што ќе се прави со птиците и глодарите на депонијата? и.т.н. 
Побара одговор на овие прашања и побара почести средби мѓу  граѓаните на Општината 
и Министерството за животна средина. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на советникот Стево Максимов и истакна 
дека не му е познато  за кој договор станува збор. Побара од советничката група на 
СДСМ и коалицијата да го одржат ветувањето дадено во предизборната кампања дека 
Ваков Центар за отпад нема да се гради. 

Советникот Стево Максимов уште еднаш праша дали ставот на советникот Бојан 
Митев е негов личен став  или на политичката партија  која ја претставува? Уште еднаш 
појасни дека сите разговори, дебати, средби, прашања и одговори околу ова осетливо 
прашање ќе бидат транспарентни и дека нема да бидат зад затворени врати како што 
било пракса на претходната локална власт. 

Советникот Бојан Митев изрази задоволство од транспарентноста на локалната 
власт и одговори дека ставот е на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата и 
најави Иницијатива за референдум каде граѓаните ќе се изјаснат дали сакаат Центар за 
отпад на територијата на Општина Свети Николе или не. 

Ана Петровска – државниот  секретар во Министерството за просторно 
планирање и животна средина одговори дека Договорот и Одлуката донесени од 
претходната локална власт и од претходниот состав на Советот на Општина Свети 
Николе имаат правна обврзнувачка форма, но и дека овие акти можат еднострано да се 
раскинат. Појасни дека претходниот процес околу депонијата бил добар без разлика која 
локална власт учествувала во спроведувањето.  Анализите кој беа претставени се со 
валидни податоци и дават индикации што ќе се случува, колкаво  ќе биде загадувањето и 
сл. На крај истакна дека е жално политиката да решава за клучни работи и за проекти кој 
се од животно значење на граѓаните. Ќе се формира претпријатие и граѓаните  ќе го 
контролирате и ќе имате увид во работењето на истото, ако не се работи по Европските 
стандарди истото ќе биде земено на одговорност – истакна државниот секретар.  

На крај се обрати до присутните и граѓаните и побара добро да размислат и да си 
дадат самите на себе шанса и конечно во државата да се изгради Центар за управување 
за отпад по Европски стандарди. 

Советничката Оливера Арсов праша дали има изработено студија за проценка на 
влијанието за живтона средина и ако е изработена да се даде на увид. 

Советникот Бојан Митев праша кога вакво државно претпријатие (се мисли на 
претпријатие за собирање на отпад)  има добиено казна од страна на Министерството за 
животна средина? 

Депонијата Дрисла е далеку од тоа што ќе се гради тука. Овде има штетна 
концесија и е доделена на еден приватен оператор. Управителот на Дрисла е Италијанец. 
Казнета е Дрисла со 10.000 евра пред одредено време. Но Дрисла е лош пример – 
одговори државниот секретар. Овде треба да се изгради современ Центар за управување 
со отпад со европски пари и по европски стандарди. 

Сдуијата ја има на Веб страната на Министерството на животна средина и сите 
можат да ја видат и прочитат бидејки тоа е јавен документ. 
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Претседателот на Советот – Кире Алексов заклучи дека се водело плодна 

дискусија и предложи  за наредната седница да се разгледа и студијата. За рефенендум 
истакна дека ќе има консултации со правна служба од причини што во моментот се 
најавени и претседателките избори. 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
дваесет и шестата  итна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
17:30 часот. 

 
Општина Свети Николе 07. 02. 2019 година. 

 
 

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



  1 

 
 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К   
 

 
 Од двасет и седмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 01 .03. 2019 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 13 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Бојан Митев, Mir~e Josev, Olivera 
Arsov, ,Vladimir Atanasov и Svetlana Mitru{ov. 

Советниците Бојана Стојанова 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: 
- 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 дваесет и седмата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

  
-Усвојување на Записник од дваесет и петтата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 07. 02.  2019  година; 
 

Претседателот отвори расправа по записникот од дваесет и петтата редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 07. 02.  2019 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 петтата  
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 07.02. 2019 
година. 

Претседателот на Советот Кире Алексов – ги извести советниците дека има 
поднесено барање од советничката група ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за одржување на 
на седница со точка на дневен ред – Одржување на локален референдум за изградба на 
регионална депонија во Општина Свети Николе.  

Претседателот одговори дека барањето ќе биде ставено на разгледување на 
наредната седница. 
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Точка 1 
Предлог – Одлука за согласност на групи  со поголем број на деца , односно помал број 

на деца во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе за учебната2018/2019 година; 

Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на работно време  во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети 

Николе за  учебната 2018/2019 година; 

Точка 3 
Предлог – Одлука за измена и дполнување на Одлуката за утврдување вредноста 

на бодот за пресметување на плата на административните службеници во ЈОУДГ 
,,Рахилка Гонева Свети Николе,,  за 2019 година; 
 

Точка 4 
Измена и дополнување на Програмата за уредување  на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Свети Николе; 
 

Точка 5 
Годишна програма за работа на општинскиот комунален инспектор во 

2019 година; 
 

Точка 6 
Годишна програма за работа на овластен/ата инспектор/ка за патен 

сообраќај за 2019 година; 
 

Точка 7 
Годишна програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2019 година; 

 
Точка 8 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето И.Ј. за КП бр. 8209/1; 
 
Точка 9 
Барање од Црковен Одбор од с. Црнилиште;  
 
Точка 10 
Предлог – Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во 

Општина Свети Николе за 2019 година; 
 

Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 
Советничката од советничката група на ВМРО ДМНЕ и коалицијата – Светлана 

Митрушов се повика на неколку членови од Законот за локална самоуправа и Статутот 
на Општина Свети Николе и побара објаснување за итноста на оваа вонредна седница на 
Советот на Општина Свети Николе. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов образложи дека седницата е свикана 

поради точка бр. 7 од дневниот ред. Секоја година на 01.03. се потпишува договор за 
соработка меѓу Општина Свети Николе и ЈКП ,,Комуналец, Свети Николе, па од тие 
причини е свикана седницата. Се обрати до советниците и појасни дека наредната 
седница ќе се разгледуваат завршните сметки кој се многубројни и обемни, па за да се 
олесни работата на советот, денешната седница е со повеќе точки кој не се итни.   
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Советничката Светлана Митрушев истакна дека не  било можно за 24 часа да се 

разгледат сите предложени точки за седницата. 
Претседателот појасни дека седницата е свикана во координација со 

коориднаторот на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата  и координаторот на СДСМ со 
колацијата и откако добил согласност од двајцата координатори ја свикал седницата. 

Советникот  од советничката група на ВМРО ДМНЕ и коалицијата – Бојан Митев 
ја потврди изјавата на претседателот на Советот дека се коориднирале и се договориле 
тогаш, но дека денес не ја гледа итноста. Јавното претпријатие требало многу претходно 
да ја изготви и достави Програмата како би се избегнале вакви итни седници. 

Побара иницијативата со барањето на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата да се стави на засебна седница на совет на Општина Свети Николе како би 
можело да се даде повеќе простор за дискусија. 

 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов го 

изнесе свјот став и кажа дека претседателот ги испочитувал сите одредби од Законот за 
свикување на вонредна седница. Побара претседателот на Советот да ја стави на гласање 
итноста на седницата, воедно образложи дека програмата на ЈКП,,Комуналец,, е 
навремено доставена, но потребно е време за нејзино умножување и подготвување  за 
седница. Во врска со седницата со точка за Одржување на локален референдум за 
изградба на регионална депонија во Општина Свети Николе истакна дека седницата ќе 
се свика во законски рок од 15 дена. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов го стави барањето за итна седница на 

гласање и советот со 8 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ се усвои.  
 
Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот на Советот – Кире 

Алексов го стави дневниот ред на гласање и советот со 8 гласа ЗА  и 5 гласа 
ВОЗДРЖАНИ го усвои и работеше по него. 

 
Точка 1 
Предлог – Одлука за согласност на групи  со поголем број на деца , односно помал 

број на деца во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе за учебната2018/2019 година; 

Известителот na Komisijata za јавни дејности 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 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 Одлука за согласност на групи  со поголем 
број на деца , односно помал број на деца во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе за 
учебната2018/2019 година. 

Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на работно време  во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – 

Свети Николе за  учебната 2018/2019 година; 

Известителот na Komisijata za јавни дејности 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 2  од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе Андонов 

кратко се обрати до советниците и присутните од локалната самоуправа и побара 
интервенција околу сообраќајот на ул,,Кочо Рацин,, каде е лоцирана Детската градинка. 
Имено секогаш на истата улица се прави многу густ сообраќај, автомобили има 
паркирано на цела улица бидејки тоа време се донасаат или земаат децата од детската 
градинка. Побара интервенција од надлежните служби како би можело непречено да се 
движат возилата по истата улица. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА донесе Одлука за утврдување на 
работно време  во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе за  учебната 2018/2019 година. 

Точка 3 
Предлог – Одлука за измена и дполнување на Одлуката за утврдување 

вредноста на бодот за пресметување на плата на административните службеници 
во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети Николе,,  за 2019 година; 

Известителот na Komisijata za јавни дејности 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 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 измена и 
дполнување на Одлуката за утврдување вредноста на бодот за пресметување на 
плата на административните службеници во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети 
Николе,,  за 2019 година. 

Точка 4 
Измена и дополнување на Програмата за уредување  на градежно земјиште 

на подрачјето 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 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 Измена и дополнување на 
Програмата за уредување  на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети 
Николе. 
 

Точка 5 
Годишна програма за работа на општинскиот комунален 

инспектор во 2019 година; 
Претседателот  na Komisijata za комунални работи и сообраќ ај 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 5 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе Андонов 

посочи дека на ул.,,Кочо Рацин,, има опасност од појава на заразни болести од куќата и 
дворот кај лице кое живее на оваа улица. Побара комуналниот инспектор да превземе 
соодветни законски мерки. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 
Годишната програма  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА донесе Годишна 
програма за работа на општинскиот комунален инспектор во 2019 година. 

Точка 6 
Годишна програма за работа на овластен/ата инспектор/ка за 

патен сообраќај за 2019 година; 
Претседателот  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 6 од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 

Годишната програма  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА донесе Годишна 
програма за работа на овластен/ата инспектор/ка за патен сообраќај за 2019 година. 

 
Точка 7 
Годишна програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2019 

година; 
Претседателот  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. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалцијата – Оливера Арсов  
констатира дека во програмата има мерка за преработка на сирова  вода  до 100 литри во 
секунда. Праша дали претпријатието има изготвено конкретен проект за ова 
проширување се направи и за кој временски период. Праша дали има евиднеција колку 
често се менува квалитетот на водата, за која категорија е направен договорот со 
,,Злетовица,, и колку тоа ја чини нашата Општина? Праша како ќе се регулира ова за да 
не се оптеретуваат граѓаните со дополнителни трошоци. Побара одговор дали водата за 
пиење е квалитетна за пиење и дали сите категории на вода исто се плаќаат. 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, Татјана Глигорова  истакна дека пробле мот со 
,,Злетовица,, постои многу години наназад. Водата што ја пиеме е квалитетна , но со 
матноста на водата имаме проблем. Хемикалии се користат многу малку, моторите се 
оптеретуваат, филтрите се запушуваат и.т.н. Ние редовно ги известуваме за квалитетот 
на водата и ги потсетуваме на договорот, односно бараме да ни испорачуваат квалитетна 
вода. Воедно нашето претпријатие има долгогодишен долг кој го плаќа по судски 
епилог.  

Во врска квалитетот на водата претпријатието заедно со Владата прави напори за 
да се зголеми капацитетот и да се модернизира станицата. Кога ќе се зголеми капацитеот 
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на водата, тогаш нема да се прима вода од друга категорија односно полоша.Образложи 
дека има неделни, месечни и годишни анализи преку Заводот во Велес каде е потврдено 
дека водата за пиење е квалитетна и може граѓаните да ја користат.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе Андонов 
праша дали се размислува да за употребува алтернативното снабдување на вода од  
местото Дивјак.  

Директорот  на ЈКП ,,Комуналец,, - одговори дека средства за алтернативното 
снабдување има планирани, треба да се проверат изворите и да се види колку ќе има 
издашност на вода.  

Советникот  од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Мирче 
Јосев  воочи од Програмата на претпријатието  дека е потребно да се користи и озонот, 
односно да се прави озонирање на водата, меѓутоа озонаторот не е во функција. 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, - се изјасни дека озонаторот не е во функција, 
но се бараат  нови посовремени методи за пречистување на водата, во меѓувреме водата 
се преработува со ултра филтрација и резултатите се во ред. 

Советникот  од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалцијата – Бојан 
Митев   заклучи дека не треба да се крие вистината од граѓаните и дали водата е 
биолошки чиста, дали анализата е спроведена од крајниот потрошувач или од 
филтерната станица. 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, Татјана Глигорова – појасни за начинот на 
земање на вода, односно кажа дека примерок од водата се земаат од неколку различни 
локации во градот и се прават биолошки и хемиски анализи. Секој жител на градот може 
да дојде во претпријатието и да ги види резултатите од водата за пиење. 

Советникот Бојан Митев констатира дека од сето ова горенаведено Свети Николе 
нема здрава вода за пиење. Воедно праша кога ќе се санира речното корито на река 
Поток бидејки е во очајно лоша состојба. Препорача средствата да се употребат на потег 
од Домот на културата до улицата ,,Питу Гули,,. 

Директорката појасни дека претпријатието може да прави само ситни 
интервенции околу коритото на реката. За поголем проект со поголема сума надлежност 
има  Општината. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов   
побара советниците  да одат и да ги  видат  анализите за квалитетот на водата, како би 
можеле на граѓаните да им пренесат каква вода пијат и со каков квалитет, а 
претпријатието како институција да види дали ова информација е од јавен карактер или 
не. Во продолжение праша дали претпријатието е должно да ја плаќа водата од лоша 
категорија која доаѓа од Злетовица и дали може истата вода се се испушта пред да влезе 
во филтерната станица, како би се избегнале трошоците на претприајтието, а воедно и на 
граѓаните. Односно советникот истакна дека квалитеот на водата треба да ја подобрат од 
хидросистемот ,,Злетовица,,. Околу алтернативното снабдување во Дивјак праша каква е 
состојбата на бушотините, односно дека кружат информации дека бушотините немаат 
вода. Очигледно е дека нема бенифит од нив, бидејки таму нема што да се експлоатира. 

Директорот  на ЈКП ,,Комуналец,, појасни дека бунарите ќе се прегледаат, таму 
треба нови пумпи, но како алтернатива Свети Николе мора да има друга опција за вода. 
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Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 

Предлог - Годишната програма  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА 
донесе Годишна програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 
за 2019 година. 

 
Точка 8 
Барање од Секторот за урбанизам за лицето И.Ј. за КП бр. 8209/1; 
 
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 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 

Барањето  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА усвои Барање од 
Секторот за урбанизам за лицето И.Ј. за КП бр. 8209/1. 

 
Точка 9 
Барање од Црковен Одбор од с. Црнилиште;  
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 

Барањето  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА усвои Барање од 
Црковен Одбор од с. Црнилиште.  

 
Точка 10 
Предлог – Програма за превентивна дезинсекција и дератизација 

во Општина Свети Николе за 2019 година; 
Претседателот  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 10 од дневниот ред.  
Советникот  од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалцијата – Мирче 

Јосев побара што побргу да се започне со оваа активности и истите да се извршат во 
Март или Април. Планираните средства се мали и треба да се зголемат како би се 
извршиле активностите целосно и до крај. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог -
Програмата  на гласање  i Sovetot so 13  glasa ЗА донесе Програма за превентивна 
дезинсекција и дератизација во Општина Свети Николе за 2019 година. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
дваесет и петтата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
13:15 часот. 

 
Општина Свети Николе 01. 03. 2019 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 осмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 14 .03. 2019 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, Бојана Стојанова, Марија 
Кочиева Ѓорчева, Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Бојан Митев, Mir~e 
Josev, Olivera Arsov, ,Vladimir Atanasov и Svetlana Mitru{ov. 

Советникот 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: 
- 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 дваесет и седмата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

  
-Усвојување на Записник од дваесет и шестата  редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 07. 02.  2019  година; 
 

Претседателот отвори расправа по записникот од дваесет и шестата редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 07. 02.  2019 година. 

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

zapisnikot i советниците so 14 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od дваесет и шестата  
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 07.02. 2019 
година. 

 
  

-Усвојување на Записник од дваесет и седмата  редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 01. 03.  2019  година; 
 

Претседателот отвори расправа по записникот од дваесет и седмата редовна 
седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 01. 03.  2019 година. 
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Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 
zapisnikot i советниците so 14 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od дваесет и седмата 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 01.03. 2019 
година. 

 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 

Арсов праша зошто е отстранета урбаната опрема за детско игралиште во село 
Немањици. Напомена дека ова опрема е поставена со одлука на Совет, инвестирана од 
Агенција за опрема за рурални подрачја и неможе тукутака да се отстранува и 
демонтира. Праша дали има донесено на совет Одлука за дислокација на ова урбана 
опрема. Праша каде моментално е опремата, што се планира со истата и кој ќе сноси 
финансиска одговорност. Потсети дека треба да има кривична одговорност и за 
нарачателот и за извршителот. Потсети ако има потреба од урбана опрема за делови во 
градот да се не прави на овој начин, туку да се обезбеди нова урбана опрема. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски одговори дека 
урбаната опрема е отстранета по грешка, истата ќе се намонтира и дополнително ќе се 
засади и зеленило. 

 
 
 Потоа за работа на Sоветот на дваесет и осмата  редовна седница Pretsedatelot 
на Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н  р е д  
 
Точка 1 

            Предлог – Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2019 година;  
 

Точка 2 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на планот за  контрола на 

популацијата  на бездомни кучиња на територија  на Општина Свети Николе (2019-
2021); 

Точка 3 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за  решавање на 

проблем со кучиња скитници на подрачјето на Општина Свети Николе  за период  2019-
2022 година; 
 

Точка 4 
Одлука за давање согласност на Одлука бр. 0202-62/4 од 18.02.2019 година за 

дополнување на Одлуката бр. 0202-437/2 од 05.11.2018 година на Управниот Одбор на   
ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за согласност за отпочнување со ажурирање на “Процената на 

загрозеност на подрачјето на Општина Свети Николе од сите ризици и опасности; 

Точка 6 
 Извештај за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 
2018 година; 
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Точка 7 
 Извештај за работењето на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе со годишна 
пресметка за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година; 

Точка 8 
     Извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе со годишна 
пресметка за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година; 

Точка 9 
 Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2018 година до 
31.12.2018 година ; 

 
Точка 10 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2018 

година; 
 
Точка 11 

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

Точка 12 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините; 
 
Точка 13 
План за вработување  на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети 

Николе за 2020 година; 
 
Точка 14 
Завршна сметка за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 2018 

година до 31.12.2018 година; 
 
Точка 15 

            Завршна сметка за ЈКП ,,Единство,, ПО Свети Николе за период од 01.01. 2018 
година до 31.12.2018 година; 
                           

Точка 16 
Завршна сметка за ЈП ,,Погребални услуги,,  Свети Николе за период од 01.01. 

2018 година до 31.12.2018 година; 
 

Точка 17 
 Завршна сметка за 2018 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети 
Николе; 
 

Точка 18 
 Завршна сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2018 година; 

 
Точка 19 
Завршна сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка 

,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2018 година; 
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Точка 20 
Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2018 година; 

 
Точка 21 
Завршна сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2018 година; 
 
Точка 22 
Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2018 година; 

 
Точка 23 
Завршна сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2018 година; 
 
Точка 24 

            Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2018 година; 
 

Точка 25 
Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2018 година; 

 
Точка 26 
Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 година; 

 
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 

            Предлог – Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2019 година;  

Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 – Владимир Атанасов  

праша зошто во потпрограма  К 30 стои за прехрамбени продукти и пијалоци 100.000 
денари, а додека за одржување на зграда само 10.000 денари. Констатира дека ова е 
нелогично и побара за истото објаснување. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски одговори дека 
средствата се одобрени по барање на институциите. Тие прехрамбени продукти сигурно 
се предвидени за волонтерите кој ќе вршат ископини во Била Зора. 

Директорот на Народниот Музеј – Александар Данев накратко ги наброја 
активностите на локалитетот Била Зора. 
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Раководителот на Одделението за финансии и буџет Сузана Нушева кратко 
појасни дека тие 100.000 денари се наменети за Домот на културата односно за 
Тодорица. 

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 проширување на средства на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 2 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на планот за  контрола на 

популацијата  на бездомни кучиња на територија  на Општина Свети Николе 
(2019-2021); 

Претседателот 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 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 измена и 
дополнување на планот за  контрола на популацијата  на бездомни кучиња на 
територија  на Општина Свети Николе (2019-2021). 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за  решавање на 

проблем со кучиња скитници на подрачјето на Општина Свети Николе  за период  
2019-2022 година; 

Претседателот 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 3  од дневниот ред. 
          Оtkako 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  решавање на проблем со кучиња скитници на подрачјето на 
Општина Свети Николе  за период  2019-2022 година. 
 

Точка 4 
Одлука за давање согласност на Одлука бр. 0202-62/4 од 18.02.2019 година за 

дополнување на Одлуката бр. 0202-437/2 од 05.11.2018 година на Управниот Одбор 
на  ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 

Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 – Владимир Атанасов  

праша дали ова одлука се доднесува по Закон за комунални дејности на што 
директорката на ЈКП ,,Комуналец,, одговори дека пракса е да се дополнува со ставки и 
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дека Одлуката се донесува законски, во мементот има измена во ставка за одбележување 
на траса. 

  Оtkako 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 Одлука бр. 0202-62/4 од 18.02.2019 година за дополнување 
на Одлуката бр. 0202-437/2 од 05.11.2018 година на Управниот Одбор на  ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе.  

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за согласност за отпочнување со ажурирање на 

“Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Свети Николе од сите 
ризици и опасности; 

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

Одлуката на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука за согласност за 
отпочнување со ажурирање на “Процената на загрозеност на подрачјето на 
Општина Свети Николе од сите ризици и опасности. 

Точка 6 
 Извештај за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе 
за 2018 година; 

Претседателот 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. 
Советникот  од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Владимир Атанасов 

изрази задоволство од поднесениот Извештај  во врска сите реализирани активности во 
Домот на културата измината година. 

  Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Извештај за работа на ОУ 
Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2018 година. 

Точка 7 

Извештај за работењето на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе со 
годишна пресметка за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 – Бојан Митев констатира 

дека Јавното претпријатие како и сите години претходно работи и се одржува на 
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позитивна нула. Ги потсети советниците дека пред одредено време од ова претпријатие е 
разрешен исто така еден продуктивен директор, кој исто така работел успешно и 
одговорно. Напомена дека надоместокот за извршен погреб сега  чини повеќе, граѓаните 
плаќаат исто, но ЈП ,,Погребални услуги,, надоместува кон операторот Каспер. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Штерјо Ѓоргиев 
искажа задоволство во врска Извештајот и работењето на ЈП ,,Погребални услуги,, и 
директорот. Констатира дека трошоците во претпријатието се намалени по основ на 
телефони, репрезентација, превоз со сопствена кола, гориво, донација и сл. 

Советникот Бојан Митев потсети дека претприајтието не треба да биде во 
добивка туку да работи со позитивна нула. Се изјасни дека советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ ќе гласа по оваа точка возджано од причини што претходниот менаџер на 
претпријатието по нив е разрешен неправедно и политички. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов 
накратко го елаборираше Извештајот и заклучи дека ова претпријатие во континуитет 
работи успешно. Во моментот истото работи согласно Законот за комунални услуги 
впрочем за тоа што е регистрирано. Во продолжение ги наброја активностите и накратко 
ги појсни трошоците и приходите  во расходната и приходната ставка.  

Гардоначалникот исто така констатира успешно менаџирање на претпријатието и 
го истакна домакинското работење на истото. Воедно најави дека се работи на тоа да се 
откупи уште еден плац кај гробиштата за да можат истите да се прошират и граѓаните да 
не се грижат каде ќе ги погребаат своите блиски. 

Советникот Бојан Митев констатира дека луѓето во Свети Николе стареат и за 
жал има повеќе погреби па и од таму има и повеќе приходи. 

Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Извештај за работењето на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе со годишна 
пресметка за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година. 

Точка 8 
     Извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе со годишна 
пресметка за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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. 
 Советничката  од советничката група на ВМРО ДПМНЕ– Оливера Арсов се 
осврна на приходните и расходните ставки на претпријатието. Констатира намалени 
придходи од претходната година за 4.000.000 денари и во толкава бројка и во расходната 
ставка. Напомена дека има намалување на репрезенатцијата и солидна наплата за , 
воедно  и грижа сметките да не застаруваат. 



  8 

 Впечаток на граѓаните и на советниците е дека квалитетот на услугите на 
претпријатието е на незадоволително ниво. Услугата за граѓаните треба да биде 
задоволителна и да не трпат граѓаните на сметка на тоа претприајатието да ги намалува 
трошоците. Овде има објективни трошоци и на нив неможе да се штеди. Препорака е да 
не се намалуваат трошоците врз грбот и неквалитена услуга кон граѓаните. 

             Советникот Владимир Атанасов праша колку лица се ангажирани во 2018 година 
за да дадат соодветна услуга на граѓаните. 

Директорката на ЈКП ,,Комуналец,, -  Татјана Григорова образложи дека сите 
вработени кој биле со приход под 10.000 денари, сега веќе земаат плата над таа сума 
односно загарантиран личен доход. Со договор на дело има ангажирано 28 лица со 
тенденција за намалување и истите се преку претпријатието и не се преку Општина како 
до сега. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов образложи дека Планот за 
вработување во претпријатието е усвоен, но бројот на вработените не е зголемен. 

Советникот Бојан Митев направи кратка анализа на работењето на 
претпријатието, односно на приходите и расходите и констатира дека претпријатието 
само акумулира загуби и по ниеден основ не работи со добивка. Овој Извештај долги 
низа на години е со ист наратив и покажува дека претпријатието работи во загуба. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Светлана Митрушов 
укажа на многу недоследности врз основа на Извештајот, односно потенцира дека кејот 
на реката каде се поставени тезгите после пазарниот ден е мала депонија и побара 
претпријатието да почне сериозно да си ја врши работата. 

Советникот Стево Максимов кратко се осврна на Извештајот и истакна дека 
делумно се согласува со колегите советници. Потсети дека вкупната сума на приходи од 
мината година е намалена за 4.000.000 денари, но и расходната ставка исто толку. Во 
продолжение ги наброја сите оправдани трошоци кој се прикажани во расходната ставка 
и укажа на тоа дека потрошувачите максимално воделе сметка каде ќе ги потрошат 
парите на граѓаните. 

Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 
Извештајот на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе со годишна пресметка 
за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година. 

Точка 9 
 Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2018 година до 
31.12.2018 година ; 

Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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. 
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Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 

Кварталникот  Извештај на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2018 година до 
31.12.2018 година. 

 
Точка 10 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 

2018 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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. 
Оtkako nikoj друг ne se javi 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 четвртиот квартал за 2018 година 

 
Точка 11 

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

Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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. 
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 

Кварталниот Извештај  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за 
ЧЕТВРТИ  квартал. 

 
Точка 12 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините; 
Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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. 
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 

Кварталниот Извештај  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општината и јавните претпријатија основани од општините. 
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Точка 13 
План за вработување  на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, 

Свети Николе за 2020 година; 
Претседателот 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. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев истакна дека 

советничката група од каде што доаѓа ќе го подржи планот за вработување бидејќи по 
него ова е пример како и во кој законски рок се поднесува План за вработување во една 
иниституција. 

Директорот на Домот на културата – Ангел Банов кратко го појасни планот и 
предвидените вработувања. 

Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Планот за 
вработување  на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА усвои План за вработување  на 
ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 14 
Завршна сметка за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 

2018 година до 31.12.2018 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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. 
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Завршната 

сметка  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 4  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 2018 година до 
31.12.2018 година. 

 
Точка 15 

            Завршна сметка за ЈКП ,,Единство,, ПО Свети Николе за период од 01.01. 
2018 година до 31.12.2018 година; 

 Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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. 
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Завршната сметка  
на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 4  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои   Завршна сметка 
за ЈКП ,,Единство,, ПО Свети Николе за период од 01.01. 2018 година до 31.12.2018 
година. 
 

Точка 16 
Завршна сметка за ЈП ,,Погребални услуги,,  Свети Николе за период од 

01.01. 2018 година до 31.12.2018 година; 
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Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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. 
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Завршната сметка  
на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 4  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои   Завршна сметка 
за ЈП ,,Погребални услуги,,  Свети Николе за период од 01.01. 2018 година до 
31.12.2018 година. 
 

Точка 17 
 Завршна сметка за 2018 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети 
Николе; 

Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 17 од дневниот ред. 
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Завршната 

сметка  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 4  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои   Завршна 
сметка за 2018 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети Николе. 

 
Точка 18 

 Завршна сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2018 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 18 од дневниот ред. 
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Завршната 

сметка  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 4  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои   Завршна 
сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 19 
Завршна сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка 

,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2018 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 19 од дневниот ред. 
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Завршната 

сметка  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 4  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка ,,Рахилка 
Гонева,, Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 20 
Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2018 година; 
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Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 20 од дневниот ред.  
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Завршната 

сметка  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 4  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2018 година; 
 

Точка 21 
Завршна сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2018 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 21 од дневниот ред.  
Претседателот на Советот објасни дека советничката Светлана Митрушов нема 

да гласа по оваа точка бидејки се работи за училиште каде што е вработена. 
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Завршната 

сметка  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 3  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 22 
Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2018 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 22 од дневниот ред.  
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Завршната 

сметка  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 4  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2018 година. 
 

Точка 23 
Завршна сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2018 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 23 од дневниот ред.  
Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Завршната 

сметка  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 4  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2018 година. 

 
Точка 24 

            Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2018 година; 
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Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 24 од дневниот ред.  
              Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Светлана Митрушов  
изрази незадоволство од Ивештајот и од реализираните капитални расходи во годината 
која што измина. Побара одговор од Градоначалникот зашто има толку малку 
реализирани капитални инвестиции во измината година.  
               Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски едноставно 
појасни дека ако Општината нема приходи нема да има ни расходи. Укажа на тоа дека 
концесијата од земјоделското земјиште  не е остварена и предивдените расходи 
неможело да се реализираат. Оваа година има приходи од неданочни и даночни приходи 
кој се солидни и се надеваме дека во иднина ќе реализираме повеќе каптиални 
инвестиции. Во изминатата година Општината имаше голем број на утужени 
неисплатени обврски кој истите се исплатени. Во продолжение ги наброја сите расходи 
кој ги направила Општината за да се подмират сите долгови, извршни решеније и сл. од 
изминатите години. 
             Советникот Бојан Митев констатира дека 2018 година е една од полошите 
години во работењето на локалната самоуправа.  Владата со одредени средства помогна  
да бидат локалните самоуправи ликвидни, но нашата Општина не успеа да реализира 
некоја капитална инвестиција. Заклучи дека Општина Свети Николе во 2018 година, 
ниту се раздолжувала, ниту убирала приходи, ниту пак имала капитални инвестиции. 
              Градоначалникот уште еднаш потенцира дека неможе да се оди на капитални 
расходи ако нема приходи. Имаме неостварени средства од минатата година и тоа е 
основниот проблем околу приходите и расходите на општината – изјави 
Градоначалникот.  
              Советникот Бојан Митев реплицираше и укажа на лошото планирање на буџетот 
и на лошата 2018 година која треба да се заборави. 
              Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Годишниот 
извештај на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои            
Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2018 година. 
 

Точка 25 
Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2018 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 25 од дневниот ред. 
 Оtkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Годишниот 

извештај на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои    
Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2018 година. 
          

Точка 26 
Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 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 prifati  како што е 
предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 26 од дневниот ред. 
Оtkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Програмата  на 

гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе   Програма за изменување и дополнување 
на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина 
Свети Николе за 2019 година. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

дваесет и осмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
14:45 часот. 

 
Општина Свети Николе 14. 03. 2019 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 деветтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 15 .03. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 11:45 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, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Бојана Стојанова, Марија 
Кочиева Ѓорчева, Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Бојан Митев, Mir~e 
Josev, Olivera Arsov, ,Vladimir Atanasov, Горан Трајковски  и Svetlana 
Mitru{ov. 

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: 
- 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 дваесет и деветата редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 
 
 

1.Предлог – Одлука за распишување и одржување на локален 
референдум за изградба на регионална депонија во Општина Свети 
Николе; 

 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – 

Бојан Митев побара збор и истакна дека согласно член 56 од Деловникот за 
работа на Советот на Општина Свети Николе свикана е седница на 
иницијатива на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата се со  
цел советниците да се изјаснат околу  изградбата на регионална депонија во 
Општина Свети Николе. 

Бидејки никој дург не побара збор, Претседателот на Советот го стави 
дневниот ред на гласање. 

Советниците со 15 гласа ЗА го прифатија и работеа по него. 
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1.Предлог – Одлука за распишување и одржување на локален 

референдум за изградба на регионална депонија во Општина Свети 
Николе. 

Советникот Бојан Митев се обрати до граѓаните и советниците и 
констатира дека Одлуката за градење на ова депонија е донесена од 
претходната локална власт и претходниот Совет. Но токму поради водената 
предизборна кампања на актуелниот градоначалник на кого целата кампања 
се водела врз основа на тоа дека нема да дозволи да се изгради ваква депонија 
во Овчеполието, предложи да се распише референдум на кој граѓаните ќе се 
изјаснат дали се за изградба на регионална депонија или не се.  

 
Во продолжение појасни дека  Барањето е поднесено врз основа на 

член 25 од Законот за локална самоуправа и воедно ги прочита по ред 
ставовите во членот кој и како може да распише референдум. Предложи  
референдумот да се одржи заедно со претседателските избори како би се 
намалиле трошоците за референдумот. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов истакна дека советникот се 
повикал на Законот за локална самоуправа, но не е разгледан и Законот за 
референдум. Со образложение дека  Градоначалникот не е присутен од 
оправдани причини и дека во општинскиот буџет нема предвидено средства 
за референдум, предложи да се прекине 29 седница. 

Претседателот на Советот – Кре Алексов ја прекина 29 седница на 
Советот на Општина Свети Николе која заврши во 12:00 часот. 
 
 20.03.2019 година 14часот и 25мин. – продолжение на 29 седница. 
  

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, 
Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Бојан Митев, Mir~e Josev, Olivera 
Arsov, ,Vladimir Atanasov, Горан Трајковски  и Svetlana Mitru{ov. 

Советничката Бојана Стојанова  го најави своето отсуство. 
 
 Претседателот на Советот Кире Алексов отвори расправа по предложениот 
дневен ред. 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Атанасов побара Градоначалникот на Општина Свети Николе да се произнесе по 
точката и да го каже својот став. 

Претседателот на Советот ги повика советниците на ВМРО ДПМНЕ после 
образложението да си го кажат и ставот на советничката група. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев ги прочита членовите од Законот за референдум и локална самоуправа на кој се 
повикува за распишување на референдум. 

Потсети дека ако денес се донесе одлуката во наредниот период има предуслов за 
одржување на референдум со првиот круг на претседателските избори. Така ќе се 
намалат трошоците околу референдумот и на општината ќе и требат средства само 
околу гласачките ливчиња. 

Воедно се осврна на неколку моменти посебно во делот каде Советот мора да 
распише референдум ако 20% од гласачите во Општината соберат потписи за 
распишување на референдум. 
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Потсети дека Градоначалникот на Општина Свети Николе во предизборната 

кампања многу остро ја нападнал одлуката на претходната власт и претходниот совет 
околу изградбата на депонијата во Општината.  

Советникот го истакна ставот на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и се 
изјасни дека Советничката група на ВМРО ДПМНЕ бара референдум Побара од 
советниците да ја изгласаат одлуката за да се прашат граѓаните на Свети Николе дали да 
има депонија или не. Советникот сега побара Градоначалникот да го каже својот став. 

Градоначалникот на Општина Свети  Николе – Сашо Велковски  пред да 
елаборира што ветил на граѓаните на Општина Свети Николе во кампањата за локалните 
избори изјави дека целиот процес не е воден транспарентно. Во продолжение 
хронолошки ги наброја сите Одлуки во врска со депонијата кој се донесени од 
претходната власт и претходниот состав на Советот на Општина Свети Николе, поточно 
од 2014 година до 2017 година. Констатира дека во изминатите години не се водело 
сметка  што ќе каже народот и во ни еден момент не се побарало референдум околу 
градењето на депонијата, но се гласале и склучувале договори кој носат последици ако 
се раскинат. Во продолжение Градоначалникот појасни дека во општинската архива 
нема Договор во врска со депонијата. Договорот кој е склучен со Министерството за 
животна средина излегол на виделина од пред некој месец и истиот е обезбеден од 
Министерството за животна средина. Со месеци се работи на тоа да се смени нешто во 
однос на депонијата, но договорот кој е потпишан од страна на минатитот 
градоначалник, Министерството за животна средина, Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, и 
Меѓуопштинскиот одбор од североисточен регион е обврзувачки со финансиски 
импликации кон другите Општини и тешко дека ќе се раскине. За да се раскине сите 
четири претставници треба да се согласат да се потпишат, па тогаш да се раскине. 

Советникот Бојан Митев  не се согласи со Градоначалникот и го потсети дека 
Државниот секретар пред некоја седница изјавил дека ниеден договор не е нераскинлив. 

Го потсети Граоначалникот дека треба да ти решава проблемите на граѓаните. 
 
Градоначалникот  побара од советникот Бојан Митев да не бега од одгдоворноста 

кога веќе гласал за депонијата во претходните четири години и со неговото дигање рака 
се донеле низа на Одлуки за изградба на депонијата. 

 
Советникот Владимир Атанасов реплицираше и укажа на неколку работи и 

воедно побара од Градоначалникот да ги праша граѓаните  да си го искажат своето 
мислење на Референдум во врска со изградбата на депонијата. Се обрати до советниците 
и побара да размислат и да го решат ова историско прашање. 

 
Градоначалникот Сашо Велковски уште еднаш образложи дека целата постапка 

околу донесувасњето на Одлуката за депонија да се гради на територијата на Општина 
Свети Николе била нетранспарентна од минатата локална власт, тогашните советници 
имале можност пред да ги донесат одлуките да повикат на референдум но тоа не го 
сториле. Праша зошто сега кога е завршена целата работа повикуваат на референдум. Ги 
повика советниците да размислат и да гласаат за референдум или не. 
 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата  – Оливера 
Арсов ја образложи потребата од распишување на референдум по ова прашање. 
Констастира дека седниците се јавни, советниците од претходниот состав учествувале во 
гласањето и расправата по Одлуките за депонијата. Не се согласи со Градоначалникот 
дека одлуките од претходниот состав на локалната власт не биле транспарентни. Го 
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потсети градоначалникот на неговите изјави во локалната кампања за запирање на 
изградбата на депонијата и повика на распишување на референдум и побара 
Градоначалникот да си го каже својот став околу изградбата на депонијата. 

 
Градоначалникот Сашо Велковски образложи дека Договрот за изградба на 

депонија е склучен на 12.05.2017 година врз основа на Одлука на Совет на Општина 
Свети Николе. Процесот е почнат и завршен во претходната локална власт.  

Советничката Оливера Арсов праша дали локалната власт сака да продолжи 
процесот за изградбата на депонијата или не. 

 
Претседателот на Советот Кире Алексов постави две прашања кон предлагачите 

на иницијативата за референдум. Констатира дека предлагачите се повикуваат на 
Законот за локална самоуправа и Законот за референдум. Праша дали го имаат земено во 
предвид Законот со управување со отпад. Во продолжение прочита дел од членовите и 
ставовите во законот каде е објаснето околу договорот, фиансиските инпликации од 
раскинувањето на договорот и сл. Побара да се обрне внимание дека согласно Законот за 
управување на отпад Општина Свети Николе нема надлежности со управување на отпад. 

Праша зошто до сега не се поднело иницијатива за референдум и дали ова се 
прави намерно за време на претседателските избори. Потсети дека Општината нема 
можност да прави промени во системот за Јавни набавки. Општината неможе да направи 
јавна набавка за да се обезбеди материјал за референдум, а ако го прекрши законот ќе 
сноси одговорност. Законскиот рок за распишување на референдум  ќе се запази, но не 
треба да се прават грешки, да се прекрши законот во изборната кампања за 
претседателските избори. Апелираше до предлагачите дека многу порано требало да се 
поднесе ова иницијатива. Потсети дека за седниците се водат и записници од каде може 
да се види кој што кажал и како гласал. Уште еднаш се обрати до предлагачите и праша 
кој е нивниот став околу референдумот. 

 Ја запозна јавноста и советниците со две прес конференции на ВМРО ДПМНЕ 
каде се одобрува работата околу Договорот за депонијата од претходната локална власт. 

 
Советникот Бојан Митев  не го одобри цитирањето на прес конференциите на 

ВМРО ДПМНЕ и побара од претседателот на Советот да не ја узурпира позицијата и да 
се насочи кон рабтата на Советот на Општина Свети Николе. Потсети дека советничката 
група на ВМРО ДПМНЕ една година го бара ставот на градоначалникот околу 
депонијата. 

 
Претседателот Кире Алексов  изјави дека никогаш не го прекршил Деловникот за 

работа на Советот и дека секогаш се предржува кон дневниот ред. Потсети дека никој во 
моментот неможе да го менува Планот за јавни набавки.  

Советникот Бојан Митев предложи трошокот што ќе се направи за обезбедување 
на гласачки ливчиња за референдумот ќе го сноси тој  и ќе го донира од сопствена 
сметка. 

Претседателот Кире Алексов уште еднаш повтори дека локалната самоуправа и 
Советот работат само во законска рамка и дека ова како предлог од советник не е 
сериозен предлог. 

Советничката од советничката групна на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – 
Светлана Митрушов се јави за збор и посака денес да се донесе Одлука за референдум, а 
потоа да се повикат сите потпишувачи на договорот па да се види што понатаму.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Ристе Андонов зеде 
збор и се обрати до советниците на ВМРО ДПМНЕ и кратко има порача дека ако 
советниците од претходниот состав не гласале за Договорот, сега немало да се 
дискутира по оваа тема, немало да се одржува седница од вакво тип и дека тој проблем 
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ќе се решел во нивното владеење. Кратко појасни дека овој проблем е наметнат од 
претходната власт и е наследен проблем. 

 Вие тогаш ако сте мислеле за граѓаните немало да гласате за Договорот за 
депонијата. Граѓаните и тогаш биле против депонијата. Вие не сте ги прашале. Има 
многу штетни одлуки од Вашето време, вие сте гласале Свети Николе да премине во 
друг регион за да се изгради депонија. Вие сте ја гласале и таа одлука – истакна 
советникот Андонов. 

Советничката Оливера Арсов појасни дека тогаш гласале според фактите кој им 
се приложени во моментот. Темата е осетлива, Одлуките се донесуваат спрема 
информациите. Одлуки имало и ќе има погрешни, но политичката власт ќе ги сноси 
последиците. Ако тогаш не се изгласал референдум, да го направиме тоа денес – истакна 
советничката Арсов. 

Советникот Горан Трајковски од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата ја напушти седницата. 

  
Советникот Бојан Митев констатира дека ставот на советниците од СДСМ е дека 

не сака да се распиша референдум, но советниците од ВМРО ВМРО ДПМНЕ и 
колацијата ќе ја подржат секоја граѓанска  иницијатива за одржување на референдум.  

 
Претседателот Кире Алексов  уште еднаш образложи дека точката нема да се 

стави на гласање додека не се утврди дали се носи законска или незаконска одлука. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов се 

обрати до граѓаните и советниците и со жалење констатира дека тие што не воделе од 
2013 до 2017 година не довеле во ваква ситуација, тие што ја изгласале Одлуката и 
Договорот за депонија сега бараат референдум. Многу нешта што досега се случиле 
влијаат врз понатамошното дејствување во врска депонијата. На кратко прочита членови 
од Законот за локална самоуправа и констатира дека распишувањето на референдум не е 
од локално значење. Овој проблем е од регионално ниво и се прашувам дали  ние како 
Општина и Совет можеме да распишеме референдум кој се однесува за пробелм кој се 
однесува на регионален регион. И советникот како и Градоначалникот хронолошки од 
2014 до 2017 година ги наброја сите Одлуки и на крајот Договорот кој се донесени од 
претходниот совет и претходната локална власт. Уште еднаш потенцира дека овој 
Договор е со финансиски импликации ако се раскине. Праша до кога Општина Свети 
Николе ќе плаќа дополнителни и заостанати обврски наместо да оди напред и да се 
развива. Изготвена е студија за оценка на влијание врз животната средина. Тое е 
направено со проект од Еврпската унија. Проектот кој е донесен од претходната локална 
власт веќе почнал да се реализира и превземени се неколку активности во врска 
депонијата. Ако сега се откаже Општината трошоците направени до сега треба да ги 
подмири поради непочитување на договорот кој се потпичал од претходната локална 
власт. 

 
Советникот Бојан Митев реплицираше и истакна дека му се познати активностите 

околу депонијата , но и покрај тоа побара да се одржи референдум и да се слушне гласот 
на граѓаните. Побара одговор зошто локалната власт  ја водело кампањата врз основа на 
тоа дека нема да се гради депонија на територијата на Општина Свети Николе, кога сега 
не сака референдум. 

Советникот Стево Максимов имаше контрареплика и истакна дека многу 
нормално било пред да се превземат обврските кој тежат со овој Договор да се прашаат 
граѓаните. Но за жал граѓаните не биле информирани за ништо. 

Раководителот на Секторот за правни работи – Кирил Макаровски  истакна дека 
Владата на Република Северна Македонија е должна да го регулира ова прашање. Во 
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случајот Законот за управување со комунален цврст отпад е надлежен за ова прашање и 
ако се донесе Одлука за одржување на референдум, одлуката нема да биде законита.  

Советникот Бојан Митев  истакна дека стои на ставот за референдум, да се донесе 
Одлука па подоцна да прашаме дали е законита. 

Претседателот на советот – Советникот Кире Алексов  го изрази своето мислење 
и заклучи дека останува спорно околу јавната набавка на материјалите, законската 
основа за донесување на Одлуката  и распишување на референдум. 
 

Советникот Бојан Митев истакна  дека ова е криење зад правни аргументи и дека 
одговорот за законитоста на Одлуката ќе се бара од надлежните институции. 

 
Претседателот Кире Алексов одговори дека ова не е момент за донесување на 

Одлука, бидејки одговорот од институциите би можел да стаса дури по 40 дена откако ќе 
завршат изборите. 

 
По пауза од десет минути Советникот Стево Максимов го искажа ставот на 

советниците од СДСМ и коалицијата и истекна дека во овој момент ќе гласаат 
воздржани бидејки недоволно јасно е искажано дека Одлуката за референдум е во 
согласност со Законот за локална самоуправа, Законот за референдум и Законот за 
управување со цврст отпад. Не беше јасно колкави се финансиските трошоци што ќе 
бидат на терет на Општина Свети Николе со непочитување на договорот кој веќе е 
потпишан од претходната локална власт. 

Советникот Бојан Митев  истакна дека советниците на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата ќе гласат за Одлуката, односно за распишување на локален референдум, 
бидејки граѓаните се тие што ќе требат да си го кажат своето мислење и да излезат на 
референдум. 

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

Одлуката на гласање  i Sovetot so 5 glasa ЗА и 8 гласа ВОЗДРЖАНИ не донесе 
Одлука за распишување и одржување на локален референдум за изградба на 
регионална депонија во Општина Свети Николе. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

дваесет и деветтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 16:15 часот. 

 
Општина Свети Николе 20. 03. 2019 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 триесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана 
на ден 24 .04. 2019 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, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Бојана Стојанова, Марија 
Кочиева Ѓорчева, Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Бојан Митев, Mir~e 
Josev, Olivera Arsov, Vladimir Atanasov, Горан Трајковски  и Svetlana 
Mitru{ov. 

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: 
- Градоначалникот 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 триесеттата редовна седница Pretsedatelot на Sоветот 
го предложи следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

-Усвојување на Записник од дваесет и осмата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 14.03. 2019 година; 

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

zapisnikot i советниците so 15 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od дваесет и осмата  
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 07.02. 2019 
година. 
 

-Усвојување на Записник од дваесет и деветтата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 20.03. 2019 година; 

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

zapisnikot i советниците so 15 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od дваесет и 
деветтата  редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 
07.02. 2019 година. 
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Пред да се предложи и усвои дневниот ред советничката од советничката група 
на ВМРО ДПМНЕ – Оливера Арсов побара збор и истакна дека има неколку советнички 
прашања, но поради обемноста побара писмено да и се одговори на наредната седница. 
 Прашањата доаѓаат и се поставувани од жителите на Општина Свети Николе. 
 Праша до каде е со изградбата на канализацијата во населбите Рудина и  Бел 
камен и улицата Марика Арсова? До каде е реализацијата на проектот кој е добиен со 
прекуграничната соработка со Грција за ревитализација на Прочистителната станица? 
До каде е изградбата на канализацијата каде требаше да се гради аеродромот во село 
Мустафино и до каде е постапката за реконструкција на кров  во Детската Градинка 
,,Рахилка Гонева,,? 
  Претседателот на Советот – Кире Алексов одговори дека на првите прашања 
писмено ќе одговорат службите од општинската админситрација на Општина Свети 
Николе, додека за последното прашање одговори дека штом завршат изборите ќе се 
распише тендер за избор на изведувач на кровот на детската градинка и ќе се почне со 
реализацијата на Проектот. 
 За збор се јави советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Мирче 
Јосев и праша кога е извршена изменета на печатот на Советот на Општина Свети 
Николе каде стои Северна Република Македонија. За ваква Одлука не се дискутирало и 
ваква одлука не е донесена на Совет на Општина Свети Николе. Праша дали кај нас е 
регулирано со Статут и која е постапката за изменување на печатот на Советот на 
Општина Свети Николе. 
 Секретарот на општинската администрација – Светлана Михаиловска одговори 
дека според установните амандмани и уставот на Република Северна Македонија е 
сменет и печатот, постапката е законска и од сега ќе се функцонира како  Општина 
Свети Николе – Република Северна Македонија. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов одговори дека во Статутот нема 
опишано како ќе се регулира  печатот на Општината и Советот, бидејќи во изработка е 
нов Статут на Општината, ќе се изврши проширување и ќе се регулира и ова прашање. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев се обрати и 
истакна дека измената на печатите не е во согласност со ставот околу името на 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и поради тоа има реакција од членовите. Воедно 
воочи дека во институциите во Општината не се сменети печатите и истите 
функционираат со старите печати. 

Претседателот на советот појасни дека со измена на печатите не е прекршен 
Деловникот за работа на Советот, ниту пак Статутот на Општина Свети Николе. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов во однос на изменетиот печат на 
Советот на Општина Свети Николе истакна дека секаде каде треба да стои печатот на 
Советот стои и Република Северна Македонија и им воочи на советниците дека и на 
евидентните листови за присуство на седница исто така пишува Република Северна 
Македонија, па од тие причини советниците треба да размислат дали да се потпишат. 

 
Откако никој друг не се јави за збор, Претседателот на Советот го предложи 

следниот денвен ред. 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување цени 

за продажба на трговски добра и услуги на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети 
Николе; 

 
Точка 2 

            Предлог – Одлука за намена на финансиски грант доделен на Општина Свети 
Николе; 
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Точка 3 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за  

извештајниот период (комулативно) за квартал Прв од 01.01. 2019 година до 31.03.2019 
година; 
 

 Точка 4 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2019 

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

 
Точка 6 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на  

општините и јавните претпријаија основани од општините; 
 
Точка 7 

 Извештај за материјално-финансовото  работење на  ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година; 

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

Свети Николе за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година; 

Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 
 

Бидејки никој не побара збор, Претседателот на Советот го стави 
дневниот ред на гласање. Советниците со 15 гласа ЗА го прифатија и работеа 
по него. 

 
Точка 1 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување 

цени за продажба на трговски добра и услуги на ЈП ,,Погребални услуги,, 
Свети Николе; 

Претседателот  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 1  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 

Предлог – Одлуката на галсање  i Sovetot so 15  glasa ЗА донесе Одлука за 
давање согласност на Одлука за утврдување цени за продажба на 
трговски добра и услуги на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 
 

 
Точка 2 

            Предлог – Одлука за намена на финансиски грант доделен на Општина 
Свети Николе; 

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 галсање  i Sovetot so 15  glasa ЗА донесе Одлука за 
намена на финансиски грант доделен на Општина Свети Николе. 
 

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

за извештајниот период (комулативно) за квартал Прв од 01.01. 2019 година до 
31.03.2019 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Кварталниот 

Ивештај  на галсање  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 Прв од 01.01. 2019 година до 
31.03.2019 година. 

 
 Точка 4 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 

2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 го стави Ивештајот  на 

галсање  i Sovetot со 9  glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај за 
реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2019 година. 

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

квартал; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 го стави Кварталниот 

Ивештај  на галсање  i Sovetot со 9  glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ПРВ квартал. 
 

Точка 6 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на  

општините и јавните претпријаија основани од општините; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Кварталниот 

Ивештај  на галсање  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. 

 
Точка 7 

 Извештај за материјално-финансовото  работење на  ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Кварталниот Ивештај  
на галсање  i Sovetot so 10  glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај за 
материјално-финансовото  работење на  ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за период 
од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година. 

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

услуги,, Свети Николе за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 го стави Кварталниот 

Ивештај  на галсање  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 01.01.2019 година до 31.03.2019 година. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

триесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 14:40 
часот. 

 
Општина Свети Николе 24. 04. 2019 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 триесет и првата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 29 .05. 2019 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 15 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Бојана Стојанова, Марија 
Кочиева Ѓорчева, Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Бојан Митев, Mir~e 
Josev, Olivera Arsov, Vladimir Atanasov, Горан Трајковски  и Svetlana 
Mitru{ov. 

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: 
- Градоначалникот 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 триесет и првата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 
 
 

-Усвојување на Записник од триесеттата редовна седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 24.04. 2019 година; 
 

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

zapisnikot i советниците so 15 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od триесеттата  
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 24.04. 2019 
година. 

Пред да започне седницата советничката од советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ – Оливера Арсов , прашана од претседателот на советот Кире Алексов дали е 
задоволна од одговрите истакна дека е задоволна од писмените одговори на поставените 
прашања од мината седница и дека нема други прашања по нив.  
 
            Откако никој друг не се јави за збор, Претседателот на Советот го предложи 
следниот денвен ред.           
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            1. Предлог – Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во 6.2 
Програма за работно ангажирање – Јавни работи; 
 

2. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка; 

3. Предлог – Решение за именување на членови во заедничка комисија за 
подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка и 
предлог – договор за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините: Штип, 
Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-
Облешево, Зеновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково, 
Старо Нагоричане, Куманово и Свети Николе; 

4.Извештај за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе на основни 
средства и ситен инвентар, попис на Детско одмаралиште Стар Дојран и попис на 
побарувањата и обврските во сметководственета евиденција, парични средства и хартии 
од вредност со состојбата на 31.12.2018 година; 
 
           5. Предлог – Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис за 2018 
година; 
 

6  .Измена на Програма за јавна работи за 2019 година; 

7.Измена на Годишен план за вработување на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе 
за 2019 година; 

8.Барање финансиска помош за болно дете од лицето Д.Г. 

 9. Барање финансиска помош за болно дете од лицето Н.О. 
 

10.Барање финансиска помош за лекување од лицето Ј.Б. 
 

11.Барање од Црковен одбор на Црква Свети Апостол Павле с. Ерџелија 
 

12.Барање за ослободување од комунална такса од лицето Михаилова Жаклина; 
 
13.Барање за ослободување од комунална такса од лицето Стево Богатинов; 
 
14.Барање парична помош за опожарена куќа лицето Ј.С. 

15.Барање парична помош за штета од лицето Д.Ј. 

16. Измена и дополнување на Статут на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети 
Николе; 

17.Измена и дополнување на годишен план за вработување во Ј.О.У.Д.Г. 
,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 

 



  3 

 
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. 

 
Бидејки никој не побара збор, Претседателот на Советот го стави 

дневниот ред на гласање. Советниците со 15 гласа ЗА го прифатија и работеа 
по него. 

 
 
            1. Предлог – Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во 6.2 
Програма за работно ангажирање – Јавни работи; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Градонаначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко појасни 

дека се работи за ангажирање на осум невработени лица кој ќе бидат ангажирани 22 
работни дена со месечен надоместок од 8.800 денари, каде 80% покрива Агенцијата за 
врабоување, а 20% Општина Свети Николе. 

Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката на 
гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА донесе  Одлука за кофинансирање на Општина 
Свети Николе во 6.2 Програма за работно ангажирање – Јавни работи. 
 

2. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка; 

Претседателот  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 2  од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев и на оваа 

седница се осврна и зборуваше за референдумот кој не се одржа во Општина Свети 
Николе во врска изградбата на депонијата. Го изрази своето незадоволство од ваквата 
одлука и се изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ ќе гласа против по оваа 
точка. 

Советникот од советничката група на СДСМ – Стево Максимов кратко ја појасни 
одлуката и уште еднаш потсети дека ова точка е продукт на донесената одлука во 2017 
година. Истакна дека  од донесената  Одлука и Договорот кој е потпишан неможе да се 
бега бидејки со потпишувањето на Договорот Општина Свети Николе има свои права но 
и финансиски обврски ако не се испочитува истиот. Во продолжение прочита дел од 
ставовите кој се опишани во членовите на договорот. 

На советникот Максимов му реплицираше советникот Бојан Митев и го потсети 
дека тогашната Одлука е за учество во регионот, но денешната одлука се однесува за да 
се прифати предлогот од Градоначалникот од Општина Куманово што е донесена на 
Совет  пред еден месец – се изјасни советникот Митев. 
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Советникот Максимов имаше контрареплика и уште еднаш потенцираше дека 
сите одлуки произлегуваат од веќе потпишаниот Договор во 2017 година. Ако не се 
почитува договорот ќе има финансиски импликации на Општина Свети Николе. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Оливера Арсов го 
изрази своето мислење и истакна дека до сега имало простор и време да се отпочне со 
сопирање на изградбата на депонијата. Се обрати до градоначалникот и истакна дека тој 
свесно ги манипулирал граѓаните во предизборјето со ветувањето дека ќе ја стопира 
изградбата на депонијата на територијата на Општина Свети Николе. Праша дали 
јавното претприајтие ќе има седиште во Куманово. 

Градоначалникот уште еднаш како и многу пати до сега хронолошки појасни 
како се донесувале Одлуките во претходниот совет и кога се потпишал договорот за 
депонијата. Појасни дека договорот е обврзувачки и дека мора да се почитува. Ги 
потсети советниците дека тогаш кога се изгласал договорот и кога се потпишувал 
требало да има референдум и да се прашаат граѓаните дали сакаат депонија или не. Во 
продолжение како многу пати до сега појасни дека обврзувачкиот дговор кој бил 
потпишан од четири заинтересирани субјекти го пронашол сам во Министерството за 
живтона средина по негово барање. Во архивата на локалната самоуорава го немало. 
Одговори на прашањето на советничката и истакна дека седиштето на Јавното 
претпријатие ќе биде во Свети Николе. 

Советничката Оливера Арсов реплицираше на Градоначалникот  образложи дека 
СДСМ е на власт веќе две години и Градоначалникот требало за Договорот да  се 
заинтересира, да го пронајде и види договорот, па потоа да настапува во изборната 
кампања. Не образложи зошто претходниата локална власт и советничката група на 
ВМРО ДПМНЕ не распишала референдум и не ги прашале граѓаните дали да има 
депонија или не. 

Градоначалникот имаше котрареплика на советничката Арсов и кратко појасни 
дека сега седниците се транспарентни и граѓаните може да видат што се случува на 
советот. Посочи на нетранспарентноста на претходната власт како и на манипулирањето 
на граѓаните со  потпишувањето на Одлуките и договоротза даепонијата. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев уште еднаш 
се осврна на хронологијата на настаните во врска депонијата, се обрати до 
градоначалникот и истакна  дека истиот се однесувал неодговорно кога ветувал дека ќе 
ја стопира изградбата на депонијата. 

Градоначалникот се обрати до советниците и со жалење констатира дека и 
своетниците од претходниот состав биле изманипуларини од претходната локална валст. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев праша зошто советниците од претходната локална 
власт не распишале референдум, не прашале за Одлуката, Договорот, гласале  за 
изградба на депонијата и зошто сега кога веќе е завршената работата, сакаат да се вратат 
назад во донесувањето во одлуките. Сега треба да се продолжи напред и да се види 
бенефитот на општината од ова одлука. 
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Советникот Бојан Митев констатира дека Градоначалникот немал желба да ја 
стопира изградбата на депонијата бидејки имал време да реагира. Го изрази ставот на 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ дека не е за изградба на депонијата и дека бараат 
референдум. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов  констатира дека веќе неколку седници 
се зборува за депонијата и дека нема потреба да се добиваат ситни политички поени на 
грбот на граѓаните. Праша дали советниците од претходниот состав на локалната власт 
кога ја гласале одлуката го прочитале членот 19 од договорот кој е обврзувачки и носи 
финансиски импликации. Бо продолжение претседателот го прочита членот и праша кој 
ќе ги сноси финансиските импликации и дали советниците се спремни да одговорат на 
ова. 

Советникот  Бојан Митев потсети дека Министер за живтона средина пред 
одредено време бил Јани Макрадули и Градоначалникот во тој период можел да се 
информира во врска Договорот. Советникот истакна дека договорот претходните 
советници не го имале на увид. Околу трошоците советникот истакна  дека има подршка 
од советничката група на ВМРО ДПМНЕ. 

Претседателот на Советот истакна дека е апсурдно да се зборува за подмирување 
на трошоците кој ќе произлезат од непочитување на Договорот. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката 
на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА  и 6 гласа  ПРОТИВ донесе  Одлука за 
прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. 

3. Предлог – Решение за именување на членови во заедничка комисија за 
подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка и 
предлог – договор за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините: 
Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, 
Чешиново-Облешево, Зеновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, 
Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Куманово и Свети Николе; 

Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa - Стево Максимов go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

 За член на заедничката комисија за подготовка на предлог -  актот за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог – договор за остварување на 
меѓуопштинска соработка меѓу општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, 
Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зеновци, Пехчево, Пробиштип, 
Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети Николе  и 
Куманово за основање на заедничко јавно претпријатие се именува: 
 

- Кирил Макaровски   
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Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Решението на гласање  
i Sovetot so 9  glasa ЗА  и 6 гласа  ПРОТИВ  донесе  Решение за именување на членови во 
заедничка комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка и предлог – договор за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините: 
Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-
Облешево, Зеновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково, Старо 
Нагоричане, Куманово и Свети Николе. 

4.Извештај за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе на 
основни средства и ситен инвентар, попис на Детско одмаралиште Стар Дојран и 
попис на побарувањата и обврските во сметководственета евиденција, парични 
средства и хартии од вредност со состојбата на 31.12.2018 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 го стави Извештајот на 

гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА  и 6 гласа  ВОЗДРЖАНИ  донесе  Извештај за 
извршениот годишен попис во Општина Свети Николе на основни средства и ситен 
инвентар, попис на Детско одмаралиште Стар Дојран и попис на побарувањата и 
обврските во сметководственета евиденција, парични средства и хартии од 
вредност со состојбата на 31.12.2018 година. 
 
           5. Предлог – Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис за 2018 
година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Одлуката на 

гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА  и 6 гласа  ВОЗДРЖАНИ  донесе  – Одлука за траен 
отпис на побарувања по извршен попис за 2018 година. 

 
6  .Измена на Програма за јавна работи за 2019 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Измената на 

Програмата  на гласање  i Sovetot so 8  glasa ЗА  и 6 гласа  ВОЗДРЖАНИ  донесе  
Измена на Програма за јавна работи за 2019 година. 

7.Измена на Годишен план за вработување на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети 
Николе за 2019 година; 
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Претседателот 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. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Светлана Митрушов 

праша за кој измени се работи и дали веќе има ангажирано лице. 
Претставникот до СОУ ,,Кочо Рацин,, образложи дека се работи за едно 

испразнето работно место, односно хаус мајсторот си дал оставка и истото работно 
место треба да се потполни. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Измената 
на Годишниот план на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА  и 6 гласа  ВОЗДРЖАНИ  
донесе  Измена на Годишен план за вработување на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети 
Николе за 2019 година. 

 
8.Барање финансиска помош за болно дете од лицето Д.Г. 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 го стави Барањето  на 

гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА  го усвои Барањето за  финансиска помош за 
болно дете од лицето Д.Г. 

 9. Барање финансиска помош за болно дете од лицето Н.О. 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Барањето  на 

гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА  го усвои Барањето за  финансиска помош за 
болно дете од лицето Н.О. 

 
10.Барање финансиска помош за лекување од лицето Ј.Б. 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 го стави Барањето  на 

гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА  го усвои Барањето за  финансиска помош за 
лекување од лицето Ј.Б. 
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11.Барање од Црковен одбор на Црква Свети Апостол Павле с. Ерџелија 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Барањето  на 

гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА  го усвои Барањето од Црковен одбор на Црква 
Свети Апостол Павле с. Ерџелија. 

 
12.Барање за ослободување од комунална такса од лицето Михаилова 

Жаклина; 
Известителот на Комисисјата за финансии и локален економски развој 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 го стави Барањето  на 

гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА  го усвои Барањето за ослободување од 
комунална такса од лицето Михаилова Жаклина. 

 
13.Барање за ослободување од комунална такса од лицето Стево Богатинов; 
Известителот на Комисисјата за финансии и локален економски развој 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 го стави Барањето  на 

гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА  го усвои Барањето за ослободување од 
комунална такса од лицето Стево Богатинов. 

 
14.Барање парична помош за опожарена куќа лицето Ј.С. 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Градоначалникот на општина Свети Николе – Сашо Велковски зема збор и изрази 

жалење до семејството за опожарената куќа и воедно ги повика сите физички и правни 
лица да излезат во пресрет на ова семејсто и им помогнат финансиски и морално.  

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Барањето  
на гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА  го усвои Барање парична помош за опожарена 
куќа лицето Ј.С. 

 

 



  9 

 

 

15.Барање парична помош за штета од лицето Д.Ј. 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 го стави Барањето  на 

гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА  го усвои Барање парична помош за штета од 
лицето Д.Ј. 

16. Измена и дополнување на Статут на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети 
Николе; 

Претседателот на Сртатутарно правната Комисија при Советот на Општина 
Свети Николе  - 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 16  од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев се јави за 

збор и не се согласи со промената во Статутот каде Република Македонија се менува со 
Република Северна Македонија и се изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ 
ќе гласа против ова  измена на Статутот во Детската Градинка.  

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Измената 
на гласање  i Sovetot so 9   glasa ЗА и 6 гласа ПРОТИВ  ја  усвои Измена и 
дополнување на Статут на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 

17.Измена и дополнување на годишен план за вработување во Ј.О.У.Д.Г. 
,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 

Претседателот 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 17  од дневниот ред. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Измената и 

дополнувањето на Планот на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА  и 6 гласа  
ВОЗДРЖАНИ  донесе  Измена и дополнување на годишен план за вработување во 
Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 
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Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

триесет ни првата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
13:10 часот. 

 
Општина Свети Николе 29. 05. 2019 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 триесет и втората итна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 06 .06. 2019 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, 
Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Бојан Митев, Mir~e Josev, Olivera 
Arsov, Vladimir Atanasov, Горан Трајковски  и Svetlana Mitru{ov. 

Советничката Бојана Стојанова 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: 
- Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 

            
  Претседателот на Советот – Кире Алексов  откако ја објасни итноста на 

седницата со образложение дека се работи за апликација на Проект - Нордиска 
поддршка за напредок на Република Северна Македонија финансиран од Норвешка и 
Шведска и откако им образложи на советниците дека апликацијата е подготвена и 
откако ќе се донесе на Совет треба да се испрати во наредните 24 часа, за работа на 
советот го предложи следниот дневен  ред.           

 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 
Точка 1 
Предлог – Одлука за пристапување кон реализација на Проект –Нордиска 

поддршка за напредок на Република Северна Македонија финансиран од Норвешка и 
Шведска; 

Точка 2 
Предлог – Решение за избор на членови во состав на локалниот Економско-

социјален совет на Општина Свети Николе. 
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Бидејки никој не побара збор, Претседателот на Советот го стави 
дневниот ред на гласање. Советниците  со 14  гласа ЗА го прифатија и 
работеа по него. 
 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за пристапување кон реализација на Проект –Нордиска 

поддршка за напредок на Република Северна Македонија финансиран од 
Норвешка и Шведска; 

Претставникот од локалната самоуправа на Општина Свети Николе – Даниела 
Арсенова Лазарова образложи дека се работи за Проект – Нордиска поддршка за 
напредок на Република Северна Македонија финансиран од Норвешка и Шведска и дека 
овде Општина Свети Николе нема да учестува со финансии. Се работи за подготвување 
на апликација за Проект за реконструкција на кров и комплетна фасада на СОУ ,,Кочо 
Рацин,, – Свети Николе. Како предуслов за апликација е да се донесе Одлука за 
пристапување кон реализација на проектот кој ќе чини 90.000 долари. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја  стави Одлуката 
на гласање  i Sovetot so 14  гласа ЗА   донесе  Одлука за пристапување кон 
реализација на Проект –Нордиска поддршка за напредок на Република Северна 
Македонија финансиран од Норвешка и Шведска. 

Точка 2 
Предлог – Решение за избор на членови во состав на локалниот Економско-

социјален совет на Општина Свети Николе. 

Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa - Стево Максимов go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

За членови во состав на локалниот Економско-социјален совет на Општина Свети 
Николе како преставници на Општина Свети Николе  се избираат: 

 
- М-р Сашо Велковски 
- Кристијан Бошков 
- Сашко Стаменков 
- Даниела Арсенова Лазарова 

Како членови-преставници на Организацијата на работодавачи на Македонија се 
избираат: 

- Ристе Гонев - ,,ЛИОН,, 
- Гоце Трајчев - ,,МИК,, 
- Ѓорги Стојанов  - ,,БИМ,, 
- Ангел Димитров - ,,МОДА,, 

Како членови-преставници на Конфедерацијата на слободни синдикати на 
Македонија се избираат: 

- Владо Јованов 
- Ленче Стојчева 
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Коко членови-преставници на Сојуз на синдикати на Македонија се избираат: 
- Јанка Јованова 
- Рената Донева 

 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Решението на 

гласање  i Sovetot so 8  glasa ЗА  и 6 гласа  ВОЗДРЖАНИ  донесе  Решение за избор 
на членови во состав на локалниот Економско-социјален совет на Општина Свети 
Николе. 
 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
триесет ни првата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
17:20 часот. 

 
Општина Свети Николе 06. 06. 2019 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 триесет и третата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 19 .06. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 19:20 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 13 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Mir~e Josev, Olivera Arsov, Горан 
Трајковски  и Svetlana Mitru{ov. 

Советникот Владимир Атанасов го најави своето отсуство. 
Советникот Бојан Митев го најави своето задоцнување. 
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: 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- 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 триесет и третата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 
-Усвојување на Записник од триесет и првата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 29.05. 2019 година; 
Претседателот оствори дискусија по записникот. 
Otkako nikoj ne se javi za diskusija, pretsedatelot go stavi na usvojuvawe 

zapisnikot i советниците so 13 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od триесет и првата 
редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 29.05. 2019 
година. 
 

-Усвојување на Записник од триесет и втората итна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 06.06. 2019 година; 

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

zapisnikot i советниците so 13 glasa ZА go usvoiја zapisnikot od триесет и втората 
итна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 06.06. 2019 година. 

 
 Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Оливера Арсов побара 
збор за да постави советничко прашање и праша зошто на сведителствата на учениците 
пишува Република Северна Македонија кога децата се родени во Република 
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Македонија? Дали постои некој допис од Министерството од обраование по кој треба да 
се постапува? 
 Претдседателот на Советот – Кире Алексов го констастира барањето на 
советничката. 
 

Точка 1 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на образованието  во 2019 година; 
 
Точка 2 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на социјалната заштита  во 2019 година; 
 

Точка 3 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на културата во 2019 година; 
 

Точка 4 
        Измена и дполнување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на  Локалниот економски развој во 2019 година; 

 
Точка 5 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на спорт и млади во 2019 година; 
 
           Точка 6 

Имена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 
Свети Николе во областа на меѓународната соработка   во 2019 година; 
 

Точка 7 
Измена и дополнување на  Програма за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Свети Николе во 2019 година; 
 

Точка 8  
Измена и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година; 

 
 Точка 9 

Predlog - Re{enie za разрешување и imenuvawe na ~lenovi na Prostorniot 
{tab za za{tita i   spasuvawe za Op{tina- Sveti Nikole  
 

Точка 10 

Предлог - Одлука за давање согласност на Одлука за усвојување на Правилник за 
внатрешна организација во Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 

Точка 11 

Предлог – Одлука за давање согласнот на Одлука за усвојување на Правилник за 
систематизација на работните места во Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
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Бидејки никој не побара збор, Претседателот на Советот го стави 
дневниот ред на гласање. Советниците  со 13  гласа ЗА го прифатија и 
работеа по него. 
 

Точка 1 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на образованието  во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Светлана Митрушов 

зборуваше околу зголемувањето на блок дотациите во средното и освновното училиште, 
спомена дека е убаво да се вработуваат млади луѓе, но воедно нагласи дека се помалку 
нашите ученици се запишуваат во нашите општински средни училишта. 

Советникот Бојан Митев го пријави своето присуство. 
Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 

Измената и дополнувањето  на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА  и 5 гласа  
ВОЗДРЖАНИ  донесе  Измена и дополнување на  Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на образованието  во 2019 година. 

Точка 2 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на социјалната заштита  во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Измената и 

дополнувањето  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе 
во областа на социјалната заштита  во 2019 година. 
 

Точка 3 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на културата во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Измената и 

дополнувањето  на гласање  i Sovetot so 14  glasa ЗА донесе  Измена и 
дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на културата во 2019 година. 
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Точка 4 
        Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на  Локалниот економски развој во 2019 година; 
 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 – Бојан 

Митев откако ги поздрави присутните и граѓаните се изјасни дека советниците од 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалцијата ќе гласаат против ова точка. Ги 
потсети присутните дека пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ реагирала со амандман 
пред донесување на буџетот и на задоволство на истата амандманот бил усвоен, но за 
жал сега средствата се кратат од околу 400.000 денари. Констатира дека нема ништо од 
гасификацијата на Свети Николе и дека и тие 300.000 денари што биле предвидени за 
изработка на студија сега се укинати. Советникот изјави дека не се согласува со 
намалување на средствата од Програмата на ЛЕР. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов 
делумно се согласи со советникот и колега Бојан Митев, но потенцира дека 150.000 
денари се сосема доволно за набавка на мерна станица на воздухот. За средствата за 
Студијата за гасификација  советникот истакна дека истите ќе бидат на терет на Владата 
на Репулика Северна Македонија и од тие причини тие средства се укинати. 

Советникот Митев реплицираше на советникот Максимов со надеж дека 150.000 
денари ќе бидат доволни за мерна станица на воздух, но во однос за формирање на Јавно 
претпријатие за гасификација поточно за изработка на студија истакна дека сите 
сотанати околни оптшини сами си ја финансирале оваа изработка на студија. 

Раководителот на Одделението за финансии и буџет – Сузана Нушева  истакна 
дека мерната станица за воздухот ќе се набави со помош на донација, а од Студијата за 
гасификација Општина Свети Николе не отпстапува и истата ќе се изработи ако треба и 
со нов ребаланс на буџетот на општина Свети Николе, затоа што во овој момент 
финансиите на општината се ограничени. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Измената и дополнувањето  на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 5 гласа ПРОТИВ 
донесе  Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на  Локалниот економски развој во 2019 година. 

 
Точка 5 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на спорт и млади во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев со жал 

констатираше дека во Општина Свети Николе 70% од средствата за спортот се 
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одделуваат за ФК ,,Овче Поле,, иако истите се натпреваруваат во најнизок ранг. Укажа 
дека околните општини предвидуваат многу помалку средства за фудбалски клубови кој 
се натпреваруваат во повисок ранг од нашиот фудбалски клуб. Побара сите средства кој 
се доделени за  спортските клубови  треба правилно да се менаџираат и за истите 
средства да дадат отчет. Побара да се иницираат другите спортски клубови посебно 
ракометниот клуб и кошаркарскиот клуб на градот. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев одговори дека од предвидените 1.300.000 денари, до 
сега се остварени само половина. Извештајот ќе го достави дополнително, но воедно 
истакна дека овие средства за да се влезе во втора лига се минимални. Побара помош од 
локалните бизнисмени да го помогнат спортот во општината. Апелираше преостанатите 
средства од спортот да бидат за изградба на соблекувална на градското фудбалско 
игралиште и трибините на игралиштето. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на совентикот Ѓоргиев и се согласи дека 
стадионот не изгледа место каде треба да се одвиваат спортските активности, но од 
ветената спортска куќа нема ни трага. Изрази незадоволство од распределбата на 
средствата на спортските клубови. Се изјасни дека во однос на програмата советничката 
група на ВМРО ДПМНЕ ќе гласа воздржано. 

Совентикот Стево Максимов се изјасни дека советничката група на СДСМ и 
коалицијата ќе гласаат ЗА оваа програма и не се согласи со дискусиите на советникот 
Митев. За зимскиот и летниот турнил во мал фудбал истакна дека не се само забава туку 
манифестација и традиција која чини само 200.000 денари. Воедно го воочи и успехот на 
фудбалскиот клуб кој и покрај тековните проблеми остварил добар успех. 

Советникот Митев  потенцира дека ФК ,,Овче Поле,, од пет екипи остварило 
петто место. Треба Општина Свети Николе да тежнее спортот да го донесе на ниво на 
поголемите градови не кон помалите места – истакна советникот. 

Советникот Ѓоргиев истакна дека спортот треба да се подржи, дека во него нема 
потреба да има политика и  побара градскиот т стадион да се уреди. 

Советникот Стево Максимо имаше котрареплика на советникот Митев и истакна 
дека Локалната самоуправа веќе има изработка на проектна документација со сите 
инфраструктурни објекти кој му се потребни на спортот. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Измената и дополнувањето  на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 5 гласа 
ВОЗДРЖАНИ  донесе  Измена и дополнување на  Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2019 година. 

 
Точка 6 
Имена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на меѓународната соработка   во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Измената и 

дополнувањето  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе   
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Имена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на меѓународната соработка   во 2019 година. 
 

Точка 7 
Измена и дополнување на  Програма за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Свети Николе во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев _укажа на намалувањето на средствата за фотоволтаични централи. 
Инвестицијата е на повидок, Општината е  во  тендерска постапка , а ние ги намалуваме 
средствата. Праша дали е ова политички притисок и побара одговор за ова. Како ние ќе 
напреднеме како општина ако постапуваме вака? – праша советникот. 
 Во продолжение праша зошто ставката за зимско одржување е зголемена за 
500.000 денари.  

Во однос на данокот на имот од закуп на земјоделско земјиште  кој беше 
прикажан минатата година, како изгубен приход за општината  во многу голем износ од 
околу 500.000 евра, оваа година е многу намален, а со ребалансот на буџетот се 
намалува уште, односно се три пати помалку од прикажаната сума од минатата година. 

Побара да се планираат средстввата уште од сега за да  Општина Свети Николе 
биде спремна со донесувањето на ДУП и ГУП и да има план каде ќе ги потроши тие 
средства. Се изјасни дека матичната група со коалицијата ќе гласа против оваа точка. 
__________________________________________________ 
 Раковоителот на одделението за буџет – Сузана Нушева појасни дека договорот 
за зимско  одржување е поминат, а за да се распише нов тендер треба да  има предвидено 
средства. Во продолжение појасни дека буџетеот е лимитиран  и во иднина како ќе се 
добиваат проекти  така ќе се прави и ребаланс. 

Советникот Стево Максимов  накратко ги појасни причините зошто ќе глаасаат за 
оваа точка. Ги наброја приходите во Буџетот на Општина Свети Николе по основ на 
сите_извори._Расходните ставки се зголеми поради експопријација на земјиште за 
гробни места, пристап до одредени локални фирми поради изградбата на автопатот, 
предивдени три канализациони мрежи во три села, средства за реконструкција на 
фонтаната кој проект до денес чини нереално  благодарејки на недомакинското 
работење на претходната локална власт. Цената од 150 денара од метар кваддратен за за 
поставување на фотоволтаични панели  е добра цена, бидејки општината ќе има 
минимални обврски околу уредување на ова земјиште. 

Советникот Бојан Митев имаше контрареплика и не се согласи со ставовите и 
образложението на советникот Максимов и потсети дека пред само година дена 
локалната власт предвидела 300 денара за уредување на градежно земјиште за 
фотоволтаични панели, а сега истата се намалува на 150 денара. 

Стево Максимов укажа на тоа дека интересенти за фотоволтаични панели има 
многу потенцијални граѓани од градот. Го потсети советникот Бојан Митев дека во 
одредено време истите услуги се правеле и за нула денари или се ослободаувале од 
комуналии. 

Советничката Оливера Арсов изјави дека советничката група од ВМРО ДПМНЕ 
и коалицијата  не може да сноси одговорност за претходната власт затоа што не биле 
советници кога се градела фонтаната,  упати тоа да го решат соодветните надлежни 
институции  и истакна дека сега пред да се донесе одлука треба да се размисли и да се 
одреди соодветна цена за поставување на фотоволтаични панели. 

Советникот Стево Максимов уште еднаш повтори дека цената се однесува на 
сите идни инвеститори.  

Советничката Оливера Арсов праша зошто предвреме ја спуштаме цената толку 
ниско? 

Претседателот на Советот – Кире Алексов реплицираше на советничката Оливера 
Арсов и истакна дека со симнување на цената од 300 денари на 150 денари се ставаат во 
поповолна положба и малите фирми. 

Советничката Оливера Арсов го кажа своето размилување и истакна дека малите 
фирми не можат да учестуваат на тендерот бидејки во продолжение има многу поголеми 
инвестиции и трошоци. Поентата на дискусијата е дека Општина Свети Ндиколе треба 
да си го штити својот интерес и да се развие општината. 
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Совентикот Штерјо Ѓоргиев праша зошто советниците се оградуваат од сите 
псотапки на претходната локална власт, зошто за ни едно прашање немаат одговор и 
одговорност. 

 
 
 
 
Повика претходната власт да биде земена на одговорност и да си сноси 

последици од постапките кога раководела со општината и градот. 
 
Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 

Измената и дополнувањето  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ПРОТИВ 
донесе   Измена и дополнување на  Програма за уредување на градежно земјиште 
на подрачјето на Општина Свети Николе во 2019 година. 

 
Точка 8  
Измена и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 

година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Измената и 

дополнувањето  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
Измена и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година. 
 
 Точка 9 

Predlog - Re{enie za разрешување и imenuvawe na ~lenovi na 
Prostorniot {tab za za{tita i   spasuvawe za Op{tina- Sveti Nikole  

 
Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa при 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. 

1.Од  Просторниот штаб за заштита и спасување на Општина Свети Николе се 
разрешуваат: 
 

-  Од pomo{nik na Na~alnik za operativni raboti - Трајчо Кочиев; 
 
- Од pomo{nik na Na~alnik za humanitarni merki za za{tita i 

спасување - Билјана Ефтимова 
 
- Од izvr{itel - administrator koj }e rakuva so kompjuteri i sredstva za 

vrski -  Тодорче Мишевски. 
 
2.Во Просторниот штаб за заштита и спасување на Општина Свети Николе се 

именуваат: 
- За pomo{nik na Na~alnik za operativni raboti – Дарко Јованов; 
 
- За pomo{nik na Na~alnik za humanitarni merki za za{tita i спасување, 

за прва медициснска помош – Борис Панев 
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- За izvr{itel - administrator koj }e rakuva so kompjuteri i sredstva za 
vrski -  Сашко Стаменков 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Решението 

на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Re{enie za 
разрешување и imenuvawe na ~lenovi na Prostorniot {tab za za{tita i   
spasuvawe za Op{tina- Sveti Nikole. 
 

Точка 10 

Предлог - Одлука за давање согласност на Одлука за усвојување на 
Правилник за внатрешна организација во Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети 
Николе; 

Претседателот на Komisija 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 Одлуката на 

гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за давање 
согласност на Одлука за усвојување на Правилник за внатрешна организација во 
Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе.  

 
Точка 11 

Предлог – Одлука за давање согласнот на Одлука за усвојување на 
Правилник за систематизација на работните места во Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, 
Свети Николе; 

Претседателот на Komisija 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. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа 

ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за давање согласнот на Одлука за  
усвојување на Правилник за систематизација на работните места во 
Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
триесет и третата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
20:45 часот. 

Општина Свети Николе 19. 06. 2019 година. 
 

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

 
 Од триесет и четврта редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 26 .06. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 09:10 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, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Mir~e Josev, Olivera Arsov, , 
Владимир Атанасов, Бојан Митев  и Svetlana Mitru{ov. 

Советникот Горан Трајковски и Бојана Стојанова  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: 
- 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 триесет и третата  редовна седница Pretsedatelot на 
Sоветот го предложи следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 
 

 Точка 1 
Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за 

пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на 
јавнисте установи за деца за 2019 година; 

 
Претседателот се обрати до советниците  со образложение дека итноста на 

седницата им е образложена и доставена. 
 

Бидејки никој не побара збор по сонов на Дневниот ред, Претседателот 
на Советот го стави дневниот ред на гласање и советниците  со 13  гласа ЗА 
го прифатија и работеа по него. 

 
 Точка 1 

Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за 
пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на 
јавнисте установи за деца за 2019 година; 
 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред. 
Otkako nikoj  нe se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката  на 

гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА  донесе  Одлука за утврдување на максималниот  
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износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни 

услуги и на директорите на јавнисте установи за деца за 2019 година. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

триесет и четвртата итна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
09:20 часот. 

Општина Свети Николе 26. 06. 2019 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 триесет и петтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 05 .07. 2019 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, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Бојана Стојанова, Mir~e Josev, Olivera 
Arsov, Горан Трајковски, Бојан Митев, Владимир Атансов  и Svetlana Mitru{ov. 

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: 
- Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 
Претседателот на Советот го стави на усвојување Записникот од триесет и 

третата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 19.06. 
2019 година. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата имаше 
забелешка на нејзината дискусија во точка седум и побара за наредната седница да се 
корегира. 

Претседателот на  Советот предложи записникот од триесет и третата седница да 
се стави на усвојување на наредната седница откако ќе се корегира. 

 
 Претседателот на Советот го стави на усвојување Записникот од триесет и 
четвртата итна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 26.06. 
2019 година; 

Откако никој немаше забелешко по записникот од триесет и четвртата итна 
седница, претседателот го стави на усвојување. 

Советниците го усвоија со 15 гласа ЗА. 
 
Во однос на советничкото поставено  прашање од советничката Оливера Арсов 

на претходната седница, претседателот образложи дека во консултација со директорите 
на училиштата дојдено е до сознание дека  комуникацијата на директорите со 
Министерството за образование оди преку МИО. Документ училиштата неможат да 
обезбедат, а советничката одговорот може да го побара од Министерството за 
образование. 

Советничката Оливера Арсов истакна дека таков документ не постои и дека 
никаде не пишува во свиделствата на учениците како држава на раѓање да стои 
Република Северна Македонија. На овој начин се менуваат личните податоци и се прави 
прекршок со издавање на јавна исправа со невистинити податоци.  
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Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев праша дали Програмата за деритизација и дезинсекција е исцрпена, дали има 
останато средства за да се испрска барем уште еднаш против комарци? 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски одговори дека 
утринава е прскано трети пат против комарци, во Програмата има средства и ако се јави 
потреба ќе се прска уште во текот на летото. 

 
 
Потота, Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

триесет и петтата  редовна седница Pretsedatelot на Sоветот го предложи следниот: 
 
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 
 

1.Предлог - Одлука за усвојување на Проценка на загрозеност на подрачјето на 
Општина Свети Николе од сите ризици и опасности; 
       

2.Предлог – Решение за именување на член во   Управниот одбор во Јавната 
општинска установа за деца – Детска градинка ,, Рахилка Гонева,, во Свети Николе како 
претставник на Министесрвото за труд и социјална политика; 

3.Predlog - -Re{enie za razre{uvawe i imenuvawe na  член vo Upravniot 
odbor na Op{tinska javna ustanova za deca   - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, 
Sveti Nikole како pretstavnik od Op{tina Sveti Nikole 
 
 4.Предлог – Решение за  разрешување и именување  на член  - претставник од 
Општина Свети Николе во Управниот одбор на УО ,,Народен музеј,,  – Свети Николе; 
 

5.Предлог – Решение за именување на член од редот на вработените во 
Управниот одбор на ОУ Народен Музеј Свети Николе; 
                    

6.Предлог – Одлука за давање согласност на Одлука за усвојување на 
Правилникот за измена и дополна на Правилникот за систематизација на работните 
места во ОУ Народен Музеј Свети Николе; 
 

7.Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ ,,Даме Груев,, с. 
Ерџелија; 
   
 8.Годишен план за вработување за 2020 година на ОУ Народен Музеј Свети 
Николе; 
 
 9.Предлог - Одлука за донесување на Статут на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети 
Николе; 
 

10. Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ ,,Кирил и Методиј,, 
Свети Николе; 
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11.Барање парична помош од лицето Слободан Голубов;  
 
12.Предлог – Одлука за донесување на Исправка на техничка грешка на КП 870, КП 

871/1, КП 878 и КП 879 во Урбанистички план вон населено место Сопот за Викенд населба на 
м.в. ‘’ТрнДол’’, КО Сопот, Општина Свети Николе; 

 
Претседателот отвори дискусија по предложениот Дневен ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев предложи точката под реден број 9 да се иземе од дневниор ред врз основа на 
Законот за основно образование член 21 каде е стои дека Статутот на училиштето го 
донесува Училишниот одбор, а согласност дава Министерството за образование. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов се 
согласи со советникот Бојан Митев  точката да се повлече од дневен ред. 

Претседателот на советот го стави предлогот на советникот Бојан Митев и со 15 
гласа за предлогот на советникот е усвоен и точката Предлог - Одлука за донесување на 
Статут на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе е тргната од дневен ред. 
 

Бидејки никој друг не побара збор, Претседателот на Советот го стави 
дневниот ред на гласање. Советниците  со 15  гласа ЗА го прифатија и 
работеа по него. 
 

1.Предлог - Одлука за усвојување на Проценка на загрозеност на подрачјето 
на Општина Свети Николе од сите ризици и опасности; 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред. 

 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката  на 
гласање  i Sovetot so 15  glasa ЗА  донесе  Одлука за усвојување на Проценка на 
загрозеност на подрачјето на Општина Свети Николе од сите ризици и опасности. 
    

2.Предлог – Решение за именување на член во   Управниот одбор во Јавната 
општинска установа за деца – Детска градинка ,, Рахилка Гонева,, во Свети Николе 
како претставник на Министесрвото за труд и социјална политика; 

Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при 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. 

Советот на Општина Свети Николе за член во   Управниот одбор во Јавната 
општинска установа за деца – Детска градинка ,, Рахилка Гонева,, во Свети Николе како 
претставник на Министесрвото за труд и социјална политика го именува лицето: 

- Анета Андонова   

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред. 
Советникот Бојан Митев праша како  претходниот член Коста Штерјов бил член 

во Управниот одбор во Детската градинка, а во исто време бил и директор на СОУ 
,,Кочо Рацин,,. Ваквото учество и членување во управен Одбор е  противзаконско. 
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Претседателот на Советот Кире Алексов упати да се разгледат документите и да 

се види дека претходниот член има поднесено барање до Министеерството веднаш 
по назначување за директор. Веднаш по одговорот од Министерството за  труд и 
социјална политика точката е ставена на дневен ред.  Правното толкување ќе го 
оставиме на правниците – истакна претседателот.  

Советникот Бојан Митев укажа на тоа дека Министерството за труд и социјална 
политика не назначило друг член  во Управниот одбор и со тоа се дозволило 
директорот да биде член во Управниот одбор на Детската градинка година ипол како 
нивен претставник на предлог на општината. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов истакна дека директорот нема 
учествувано на ниту една седница на управниот одбор во Детската градинка за 
измеината година ипол. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Решението  на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе   
Решение за именување на член во   Управниот одбор во Јавната општинска 
установа за деца – Детска градинка ,, Рахилка Гонева,, во Свети Николе како 
претставник на Министесрвото за труд и социјална политика. 

3.Predlog - Re{enie za razre{uvawe i imenuvawe na  член vo Upravniot 
odbor na Op{tinska javna ustanova za deca   - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, 
Sveti Nikole како pretstavnik od Op{tina Sveti Nikole 

Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при 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. 

 1.Од член во Урпавниот Одбор na Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska 
gradinka ,,Rahilka Goneva,,  Sveti Nikole како  pretstavnik od  Op{tina  Sveti 
Nikole se razre{uva:  

 
- Катерина Ивановска 

 
2. За член во Урпавниот Одбор na Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska 

gradinka ,,Rahilka Goneva,,  Sveti Nikole како  pretstavnik od  Op{tina  Sveti 
Nikole imenuva: 
 

- Sawa Nakova 
 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3  од дневниот ред. 
Советничката Оливера Арсов предложи понатаму кога ќе се предлага член за 

Управен одбор да оди и кратка биографија од каде ќе може да се види дека 
предложениот член има високо образование. 

Советникот Стево Максимов образложи дека предложениот член е со високо 
образование и е оделенски наставник од основно училиште. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Решението  на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе   
Re{enie za razre{uvawe i imenuvawe na  член vo Upravniot odbor na Op{tinska 
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javna ustanova za deca   - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole како 
pretstavnik od Op{tina Sveti Nikole. 

 4.Предлог – Решение за  разрешување и именување  на член  - претставник од 
Општина Свети Николе во Управниот одбор на УО ,,Народен музеј,,  – Свети Николе; 

Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при 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. 

Кире Костевски   -  се разрешува  од член на  Управниот одбор  на ОУ “Народен 
музеј” – Свети Николе како претставник од основачот – Општина Свети Николе 
                                                                                        

Мартина Богатинова   -  се именува за член на  Управниот одбор  на ОУ 
“Народен музеј” – Свети Николе како претставник од основачот – Општина Свети 
Николе. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4  од дневниот ред. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Решението  

на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе   Решение за  
разрешување и именување  на член  - претставник од Општина Свети Николе во 
Управниот одбор на УО ,,Народен музеј,,  – Свети Николе. 
 

5.Предлог – Решение за именување на член од редот на вработените во 
Управниот одбор на ОУ Народен Музеј Свети Николе; 
 Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при 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. 
                 

 Благица Стојановска  -  се именува за член на  Управниот одбор  на ОУ 
“Народен музеј” – Свети Николе  од редот на вработените.  

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

на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе   Решение за 
именување на член од редот на вработените во Управниот одбор на ОУ Народен 
Музеј Свети Николе. 
 

6.Предлог – Одлука за давање согласност на Одлука за усвојување на 
Правилникот за измена и дополна на Правилникот за систематизација на 
работните места во ОУ Народен Музеј Свети Николе; 
 

Претседателот на Komisija 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 javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката на 
гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе   Одлука за 
давање согласност на Одлука за усвојување на Правилникот за измена и дополна 
на Правилникот за систематизација на работните места во ОУ Народен Музеј 
Свети Николе. 
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7.Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ ,,Даме Груев,, с. 

Ерџелија; 
Претседателот на Komisija 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. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 

Митрушов зборуваше околу предвидените нови вработувања и истакна дека истите  се 
неосновани од причина што ова Општинско Училиште нема доволно број на ученици 
односно брои околу 200 ученици и нема потреба за ангажирање на административни 
лица. 

Директорот на ООУ ,,Даме Груев,, Александар Стојановски истакна дека 
училиштето има потреба од помошно технички персонал, а исто така и од 
административна служба. Во продолжение појасни дека вработените во училиштето 
опслужуваат четири подрачни училишта и има реална потреба од овие предвидени 
вработувања. 

Советничката Митрушов не се сложи со директорот дека училиштето има 
потреба од помошен технички секретар. 

Советникот Стево Максимов реплицираше на советничката Митрушов и истакна 
дека во 2020 година се предвидени четири работни места. Овој годишен план не мора да 
биде  остварен, но мора да се предвидат работните места согласно правилникот за 
систематизацијата за работните места на училиштето. Актите се донесени во 2016 
година и истите се предвидени во некоја друга локална власт. 

Советничката Оливера Арсов реплицираше и ја наведе причината која е наведена 
односно дека од зголемениот  обем на работа призлегуваат и овие вработувања. Праша 
како може да има зголемен обем на работа, а да не е зголемен бројот на учениците. Овде 
нема оправданост на нови вработувања – истакна советничката. 

 
Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ГО стави 

Годишниот план на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 6 гласа ПРОТИВ  донесе   
Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија. 

 
 8.Годишен план за вработување за 2020 година на ОУ Народен Музеј Свети 
Николе; 

Претседателот на Komisija 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 го  стави 

Годишниот план на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 6 гласа  ВОЗДРЖАНИ 
донесе   Годишен план за вработување за 2020 година на ОУ Народен Музеј Свети 
Николе. 
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9. Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ ,,Кирил и Методиј,, 
Свети Николе; 

Претседателот на Komisija 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  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го  стави 

Годишниот план на гласање  i Sovetot so 14  glasa ЗА донесе Годишен план за 
вработување за 2020 година на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе. 

 
 10.Барање парична помош од лицето Слободан Голубов;  
 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 го  стави Барањето на 

гласање  i Sovetot so 14  glasa ЗА го усвои Барањето парична помош од лицето 
Слободан Голубов. 

11.Предлог – Одлука за донесување на Исправка на техничка грешка на КП 870, 
КП 871/1, КП 878 и КП 879 во Урбанистички план вон населено место Сопот за Викенд 
населба на м.в. ‘’ТрнДол’’, КО Сопот, Општина Свети Николе. 

 
Претседателот на Komisijata za plani rawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata - Стево Максимов go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 
 Претседателот на комисијата образложи дека Планот е донесен во почетокот на 
годината, но бидејќи е констатирана техничка грешка која не влијае на Планот истата 
одлука треба да се донесе денес. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката на 

гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе   Одлука за 
донесување на Исправка на техничка грешка на КП 870, КП 871/1, КП 878 и КП 879 во 
Урбанистички план вон населено место Сопот за Викенд населба на м.в. ‘’ТрнДол’’, КО 
Сопот, Општина Свети Николе. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
триесет и петтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
18:50 часот. 

Општина Свети Николе 05. 07. 2019 година. 
 

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



  8 

                          
 



  1 

 
 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 Од триесет и шестата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 25 .07. 2019 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 14 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Mir~e Josev, Olivera Arsov, Горан 
Трајковски, Бојан Митев, Владимир Атансов  и Svetlana Mitru{ov. 

Советничката Бојана Стојанова 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: 
- Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 
Претседателот на Советот го стави на усвојување Записникот од триесет и 

третата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 19.06. 
2019 година. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев побара записникот од 33 седница да биде изгласан на следната седница, а ова 
негово барање го образложи во продолжение. На 33 седница е донесена  Одлука за 
измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште со која се 
утврди цената на чинење за фотолвотаични електрани односно претходно донесената 
цена  од 300 денари се намалува на 150 денари доколку земјиштето го уредува 
Општината и 30 денари доколку земјиштето го уредува државата. Укажа дека на 10 јуни 
2019 година е објавен јавниот повик од страна на Владата, а советот одлуката ја 
донесува на 26 јуни. Побара одговор од правните служби на Општината дали 
советниците откако е распишан тендерот, со донесување Одлука за намалување на 
цената на чинење за фотоволтаични електрани ги кршат законските одредби. Во 
продолжение појасни дека 1 мегават е 10.000 евра а ако се инсталираат 25 мегавати ќе се 
добијат 250.000 илјади евра, но со донесената одлука ќе се добијат 2.500.000 милиони 
евра, односно  потенциојалниот инвеститор ќе инвестира само 10% од утврдената цена.  
Праша дали со ова одлука се кршат законите,предложи пауза од 5 минути за да се 
договорат околу усвојувањето на записникот од 33 седница. 

По пауза од пет минути претседателот на Советот го стави на усвојување  
записникот од триесет и третата седница, и советниците со 8 гласа ЗА и 6 гласа 
ПРОТИВ го усвоија записникот. 
 Претседателот на Советот го стави на усвојување Записникот од триесет и 
петтата  седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 05.07. 2019 
година; 

Откако никој немаше забелешко по записникот од триесет и петтата седница, 
претседателот го стави на усвојување. 
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Советниците го усвоија со 14 гласа ЗА. 
 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев побара збор односно имаше  советничко прашање кое беше поврзано со 
претходното негово излагање околу донесената одлука за измена на Програмата за 
уредувањето на градежното земјиште. Побара одговор од правните служби и побара да 
го слушне нивното мислење и толкување најдоцна до наредната седница. 

 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе Андонов 

праша до каде е состојбата за водоснабдување во МЗ Горобинци и посочи да се 
искористи  бушотината која се наоѓа во тој дел.   

 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски се изјасни дека е 

запознаен со тој проблем, дека е почаната постапката околу водоснабудвањето на село 
Горобинци. Посочи дека селаните трошат вода во големи количини и дека има многу 
диви приклучоци на вода кој се користат за наводнување за нивните приватни бавчи. 
Базентите во Горобинци ќе бидаст наполнети, обезбедена е цистерна и танкер за чиста 
вода за пиење, бушотината постои но нема доволно напој за пупмата, во моментот се 
работи да се направи потребната инвестиција и да се реши тој проблем еднаш за 
секогаш. 

 
 

 
Потота, Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

триесет и шестата  редовна седница го предложи следниот: 
 
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 Точка 1 

Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe na komandant na  
Prostorniot {tab za za{tita i   spasuvawe na Op{tina- Sveti Nikole;  
 

Точка 2 
Предлог – Одлука za izmena i dopolnuvawe na Odlukata za osloboduvawe od 

plakawe nadomest za komunalni uslugi na korisnici na socijalna pomo{ i 
postojana pari~na pomo{; 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука za izmena и dopolnuvawe na Odlukata za prekin dostava 

fakturi za pogrebalni uslugi, osloboduvawe od plaќawe и briшewe na 
pobaruvawa od socijalno - zagrozeni semejstva; 
 

Точка 4 
Предлог – Одлука за намалување на висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште; 
 
 Точка 5 

Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлука за цени на закупнина 
на деловен простор и услуги во Градски пазар; 
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Точка 6 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за  

извештајниот период (комулативно) за ВТОР квартал од 01.01. 2019 година до 
30.06.2019 година; 
 

Точка 7 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ВТОР квартал; 
 
Точка 8 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на  

општините и јавните претпријатија основани од општините; 
 
Точка 9 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за ВТОР квартал за 2019 

година; 
 
Точка 10 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на рограмата за уредување 

на градежно земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе во 2019 
година; 
 

Точка 11 
Предлог – Одлука за проширување на середства на Буџетот на Општина Свети 

Николе за 2019 година; 
 
Точка 12 

 Извештај за материјално-финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец ,, Свети 
Николе  за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година; 
 

Точка 13 
 Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 
Свети Николе  за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година; 
 

Точка 14 
Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на 

сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за првото 
полугодие од 2019 година; 
 

Точка 15 
Барање за парична помош од лицето В.Н. 

  
 
Бидејки никој не побара збор, Претседателот на Советот го стави 

дневниот ред на гласање. Советниците  со 14  гласа ЗА го прифатија и 
работеа по него. 
 
 Точка 1 

Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe na komandant na  
Prostorniot {tab za za{tita i   spasuvawe na Op{tina - Sveti Nikole;  
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Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при 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. 

Од  командант на Просторниот штаб за заштита и спасување на Општина Свети 
Николе се разрешува: 

 
- Зоран Наков 

 
За командант на Просторниот штаб за заштита и спасување на Општина Свети 

Николе се именува: 
- Александар Данев 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Решението  
на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Решение za 
разрешување и imenuvawe na komandant na  Prostorniot {tab za za{tita i   
spasuvawe na Op{tina - Sveti Nikole.    

 
Точка 2 
Предлог – Одлука za izmena i dopolnuvawe na Odlukata za osloboduvawe 

od plakawe nadomest za komunalni uslugi na korisnici na socijalna pomo{ i 
postojana pari~na pomo{; 
 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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 Одлуката на 
гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука za izmena i dopolnuvawe na 
Odlukata za osloboduvawe od plaќawe nadomest za komunalni uslugi na 
korisnici na socijalna pomo{ i postojana pari~na pomo{. 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука za izmena и dopolnuvawe na Odlukata za prekin dostava 

fakturi za pogrebalni uslugi, osloboduvawe od plaќawe и briшewe na 
pobaruvawa od socijalno - zagrozeni semejstva; 

 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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. 
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Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Одлуката на 
гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука za izmena и dopolnuvawe na 
Odlukata za prekin dostava fakturi za pogrebalni uslugi, osloboduvawe od 
plaќawe и briшewe na pobaruvawa od socijalno - zagrozeni semejstva. 
 

Точка 4 
Предлог – Одлука за намалување на висината на надоместокот за уредување 

на градежно земјиште; 
Претседателот на Komisijata za plani rawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata - 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. 
 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  кратко појасни 

дека овде се работи за намалување на цена за комунален надоместок за изградба на 
колективна зграда за домување каде треба да бидат изградени 54 еднособни станови за 
социјално ранливи категории. Се бара наламување на цена комунален надоместок од 20 
до 30% . Советот треба да одлучи и да глааса по ова барање. 

 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов се 

изјасни дека советничката група на СДСМ и коалицијата нема да гласа по ова точка 
бидејки барањето е некоплетно, нецелосно, неубедливо и доволно не ја преставува 
вистинската фактичка состојба за евентуалната висина за закупнината. Одлуката е 
селективна бидејки се однесува за ова барање и и во иднина ќе се доведеме во ситуација 
нашите граѓани да поднесуваат барања за ослободување од надоместокот за уредување 
на градежно земјиште. Во продолжение појасни како ова намалување на комуналниот 
надоместок нема да ги намали закупнините на становите на социјалните загрозени 
семејства. Не треба да се рушат основните позиции на финансирање на локалната 
самоуправа, а на идните социјални станари може да им се помогне на друг начин, 
односно би можело општината да ги субвенционира при плаќањето на закупнината. 

 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев се изјасни дека е на истиот став со советниците на  СДСМ и коалицијата и дека 
нема да гласаат по одлуката, дека се за изградба на ваква стамбена зграда за социјални 
станови, но не под овие услови. 

 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов 

реплицираше на советникот Бојан Митев и воедно го потсети дека во минатиот состав за 
жал се донеле многу одлуки на штета на граѓаните и дека овој состав на советници нема 
да го дозволи да се случува истото. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев го потсети советникот Максимов дека и тој самиот учестувал во вакви и слични 
одлуки кога се донесувале во претходните состави и дека добро би било да се 
размислувало и тогаш вака. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА – НЕ ДОНЕСЕ Одлука за 
намалување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште. 
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 Точка 5 

Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлука за цени на 
закупнина на деловен простор и услуги во Градски пазар; 
 

Претседателот на Komisija za комунални работи 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. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Ристе Андонов 

праша за кој деловен простор се работи во Одлуката бидејки како што е информиран 
сите деловни простори во градскиот пазар се продадени од претходната власт. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе појасни дека се работи за услуга за 
издвање на пазаришни тезги. 

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

Одлуката на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука 
за изменување и дополнување на Одлука за цени на закупнина на деловен простор 
и услуги во Градски пазар. 

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

за  извештајниот период (комулативно) за ВТОР квартал од 01.01. 2019 година до 
30.06.2019 година; 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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 Кварталниот 
извештај  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за  
извештајниот период (комулативно) за ВТОР квартал од 01.01. 2019 година до 
30.06.2019 година. 
 

Точка 7 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ВТОР 

квартал; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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 Кварталниот 

извештај  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ВТОР квартал. 
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Точка 8 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на  

општините и јавните претпријатија основани од општините; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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 го стави Кварталниот 

извештај  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 претпријатија основани од општините. 

 
Точка 9 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за ВТОР квартал за 

2019 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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 Бојан Митев истакна дека буџетот за 2019 година е лимитиран 

поради неостварениот и слабо реализиран буџет за 2018 година. Посака добра 
реализација на приходната ставка на буџетот за 2019 година, а воедно укажа на многу 
ниска реализација на капиталните расходи во првата половина на 2019 година кој 
изнесуваат  25% . Со ваква реализација нема добро развиена општина, истакна 
сосветникот. 

Градоначалникот  кратко истакна дека ова година буџетот е реално планиран со 
реални приходи, со надеж дека реализацијата ќе се подобри. Лимитираниот буџет доаѓа 
од слабо остварените буџето во последните три години, а не само мината година. Во 
продолжение ги наброја неколкуте проекти кој се во тек и кој веќе се реалаизираат со 
инвестиција од Европската унија и со удел на Општина Свети Николе. 

Советникот Бојан Митев  истакна дека треба да има проекти за да се реализираат 
предвидените средства, на граѓаните останува да видат самите што ќе се оствари во 
втората половина во 2019 година. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Извештајот   на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за ВТОР квартал за 2019 
година 

 
Точка 10 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на рограмата за 

уредување на градежно земјиште за подрачјето на Општина Свети 
Николе во 2019 година; 

Претседателот на Komisijata za plani rawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata - Стево Максимов 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 10 од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  истакна дека се 

работи за проширување во две ставки односно  за изградба на паркови и површини -  
пешачка патека Свети Николе - Кнежје прва фаза и затоплување на училиштето ,,Даме 
Груев,,. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА донесе Одлука за измена и 
дополнување на рограмата за уредување на градежно земјиште за подрачјето на 
Општина Свети Николе во 2019 година. 

 
Точка 11 
Предлог – Одлука за проширување на середства на Буџетот на Општина 

Свети Николе за 2019 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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 ја стави Одлуката  на 

гласање  i Sovetot so 14 glasa донесе Одлука за проширување на середства на 
Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 12 

 Извештај за материјално-финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец ,, 
Свети Николе  за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година; 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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. 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ со коалицијата – Бојан 
Митев  праша каде е директорката на ЈКП,,Комуналец,, за да  одговори на евентуално 
поставените прашања и да го образложи извештајот. Побара во иднина раководните 
лица на институциите да бидат присутни на седниците, а денеска да се иземе точката од 
дневен ред. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов појасни дека неможе да се иземе 
точката од дневен ред бидејки истиот е усвоен. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Извештајот 
на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН  го усвои Извештајот за 
материјално-финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец ,, Свети Николе  за 
период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година. 
 

Точка 13 
 Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални 
услуги,, Свети Николе  за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година; 
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Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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 Извештајот 

на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  го усвои Извештајот за 
материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе  за 
период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година. 

Точка 14 
Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на 

сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за 
првото полугодие од 2019 година; 
 

Известителот на Komisija za јавни дејности при 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 14 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 

Информацијата на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Информација за 
состојбите со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на 
подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за првото полугодие од 2019 година. 

Точка 15 
Барање за парична помош од лицето В.Н. 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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 Барањето на 

гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Барање за парична помош од лицето В.Н. 
 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
триесет и шестата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
16:30 часот. 

Општина Свети Николе 25. 07. 2019 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 триесет и седмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 19 .08. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 15:25 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, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov,Бојана Стојанова, Данче Наков, Ристе Андонов, Mir~e Josev, Olivera 
Arsov, Горан Трајковски, Бојан Митев, Владимир Атансов  и Svetlana Mitru{ov. 

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: 
- Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 
Претседателот на Советот го стави на усвојување Записникот од триесет и 

шестата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 25.07. 
2019 година. 
 

Претседателот отвори расправа по записникот.  
 
Откако никој немаше забелешко по записникот од триесет и шестата редовна 

седница, претседателот го стави на усвојување, советниците гласаа и со 15 гласа ЗА го 
усвоија записникот од 36 седница.  
 

 
Потота, Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

триесет и седмата редовна седница го предложи следниот: 
 
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 
 Точка 1 
 Предлог – Решение за разрешување и именување на член во Управниот Одбор на 
ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на работно време  во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – 

Свети Николе за учебната 2019/2020 година; 
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Точка 3 
Предлог – Одлука за согласност на групи  со поголем број на деца, односно помал 

број на деца во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе за учебната 2019/2020година; 

Точка 4 
 Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на 
градежно земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе во 2019 година; 
  

Точка 5 
 Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети 
Николе; 
 

Точка 6 
Годишен план за вработување за 2020 на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети  

Николе; 
 

Точка 7  
Годишен план за вработување за 2020 година на Општина Свети Николе; 
 
Точка 8 
Годишен план за вработување за 2020 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 
Точка 9 
Предлог – Одлука за доделување помош за санирање штета врз објект; 
 
Точка 10  
Предлог – Одлука за поништување на Одлука за проширување на средства на 

Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година бр.0801-531 од 25.07. 2017 година; 
 
Точка 11 
Измена и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година; 
 
Точка 12 
Барање од Сектор за урбанизам за лицето Д.Д за КП бр.8898/2; 
 
Точка 13 
Годишен план за вработување за 2020 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети 

Николе; 
 
Точка 14 
Листа za  dopolnuvawe na Listata za opredeluvawe na  imiwa na ulici, 

plo{tadi, mostovi i drugi infrastrukturni  objekti na podra~jeto na Op{tina 
Sveti Nikole; 

 
 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев побара  збор и се обрати до советниците и јавноста. Укажа на тоа дека менаџерот 
на институцијата на ЈКП ,,Комуналец,, редовно е отсутен на седниците и со тоа 
советниците се ускратени да му побарат образложение или да постават одредено 
прашање за точката која е предмет на расправа на седницата.  
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Денес имаме две точки на дневен ред од истото претпријатие и менаџерот на 
претпријатието пак е отсутен – истакна советникот. 

Предложи точката под реден број 8 да биде повлечена од дневниот ред поради 
отсуство на директорот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

По пауза од пете минути седница продолжи. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов се 

обрати до советниците, се согласи со дискусијата на советникот Митев дека носителите 
на јавните институции треба да бидат присустни на седницата, но бидејки се работи за 
законски рок кој треба да се испочитува советничката група на СДСМ и коалицијата ќе 
гласа за точката на ЈКП ,,Комуналец,,. Побара во иднина предлагачите на точките да 
бидат присутни на седница за да дадат соодветно образложение. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на советникот Максимов и појасни дека 
поради итноста на точката која е на дневен ред директорот тоа требало да го сфати 
посериозно и да биде присутен на седницата. 

Претседателот на советот го стави предлогот на советникот Митев, точката 8 да 
биде повлечена од дневниот ред на гласање. 

Советниците со 6 гласа ЗА и 9 гласа ВОЗДРЖАНИ не го усвоија предлогот на 
советникот Митев. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов го стави дневниот ред на усвојување. 
 
Бидејки никој друг не побара збор, Претседателот на Советот го стави 

дневниот ред на гласање. Советниците  со 9 гласа ЗА и 6 гласа ПРОТИВ го 
прифатија и работеа по него. 

 
 

 Точка 1 
 Предлог – Решение за разрешување и именување на член во Управниот 
Одбор на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при 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. 

 Од член во Управниот  Одбор на ЈКП “Комуналец” се разрешува: 
 
 - Александар Давитков 
 
    За  член во Управен  Одбор на ЈКП “Комуналец” се именува:  
 

                     - Викторија Андушoва 
 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Решението 

на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Решение за 
разрешување и именување на член во Управниот Одбор на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе. 
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Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на работно време  во ЈОУДГ “Рахилка 

Гонева” – Свети Николе за учебната 2019/2020 година; 

Претседателот на Komisija 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 Одлуката на 

гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за утврдување на работно време  
во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе за учебната 2019/2020 година. 

Точка 3 
Предлог – Одлука за согласност на групи  со поголем број на деца, односно 

помал број на деца во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе за учебната 
2019/2020година; 

Претседателот на Komisija 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 Одлуката на 

гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за согласност на групи  со 
поголем број на деца, односно помал број на деца во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – 
Свети Николе за учебната 2019/2020година. 

Точка 4 
 Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на 
градежно земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе во 2019 година; 

Претседателот на Komisijata za plani rawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata - 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. 
 Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  појасни дека се 
работи за одлука каде  е предвидено да се зголеми ставката за стручна ревизија на УП за 
800.000 денари. Ќе се врши  ревизија на УП за осум села, ќе се распише тендер и ќе се 
изработи УП за тие села. 

Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе 
Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе во 2019 година. 

 
Точка 5 

 Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети 
Николе; 
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Претседателот на Komisija 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. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Годишниот план на 

гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Годишен план за 
вработување за 2020 година на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе. 
  
 

Точка 6 
Годишен план за вработување за 2020 на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети  

Николе; 
 

Претседателот на Komisija 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 javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Годишниот 

план на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Годишен 
план за вработување за 2020 на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 

 
Точка 7  
Годишен план за вработување за 2020 година на Општина Свети Николе; 
Претседателот на Komisija 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 

укажа на тоа дека бројката на вработени во општинската администрација  со доаѓањето 
на актуелниот градоначалник била 60, сега е 67, а од планот за вработување се гледа 
дека до крајот на мандатот ќе се достигне бројка од 75 вработени. Ова би било 
оправдано ако има зголемен број на работа во администрацијата. Го потсети 
градоначалникот дека во предизборната кампања истиот укажувал на превработеноста 
во општинската  администрација. Побара да слушне став од Градоначалникот по однос 
на бројките за вработување. 

 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски појасни дека за 

во 2020 година се предвидени 6 позиции за вработување. Укажа дека има недостаток на 
кадар во Одделението за урбанизам, сметководство и пожарникар спасител. Во планот за 
2019 година се направени унапредувања, но не и број на вработувања, во меѓувреме 
двајца од вработените дадоа отказ и заминаа на други работни места, што значи тие 
места се упразнети. 
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Советникот Бојан Митев  се осврна уште еднаш на бројот на вработени во 
Општината  и уште еднаш укажа дека од приложениот план се гледа дека  има 
тенденција за зголемување на бројот за вработените.  

Градоначалникот уште еднаш потенцира дека има многу зголемен обем на работа  
посебно во делот на урбанизам, донесување на Урбанистички планови, легализација на 
диво изградени објекти и сл. Потребно е Општина Свети Николе треба да одговори на 
сите предизвици кој доаѓаат од зголемениот обем на работа. 

Советникот Бојан Митев реплицираше и укажа на тоа дека не е против 
вработувањата туку дека направил само паралела на ветувањата на градоначалникот во 
предизбојето и неговото делување и работа во локалната самоуправа сега. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Годишниот план на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ПРОТИВ и 1 глас  
ВОЗДРЖАН донесе Годишен план за вработување за 2020 година на Општина 
Свети Николе. 

 
Точка 8 
Годишен план за вработување за 2020 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 

Николе; 
Претседателот на Komisija 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. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Бојан Митев 

изрази жалење што не е присутен директорот на претпријатието за да може да се 
разгледа планот. Во продолжение продолжи да зборува за превработеноста во ова 
претпријатие, нивниот број и укажа на бројка од 109 вработени. За цели три години во 
ова претпријатие се зголемил бројот на вработувања за 37%. Праша дали граѓаните од 
услугите на претпријатието се задоволни повеќе за 37%. Праша кое е тоа работно место 
кое гласи – предводник. Укажа на исмислување на работни места за да се вработат нови 
луѓе. Праша каде е директорот на претпријатието да даде одговор на овие прашања. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов  
истакна дека во моментот се 93 вработени и 16 слободни испразнети места согласно 
систематизацијата во претприајтието. Годишниот план е едно, а реалната состојба е 
друго, вработувањата може да се предвидат, но не значи дека ќе се потполнат. 

Дел од нив ќе се потполнат, а дел ќе се потполнуват во наредните години. 
Динамиката ќе си ја утврди финансовиот менаџер согласно финансиските можнсоти на 
претпријатието – истакна совентикот Максимов. 

Советникот Бојан Митев  се осврна на бројот на враобтените и хронолошки ги 
наброја новите вработувања во последните неколку години, но и предвидените нови 
вработувања. Истакна дека не гледа потреба од раководител и предводник на Одделение 
и не му е јасна ваквата систематизација на работните места. 

Советникот Стево Максимов  укажа на тоа дека во минатите години многу луѓе 
работеле под дговоор на дело, сега на истите оваа година им е решен статусот и тие се во 
редовен работен однос. 
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Претставникот од ЈКП ,,Комуналец,,  кратко појасни дека предводник на 
Одделение е работно место на пензиониран работник кој работеше во Секторот за  
водовод и канализација и е со средно образование. 

Советникот Ристе Андонов  го праша советникот Митев дали има направено 
споредба во изминатите години колку луѓе се вработени во локалната самоурпава и 
колку луѓе во  во ЈКП ,,Комуналец,,  

Советникот Бојан Митев  реплицираше на советникот Андонов и укажа на тоа 
дека вработувања имало и додека тој бил студент, советникот Андонов како советник од 
тоа време треба да објасни какви биле тогаш вработувањата. 

Советникот Андонов укажа на политички маркетинг од страна на советникот 
Бојан Митев. 

Градоначалникот кратко објасни дека се предвидени 16 работни места од кој три 
се пензионирања и дека истите биле предвидени и во 2019 година. Ги извести граѓаните 
и присутните дека претпријатието веќе е застанато на свои нозе, намалени се трошоците 
за гориво, репрезентација, деловни ручеци и слично. Јавното претпријатие остварува 
добивка со дистрибуција на вода и собирање на отпад. Претприајтието се движи во прав 
правец и во исто време ги раздолжува долговите од измиантите години. Нагласи дека 
оваа година за прв пат се зголемени и платите на вработените и дека тој тренд ќе 
продолжи. Главна цел е да се намалат непотребните трошоци, да се прошират услугите, 
да се зголемуваат палтите  и да има вработувања. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата - Оливера 
Арсов искажа незадоволство од неприсуството на менаџерот на претпријатието. Ја 
поздрави трансформацијата на луѓето кој работеле на договор на дело на неопределено 
време. Предложи стратегија на претприајтието да биде зголемување на платите на 
вработените, а со тоа да се  зголеми бројот на работните задачи. Побара во иднина на 
седница да е присутен менаџерот на претпријатието и да ги изнесе своите ставови и 
својата визија за претприајтието. 

Советникот Бојан Митев  потсети дека зголемувањето на платите е изгласано 
едногласно и од совентичките групи во советот. Укажа на тоа дека ако се намалат 
трошоците ќе се намалат и приходите и дека  Извештаите не укажуваат на добро 
работење на претпријатието.  

 За хидроситемот Злетовица истакна дека во изминатите години се испорачувала 
вода со понизок квалитет, а барале да се плати поголема сума на средства и од таму е тоа 
неплаќање и долгови кон Злетовица – истакна советникот. 

ЈКП ,,Комуналец,, има долг кон ,,Злетовица,, од 13.000.000 денари. Ние со години 
наназад сме собирале пари од граѓаните, но не сме плаќале вода како локална власт. 
Парите од граѓаните се потрошени од тогашната локална власт – истакна 
Градоначалникот.  

Советникот Бојан Митев процедурално праша по кој член од Деловникот 
Градоначалникот имал право на контрареплика.  

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Годишниот план на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 5 гласа ПРОТИВ донесе 
Годишен план за вработување за 2020 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Точка 9 
Предлог – Одлука за доделување помош за санирање штета врз објект; 
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Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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 so 14 glasa ЗА донесе Одлука за доделување помош за 
санирање штета врз објект. 

 
Точка 10  
Предлог – Одлука за поништување на Одлука за проширување на средства 

на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година бр.0801-531 од 25.07. 2017 
година; 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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 Одлуката на 

гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
поништување на Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2019 година бр.0801-531 од 25.07. 2017 година. 

 
Точка 11 
Измена и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 

година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски равој при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алекосв 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 ја стави Измената и 

дополнувањето на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Измена и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 12 
Барање од Сектор за урбанизам за лицето Д.Д за КП бр.8898/2; 

 
Претседателот на Komisijata za plani rawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata - 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 12  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 Сектор за урбанизам за лицето 
Д.Д за КП бр.8898/2. 
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Точка 13 
Годишен план за вработување за 2020 година на ЈП ,,Погребални услуги,, 

Свети Николе; 
Претседателот на Komisija 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 го стави Годишниот 

план  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА  и 5 галса ВОЗДРЖАНИ донесе Годишен 
план за вработување за 2020 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 

 
Точка 14 
Листа za  dopolnuvawe na Listata za opredeluvawe na  imiwa na ulici, 

plo{tadi, mostovi i drugi infrastrukturni  objekti na podra~jeto na Op{tina 
Sveti Nikole; 

Претседателот на Komisija za комунални работи 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 14  од дневниот ред. 
Во точка 1 поглавје Улици зa imiwa na ulici, na podra~jeto na 

op{tina Sveti Nikole se dodeavaat imiwa na: 
 

1) Ulici: 
- Ilindenska 
- Dimitar Vlahov 
- Nada Iceva 
- Arhiepiskop Dositej  
- Kiril i Metodij 
- Зора Манева 
- Smilevski kongres 
- General Vasko Karangeleski 
- ASNOM 
- Kru{evska Republika 
- Metodija Andonov  - Ченто 
- Ибе Паликуќа 
- Невена Ѓоргиева – Дуња 
- Вера Ацева 
- Prohor P~inski 
- Стив Наумов 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Листата на 
гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  усвои Листа za  dopolnuvawe na Listata za 
opredeluvawe na  imiwa na ulici, plo{tadi, mostovi i drugi infrastrukturni  
objekti na podra~jeto na Op{tina Sveti Nikole. 
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Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
триесет и седмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
16:30 часот. 

Општина Свети Николе 19. 08. 2019 година. 
 
 
 

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



  1 

 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 Од триесет и осмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 05 .09. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 15:00 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 14 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov,Бојана Стојанова, Данче Наков, Ристе Андонов, Mir~e Josev, Olivera 
Arsov, Бојан Митев, Владимир Атансов  и Svetlana Mitru{ov. 

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: 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 
Претседателот на Советот го стави на усвојување Записникот од триесет и 

седмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 19.08. 
2019 година. 
 

Претседателот отвори расправа по записникот.  
 
Откако никој немаше забелешко по записникот од триесет и седмата редовна 

седница, претседателот го стави на усвојување, советниците гласаа и со 14 гласа ЗА го 
усвоија записникот од 37 седница.  

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов  праша дали има некој да се произнесе 

на одговорот на поставеното и одговореното советничкопрашање од минатата седница. 
 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев побара збор и истакна дека во врска поставеното прашање околу Измената на 
Програмата за градежно земјиште која се донесе на 33 седница дали се кршат законските 
одредби не е задоволен. Поточно советникот прашал дали со измената на Програмата се 
кршат законските одредби околу законот за јавни набавки. Одговорот не е 
задоволителен   и гласи дека во целост е испочитувана процедурата за донесување на 
горенаведената измена и дополнување согласно  Законот за градежно земјиште, Статут, 
Деловник за работа на Советот и.т.н.  

Советникот истакна дека Одлуката е донесена против Законот за јавни набавки и 
дека со донесувањето на Одлуката се менува еден од критериумите за тој јавен оглас и 
дека неможе да се менувааат критериумите на Јавниот оглас откако тој е распишан.   

Во продолжение истакна дека од ова работа нема да има општината општествено 
добро, во таа фирма ќе се вработат еден до двајца луѓе и дека бенефитот ќе биде само за 
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фирмата која ќе го добие тендерот, а ние како општина ќе изгубиме дури за десет пати 
помалку средства. 

 
Секретарот на Општина Свети Николе – Светлана Михаиловска го дополни 

одговорот и истакна дека правната служба на Општина Свети Николе не смета дека се 
крши законот за Јавни набавки со донесената Одлука. 

Советникот Митев истакна дека ова може да се спречи само преку Државната 
комисија за спречување на корупција, дека Одлуката е донесена и не може да се врати 
постапката назад и да се донесува друга Одлука. Побара од правната служба изнесеното 
мислење на тековната седница да не остане само на усен исказ туку истото да го направи 
во писмена  форма. 
 

 Потота, Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 
триесет и осмата редовна седница го предложи следниот: 
 
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 Точка 1 
 Барање за добивање согласност за помал број на ученици во една паралелка за 
2019/2020 година во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија; 
 
 Точка 2 
 Барање за формирање на чисти паралелки со помалку од 20 ученици и 
формирање на комбинирани паралелки за учебната 2019/2020 година во ООУ ,,Гоце 
Делчев,, Свети Николе; 
  
 Точка 3 
 Предлог одлука за давање на согласност за организирање на продолжен престој и 
обезбедување на финансиски средства за ангажирање на лице во ООУ „Гоце Делчев“ 
Свети Николе; 
 
 Точка 4 

Барање за согласност за формирање на паралелки со број на ученици помал од 20 
за учебната 2019/2020 година во ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе; 
 
 Точка 5 

Барање согласност за паралелки од прва до четврта година со помал број на 
ученици во учебната 2019/2020 година во СОУ ,,Кочо Рацин,,Свети Николе; 
 

Точка 6 
Предлог – Одлука за ослободување од закупнина; 
 
Точка 7 
Предлог - Одлука за утврдување и одобрување на општински линиски превоз на 

патници во Општина Свети Николе; 
 
Точка 8 
Предлог – Решение за разрешување на член од Училишниот Одбор  во ООУ 

,,Кирил и Методиј,, Свети Николе претставик од оснивачот; 
 



  3 

 
 
 
Точка 9 
Предлог – Решение за разрешување на член од Училишниот Одбор  во ООУ 

,,Гоце Делчев,, Свети Николе претставик од оснивачот; 
 
Точка 10 
Предлог – Решение за разрешување на член од Училишниот Одбор  во ООУ 

,,Даме Груев,, с. Ерџелија претставик од оснивачот; 
 

 Точка 11 
Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 година; 
 
Точка 12 
Годишен План за вработување за 2020 година на СОУ ,,Кочо Рацин,,Свети 

Николе; 
 
Точка 13 
Барање од Секторот за урбанизам за КП бр.5051/1 КО Горобинци; 
 
Точка 14 
Предлог - Решение за разрешување и избор на член на Комисија за финансии и 

локален економски развој на Советото на Општина Свети Николе. 
 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот ред. 
 
Бидејки никој не побара збор, Претседателот на Советот го стави 

дневниот ред на гласање. Советниците  со 14  гласа ЗА го прифатија и 
работеа по него. 

 
 Точка 1 
 Барање за добивање согласност за помал број на ученици во една паралелка 
за 2019/2020 година во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија; 

Претседателот на Komisija 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 1 од дневниот ред. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 

Митрушов укажа на намалувањето на бројот на учениците во средното и основното 
образование. Го воочи долгогодишниот проблем со намалувањето на учениците и 
иселувањето на сограѓаните.  Го посочи директорот на средното училиште и 
градоначалникот и побара од нив да се заложат и да направат стратегија за тоа како да 
ги задржат учениците и своето образование да го продолжат во нашиот град. 
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Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Барањето  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои   Барање за добивање 
согласност за помал број на ученици во една паралелка за 2019/2020 година во ООУ 
,,Даме Груев,, с. Ерџелија. 
 
 Точка 2 
 Барање за формирање на чисти паралелки со помалку од 20 ученици и 
формирање на комбинирани паралелки за учебната 2019/2020 година во ООУ 
,,Гоце Делчев,, Свети Николе; 

Претседателот на Komisija 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  нe se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Барањето  на 

гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои  Барање за формирање на чисти 
паралелки со помалку од 20 ученици и формирање на комбинирани паралелки за 
учебната 2019/2020 година во ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе. 
 
 Точка 3 
 Предлог одлука за давање на согласност за организирање на продолжен 
престој и обезбедување на финансиски средства за ангажирање на лице во ООУ 
„Гоце Делчев“ Свети Николе; 

Претседателот на Komisija 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  нe se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Барањето  на 
гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои   Предлог одлука за давање на согласност 
за организирање на продолжен престој и обезбедување на финансиски средства за 
ангажирање на лице во ООУ „Гоце Делчев“ Свети Николе. 
 
 Точка 4 

Барање за согласност за формирање на паралелки со број на ученици помал 
од 20 за учебната 2019/2020 година во ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе; 

Претседателот на Komisija 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  нe se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Барањето  на 
гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА усвои   Барање за согласност за формирање на 
паралелки со број на ученици помал од 20 за учебната 2019/2020 година во ООУ 
,,Кирил и Методиј,, Свети Николе. 
 
 Точка 5 

Барање согласност за паралелки од прва до четврта година со помал број на 
ученици во учебната 2019/2020 година во СОУ ,,Кочо Рацин,,Свети Николе; 
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Претседателот на Komisija 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 од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев и истакна дека во изминатите години политичките партии се загубиле во 
изборите и не обрнале внимание на образованието, здравството и сл. 

Укажа на иселувањето на жителите од државата, препорача да се тргне 
политиката настрана од образованието и да се изработи Стратегија за средното 
образование за да се задржат учениците тука. Во продолжение препорача неколку 
методи и предлози како да се задржат учениците по завршувањето на деветтото 
одделение да се запишуваат и средното образование да го продолжат во нашиот град. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов во 
целост се согласи со советникот Бојан Митев. Потсети дека намалувањето на бројот на 
децата во СОУ ,,Кочо Рацин,, е од пред неколку години и за жал трендот продолжува и 
понатаму. За идната година мора да се најде начин да се отворат нови паралелки од 
стручно образование и да се проба учениците да се задржат во градот и ваквата 
ситуација мора барем делумно да се надмине. 

Otkako nikoj друг нe se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Барањето  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои   Барање согласност за 
паралелки од прва до четврта година со помал број на ученици во учебната 
2019/2020 година во СОУ ,,Кочо Рацин,,Свети Николе. 
 

Точка 6 
Предлог – Одлука за ослободување од закупнина; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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  нe se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог - 

Одлуката  на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои   Одлука за ослободување од 
закупнина. 

 
Точка 7 
Предлог - Одлука за утврдување и одобрување на општински линиски 

превоз на патници во Општина Свети Николе; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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  нe se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката   на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои   Одлука за утврдување и 
одобрување на општински линиски превоз на патници во Општина Свети Николе. 
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Точка 8 
Предлог – Решение за разрешување на член од Училишниот Одбор  во ООУ 

,,Кирил и Методиј,, Свети Николе претставик од оснивачот; 
 

Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при 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. 

 Бранко Коцевски се разрешува од член на  Училишниот одбор  на ООУ “Кирил и 
Методиј” Свети Николе  како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  нe 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 на член од Училишниот Одбор  во ООУ ,,Кирил и 
Методиј,, Свети Николе претставик од оснивачот.  

Точка 9 
Предлог – Решение за разрешување на член од Училишниот Одбор  во ООУ 

,,Гоце Делчев,, Свети Николе претставик од оснивачот; 
Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa при 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. 

 Дејан Савев се разрешува од член на  Училишниот одбор  на ООУ “Гоце Делчев” Свети 
Николе  како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  нe 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 на член од Училишниот Одбор  во ООУ ,,Гоце Делчев,, 
Свети Николе претставик од оснивачот. 

Точка 10 
Предлог – Решение за разрешување на член од Училишниот Одбор  во ООУ 

,,Даме Груев,, с. Ерџелија претставик од оснивачот; 
Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa при 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. 

 Стевче Стаев се разрешува од член на  Училишниот одбор  на ООУ “Даме Груев” с. 
Ерџелија  како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 

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

Решението  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе 
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Решение за разрешување на член од Училишниот Одбор  во ООУ ,,Даме Груев,, с. 
Ерџелија претставик од оснивачот. 

 
 Точка 11 

Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 
2019 година; 

 
Претседателот на Komisijata za plani rawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata - 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 11 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  нe 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 изработка на урбанистички планови на подрачјето 
на Општина Свети Николе за 2019 година. 
 

Точка 12 
Годишен План за вработување за 2020 година на СОУ ,,Кочо Рацин,,Свети 

Николе; 
Претседателот на Komisija 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. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 

Арсов  потсети дека Планот за вработување на ЈКП ,,Комуналец,, се усвоил на минатата 
седница без присуство на директорот. Денес ќе се усвои Планот за вработување на СОУ 
,,Кочо Рацин,, кој е доставен до 30.08. 2019 година до Советот. Укажа на тоа дека според 
Изменувањето и дополнувањето на законот за јавниот сектор, плановите се доставуваат 
до 30.08., а се донесуваат на наредната седница на Совет на Општина. Замоли во иднина 
да не се манипулираат граѓаните со вакви изјави и образложенија. 

Стево Максимов – советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата 
кратко појасни дека Планот за вработување на СОУ ,,Кочо Рацин,, е доставен во 
законскиот рок до Советот на Општина Свети Николе. 

Советничката Оливера Арсов уште еднаш потсети дека на мината седница се 
донело План за вработување на ЈКП ,,Комуналец,, без присутство на директорот и без 
негово образложение. Истакна дека само направила паралела и уште еднаш потенцира 
дека Планот на СОУ ,,Кочо Рацин,, е во законски рок доставен, дека директорот е 
присутен и дека нема никаков проблем околу донесувањето на Планот. 

Otkako nikoj друг  нe se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Предлог – Планот  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ 
донесе Годишен План за вработување за 2020 година на СОУ ,,Кочо Рацин,,Свети 
Николе. 
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Точка 13 
Барање од Секторот за урбанизам за КП бр.5051/1 КО Горобинци; 
 
Претседателот на Komisijata za plani rawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata - 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 13 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  нe se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Барањето на 

гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Барање од Секторот за урбанизам за КП 
бр.5051/1 КО Горобинци. 

 
Точка 14 
Предлог - Решение за разрешување и избор на член на Комисија за финансии 

и локален економски развој на Советото на Општина Свети Николе. 
 
Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, 

izbori i imenuvawa при 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. 
 

1.Од член  на Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen ekonomski razvoj 
na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole se разрешува Бојана Стојанова. 
 

2.За член вo Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen ekonomski razvoj 
na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole se izbira: 

 
- Марија Кочиева Ѓорчева 

 
Otkako nikoj  нe se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог – 

Решението на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА усвои Решение за разрешување и 
избор на член на Комисија за финансии и локален економски развој на Советото на 
Општина Свети Николе. 

 
Пред да ја затвори седницата Претседателот на Советот од негово име и од името 

на Советниците при Советот на Општина Свети Николе на граѓаните им ги честита 
престојните празници - 8 септември Денот на независноста и - 14 Септември Денот на 
ослободување на  Свети Николе. Воедно ги покани граѓаните да присуствуваат на 
манифестициите кој ќе се одржат во склопот на прославите. 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
триесет и осмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
15:45 часот. 

Општина Свети Николе 05.09.2019 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 триесет и деветтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 30 .09. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 15:00 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 13 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Бојана Стојанова, Данче Наков, Mir~e Josev, Goran Trajkovski, Бојан 
Митев, Владимир Атанасов  и Svetlana Mitru{ov. 

Ристе Андонов и Оливера Арсов 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: 
- Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 
Претседателот на Советот го стави на усвојување Записникот од триесет и осмата 

редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 30.09. 2019 
година. 
 

Претседателот отвори расправа по записникот.  
 
Откако никој немаше забелешко по записникот од триесет и осмата редовна 

седница, претседателот го стави на усвојување, советниците гласаа и со 13 гласа ЗА го 
усвоија записникот од 38 седница.  

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов пред да ја отвори седницата ги запозна 

советниците со содржината на состанокот кој е одржан со ЗЕЛС и претседателите на 
Советите од Вардарски плански регион. Во продолжение ги наброја активностите кој 
треба да се реализираат во наредните месеци. Се преговара во овој процес на 
децентрализација општините да бидат надлежни за полицијата и социјалната заштита, а 
под надлежност на советот да бидат концесиите на шумите и пасиштата и рудните 
богатства. Преговори се водат за зголемувањсе на средствата кој ги добиваат општините 
од персоналниот данок од 3% да се зголемат на 50 %, и од 4% да се зголеми на  10 % од 
данок на додадена вредност. Со ова претседателот го заврши своето излагање. 
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 Потота, Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

триесет и деветтата  редовна седница го предложи следниот: 
 
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџет на 

Општина Свети Николе; 
 
Точка 2 
Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Свети 

Николе за 2019 година; 
 
Точка 3 
Предлог – Одлука за давање субвенции на општински линиски превоз на патници 

во Општина Свети Николе; 
 
Точка 4 
Предлог – Одлука за согласност на тарифник за општински линиски превоз; 
 
Точка 5 
Предлог – Одлука за именување членови на Општинскиот Совет за социјална 

заштита за Општина Свети Николе; 
 
Точка 6 
Предлог – Одлука за усвојување на Интегриран  План за Локален Развој (ИПЛР) 

на Општина Свети Николе 2019-2022; 
 

Точка 7 
Годишен Извештај за работата на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 

учебната 2018/2019 година; 
 

Точка 8 
Годишна Програма на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за учебната 

2019/2020година; 
 

Точка 9 
Годишен Извештај за работата на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 

2018/2019 година; 
 

Точка 10 
Годишна Програма на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 

2019/2020година; 
 

Точка 11 
Годишен Извештај за работата на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 

2018/2019 година; 
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Точка 12 
Годишна Програма на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 

2019/2020година; 
 

Точка 13 
Годишен Извештај за работата на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за учебната 

2018/2019 година; 
 

Точка 14 
Годишна Програма на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за учебната 

2019/2020година; 
 
Точка 15 
 Годишен Извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска 

градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2018/2019 година; 
 

Точка 16 
 Предлог – Годишна програма за работа на Јавната опшстинска установа за деца – 
Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2019/2020 година; 
 

Точка 17 
            Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 
Урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 година; 
 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот ред. 
 
Бидејки никој не побара збор, Претседателот на Советот го стави 

дневниот ред на гласање. Советниците  со 13  гласа ЗА го прифатија и 
работеа по него. 

 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџет 

на Општина Свети Николе; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 

Предлог - Одлуката  на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА донесе Одлука за 
резервирање на средства за експропријација во Буџет на Општина Свети Николе. 

 
Точка 2 
Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина 

Свети Николе за 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 2 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 

- Одлуката на гласање  i Sovetot so 13 glasa ЗА донесе Одлука за проширување на 
средствата на Буџетот на општина Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за давање субвенции на општински линиски превоз на 

патници во Општина Свети Николе; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев го искажа ставот на советничката група на која припаѓа и се изјасни дека се ЗА 
донесување на ваква Одлука. 

Праша дали субвенциите се однесуваат за секое село поединечно или се 
однесуваат  за линијата која е утврдена  со Одлуката на претходниот совет, дали со ова 
Одлука по веќе завршен јавен оглас се дефинираат субвенциите ат хок и со тоа се крши 
законот за јавни набавки и третиот момент е дека со ова се менува редоследот на 
нештата и дека сето ова требало да се направи и дефинирани пред Јавниот оглас да биде 
распишан како би биле сите понудувачи во иста позиција. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски во делот на 
субвенциите за релација Свети Николе Ерџелија и Свети Николе - Кадрифаково се 
согласи со советникот Бојан Митев и образложи дека тие спаѓаат во иста релација да 
подпаднат под точка два и се  доделуваат  1.200 денари субвенција за два пати дневно. 
Потребата на граѓаните ќе се утврди со користењето на линискиот превоз. Јавната 
набавка не е злоупотребена, се е транспарентно, се јави една фирма со лиценца и 
дозвола за превоз на патници – истакна Градоначалникот. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на Градоначалникот и укажа на тоа дека 
средствата за субвенции не се прецизно дефинирани во Одлуката и не е јасно дали е 
дневно или неделно. Воедно побара написмено од страна на правните служби да се 
изјаснат дека со ова одлука не се носи одлука која се коси со Законот за јавни набавки. 
По размислувањето на советникот субвенциите кој се дел од овој повик да бидат 
наведени при објавувањето на јавниот оглас и со тоа сите заинтересирани странки би 
биле рамноправни. Овде усвојуваме субвенции по предлог на превозникот кој го добил 
тендерот – истакна советникот. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалцијата – Стево Максимов 
делумно се согласи со Градоначалникот и советникот Митев и предложи членот два да 
се раздели во член  2 –а  каде ќе се дефинира на што се однесува точно субвенцијата. 
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Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 

-  Одлуката со предложените измени: 
 

Член 1 
 

1.Субвенција во износ од 1000, 00 денари  се дава  за вршење на превоз на релациите 
-  Свети Николе – Амзибегово-Црнилиште –Пеширово 
 
2. Субвенции во износ од 1.200,00 денари  се дава за вршење на превоз на релација  
-  Свети Николе – Мустафино-Ерџелија-Кадрифаково  
 
3.Субвенции во износ од 700,00 денари  се дава за вршење на превоз на релација 
-  Свети Николе - Горобинци 

Член 2 
 

Средствата од субвенциите се наменети како финансиска подршка за надомест за 
гориво на превозниците, а со  со цел за одржување на релациите наведени во точка 1 од 
оваа одлука, преку вршење на превоз двапати во денот во текот на два дена неделно. 

 
 
 на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлуката 

за давање субвенции на општински линиски превоз на патници во Општина Свети 
Николе. 

 
Точка 4 
Предлог – Одлука за согласност на тарифник за општински линиски превоз; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Бојан Митев се изјасни дека и за оваа одлука советничката група на 

ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласаат воздржано од причини што условите под кој ќе 
вози превозникот не ги дефинирала Општината туку превозникот што се јавил на 
Јавниот оглас и дека  ова се коси  со Законот за јавни огласи. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 
– Одлуката на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
Одлуката за согласност на тарифник за општински линиски превоз. 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за именување членови на Општинскиот Совет за 

социјална заштита за Општина Свети Николе; 
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Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при 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.  
 Za ~lenovi na Op{tinskiot Sovet za socijalna za{tita za Op{tina Sveti 
Nikole se imenuvaat: 
 

1. Daniela Arsenova Lazarova 
2. Ivica Arsov 
3. Melita Stojkova 
4. Sa{a Micevska 
5. Aleksandar Ivanovski 
6. Biljana Mi{eva  
7. Ванчо Миленков  
8. Magdalena Lazarova 
9. Ana Pu{kova  
10. Славица Панева 
11. Ирина Поцкова 
12.  
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 7 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука 
за именување членови на Општинскиот Совет за социјална заштита за Општина 
Свети Николе.   
 

Точка 6 
Предлог – Одлука за усвојување на Интегриран  План за Локален Развој 

(ИПЛР) на Општина Свети Николе 2019-2022; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука 
за усвојување на Интегриран  План за Локален Развој (ИПЛР) на Општина Свети 
Николе 2019-2022. 

 
Точка 7 
Годишен Извештај за работата на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 

учебната 2018/2019 година; 
Претседателот на Komisija 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. 
Директорката на ООУ ,,Кирил и Методиј,, - Саша Мицевска даде кратко 

образложение по Извештајот и истакна дека делот кој бил предвиден со годишната 
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програма во образовниот процес е остварен во целост со постигнати големи резултати и 
воедно изрази благодарност до Градоначалникот за доделените парични награди на 
учениците за постигнатиот успех. 

Во однос на инфраструктурниот дел  хронолошки ги образложи сите активности 
што се реализирале во текот на 2018/2019 година во училиштето. На крајот изрази 
задоволство од постигнатото со надеж дека ќе се продолжи со обезбедување на поволни 
услови за учење и напредок на учениците се со цел да се постигнат подобри резултати 
во образованието на учениците. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Извештајот на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Годишен 
Извештај за работата на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за учебната 
2018/2019 година. 
 

Точка 8 
Годишна Програма на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за учебната 

2019/2020година; 
Претседателот на Komisija 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. 
Директорката на ООУ ,,Кирил и Методиј,, - Саша Мицевска образложи дека во 

Програмата е предвиден целиот наставен процес како што е задолжителната така и 
изборната настава. Приоритет од инфраструктурата е целосно довршување на 
реконструкцијата на тоалетите, фасадата, инвентарот,  односно предвидено е набавка на 
училишен инвентар поради дотраеност. Предвидено се наставни помагала за 
образовниот процес, има проект за алтернативни скали, санација на настрешницата на 
предниот влез, реконструкција на врати и прозори во подрачното училиште Долно 
Ѓуганце, проект за сензорна соба за ученици со посебни образовни потреби и за замена 
на системот за парно  греење од екстра лесно масло со систем со топлотни пумпи вода – 
вода и тој систем  ќе ја затоплува и лади во  инстируциијата по потреба на сезона. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски го образложи и 
најави проектот за замена на парното затоплување и заменување на електричната 
инсталација во училиштето.  

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Годишната Програма на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ 
донесе Годишна Програма на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за учебната 
2019/2020година. 
 

Точка 9 
Годишен Извештај за работата на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 

учебната 2018/2019 година; 
Претседателот на Komisija 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. 
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Директорката на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе – Билјана Мишева ги наброја 

сите активности во ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе реазлизирани во измината 
година, како обуки на наставниците, набавка на надгледни средства за осовременување 
на наставата и сл. Во продолжение ги наброја сите инфраструктурни активности во 
делот на електричната инсталација, набавка на новиот инвентар, поплочување на подови  
и сл. Изрази задоволство од постигнатите успеси на учениците во училиштето и изрази 
благодарност до Градоначалникот за додлените награди на учениците. 
             Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Извештајот на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Годишен 
Извештај за работата на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 2018/2019 
година. 
 

Точка 10 
Годишна Програма на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 

2019/2020година; 
Претседателот на Komisija 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. 
Директорката на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе – Билјана Мишева  

образложи дека Годишната Програма е изработена врз основа на анализа на податоците, 
индикаторите, заканите и можностите од свота анализата во училиштето. Во развојниот 
план и во програмата е оградување на училиштето, изработка на холот, замена на 
инсталација на вториот кат на училиштето, фасада и парно греење во Подрачното 
училиште Горобинци и.т.н. Во делот на Проекти ги информира советниците дека има 
одобрување на барање од МОН за нов инвентар во училиштето. Во продолжение како 
цел ќе  биде обука и едуцирање на наставниот кадар за асертивна комуникација. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски потенцира дека 
се обезбедени услови за целодневна настава во училиштето, Проектот за електификација 
е направен, половина е реализиран минатата година, во иднина ќе се замени 
електрификацијата во целото училиште. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Годишната Програма  на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
донесе Годишна Програма на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 
2019/2020година. 
 

Точка 11 
Годишен Извештај за работата на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 

учебната 2018/2019 година; 
Претседателот на Komisija 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. 
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
 Директорот на ООУ ,,Даме Груев,, - Александар Ивановски накратко го 
презентира Извештајот и ги информира присутните и  граѓаните дека изминатиот период 
бил многу успешен како во образованиот процес така и во инфрастуркурниот дел. 
Истакна дека во воспитно образованиот  процес има целосна реализација, завршени 
проекти како што е уредување на   холтикултурен двор, замена на електрични светилки 
и инсталација, доведување на  техничка вода во училиштето, направен терен за фудбал, 
обезбедени две нови простории за учениците, обновување на канцеларијата на и.т.н. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 
Митрушова изрази задоволство за трудот околу уредувањата на училиштето, 
електрификацијата и направените услови за учениците, но праша што се планира со 
пристапните рампи до училиштето за деца со физичка попреченост, дали училиштата 
имаат обезбедено доволно надгледни средства и укажа на аларманта број на изостаноци 
во училиштето. Пожелно е да се работи на тоа овој тренд што се провлекува низ години 
да се намали или сведе на  минимум. 

Директорот на училиштето овие оправдани изостаноци ги оправда со појавата на 
морбили кај учениците а  неоправданите изостаноци ги оправда со структурата на 
населението и социјалниот статус на учениците. Дел од надгледните средства за 
обезбедени, а дел ќе се обезбедат во иднина. Пристапните рампи ги има во училиштето 
во Ерџелија но само за првиот кат.  

Советничката Митрушов упати на Правилникот за дисциплински мерки, 
советуваше да се внимава на редовноста на учениците, да им се створат навики на 
учениците и да сфатат дека основното одделение е задолжително, како би можеле истите 
во средното образование да бидат редовни. 

Советникот Стево Максимов ја потсети советничката дека овој проблем се 
провлекува со години наназад. Овие податоци за изостаноците биле многу поголеми во 
2015 и 2016 година. Од тука се поставува прашањето што е со образованиот систем и до 
каде е доведен. 

Совентичката Митрушов уште еднаш потенцира дека бројките за изостаноци се 
аларманти за вакво мало училиште. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев истакна дека 
нема потреба од инволвирање на политика за вакви теми и не треба да се дава политички 
предзнак од страна на советникот Максимов. 

Советникот Стево Максимов имаше контрареплика на  советникот Митев и 
истакна дека се послужил со факти на податоци од изминатите години и дека проблемот 
не почнува со дирекорот Ивановски туку започнал пред години многу порано. 

 
 Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 

Извештајот  на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Годишен Извештај за работата на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 
2018/2019 година. 

 
Точка 12 
Годишна Програма на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 

2019/2020година; 
Претседателот на Komisija 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. 
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Директорот на училиштето ја образложи Програмата накратко и истакна дека ова 
година ќе се посвети внимание на воспитно образовниот процес и поголемо 
усовршување на наставниот кадар, опремување на кабинетите, подобрување на условите 
во училниците, апликација за изградба на спортска сала во дворот на училиштето и.т.н. 

Советникот Светлана Митрошов укажа на тоа дека програмата за 2019/2020 
година е пресликана од мината година со мали измени. Годишната програма не е 
соодветна за советниците, Програмата има грешки и недостатоци и Програмата е 
несериозна – истакна советничката. 

Директорот на училиштето истакна дека училиштето има самоевалуација и ги 
покани советниците да го посетат училиштето и да ги видат настанатите промени и 
разлики. Истакна дека во иднина наставно-образованиот процес ќе се труди да оди во 
нагорна линија, но сето она што е напишано е реализирано. 

Реплицираше советникот Митрушов сугерираше во иднина да се работи на 
изработка на Програмата, а да не се препишува од претходнтие години. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе истакна дека во ООУ ,,Даме Груев,, 
интензивно се работи, училиштето оди во нагорна линија како во образовниот процес 
така и во инфраструктурниот дел. Ова училиште обезбедува сопствени средства од 
буџетот на Општина Свети Николе и сите средства ги вложува за современи услови за 
образование на учениците. Во продолжение ги наброја сите активности и залагања на 
директорот за развој на образованиот процес во училиштето. 

Советникот Бојан Митев се јави за збор и истакна дека менаџирањето на 
директорите е нивна работа, дека сами си ја водат установата и дека сами ги 
ззаслужуваат  резултатите кој се покажани во училиштето. Градоначалникот треба да 
менаџира со Општина Свети Николе, а не со училиштата. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Годишната Програма  на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
донесе Годишна Програма на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 
2019/2020година. 
 

Точка 13 
Годишен Извештај за работата на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 

учебната 2018/2019 година; 
Претседателот на Komisija 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. 
Директорот на училиштето на СОУ ,,Кочо Рацин,, - Ванчо Миленков истакна 

дека за овој краток период од како е директор ги детектирал состојбите во училиштето и 
воедно се превземени мерки за успешен старт на новата учебна година. Како што се 
гледа од Извештајот сите активности од образовниот процес се остварени и има 
постигнато соодветни резултати и за тоа истакнатите ученици се наградени од страна на 
градоначалникот и менторите. Просечниот успех во гимназијата е е 4,35, а во стручното 
училиште 2,96. Ова покажува дека во нашето средно образование се работи квалитено и 
има потенцијал за остварување на уште поголеми резултати. Во продолжение ги наброја 
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сите активности и програми во кој учествувале учениците од СОУ ,,Кочо Рацин,,, ги 
наброја соработките со бизнис заедниците, екскурзиите низ Европа и сл. 

Понатаму ги наброја сите инфраструктурни зафати во училиштето, набавка на 
наставните помагала за работа по определени предмети, реконструкција на просториите 
во Домот во стручното училиште, припремата на земјиштето за есенската сеидба и.т.н. 
 Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Извештајот на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Годишен 
Извештај за работата на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за учебната 2018/2019 
година. 
 

Точка 14 
Годишна Програма на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за учебната 

2019/2020година; 
Претседателот на Komisija 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. 
Директорот на училиштето на кратко ја образложи Годишната Програма и ги 

запозна советниците и граѓаните со активностите во образованието на наставниот кадар 
и учениците во наредната 2019/2020 година.  

За прв пат во државата ќе има петти степен на образование и истите ќе бидат 
едуцирани за енолози, ќе се направи мини зоолошка градина со диви и домашни 
животни кој ќе служат за практична настава, ќе има холтикултурно уредување и бушење 
на бунар. Во продолжение истакна дека ќе следи комплетно реновирање на ученичкиот 
дом преку Министерството за образование, а со тоа ќе има подобрување на енергетската 
ефикасност со поставување на панели, дезинфекција на училиштето и систематски 
преглед на наставниците кој веќе не е направен 15 години. Сето ова ќе биде покриено со 
медиумска присустност, како би можеле да се привлече поголем број на ученици. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Атанасов укажа на техничко компјутерски грешки и правописни грешки. Праша како 
тое е  планирано екстерно тестирање и оценување во завршните години на средното и 
стручното образование, а истото веќе е укинато. (стр. 60, 61,62 и 63). Праша како тоа и 
од кога општествено хуманистички актив во август 2020 година ќе бира претседател за 
2015/ 2016 година. Ова укажува на копирана програма и не е достојно да помине ваков 
тип на Програма – истакна советникот. 

Директорот на училиштето образложи дека ова е направено од недоразбирање, се 
извини за ваквите грешки и вети дека во иднина дека нема да се повторат. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе  ги информира присутните дека 
изработен е Проект за фасада на училиштето и зголемена енергетска ефикасност. Во тек 
е изработка на Прокет за спортска сала во училишниот двор. Се прават сите напори , се 
бара донација за да се реализираат овие проекти. 

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

Годишната Програма  на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
донесе Годишна Програма на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за учебната 
2019/2020година. 
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Точка 15 
 Годишен Извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – 

Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2018/2019 година; 
Претседателот на Komisija 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. 
Директорката на установата – Билјана Василова образложи дека извештајот е 

изработен враз основа на Законот за заштита на деца. Внатре се опишани  сите 
воспитно-образовни активности кој се реализирани во минатата и оваа година. Во 
продолжение ги појасни сите активности поединечно. Ги запозна присутните дека се  
набавенина нови и адекватни апарати во кујната, направена е реконструкција на дел од 
тоалетите, се изведува рекострукција на кровот во Клон два и замена на старите прозори 
и врати со нови ПВЦ врати и прозори и.т.н. Сето ова е за доброто на детето и за што 
подобар и што поефикасен престој на децата во установата – истакна директорката. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Извештајот на гласање  i Sovetot so 7 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 2018/2019 година. 

 
Точка 16 

 Предлог – Годишна програма за работа на Јавната опшстинска установа за 
деца – Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2019/2020 
година; 

Претседателот на Komisija 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. 
 Директорката на Детската Градинка истакна дека Програмата е изработена врз 
основа на  Програмата  за воспитно образовна работа за деца од предучулишна возраст, 
издадена со Законот за деца и Бирото за развој на деца. Потоа следуваше образложение 
за сите активности на децата кој се згрижени во градинката во целодневниот и 
полудневниот престој. Бројот од запишани 460 деца постојано се зголемува , во 
градинката интензивно се работи за подобрување на условите за престој, се работи на 
изработување на пректи и аплицирање на истите. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 
Митрушов праша дали кога се запишуваат децата од предучилишна возраст се има 
предвид и реонизацијата. 

Директорката истакна дека таа проблематика се појавува со години наназад, 
односно децата од таа возраст гравитираат повеќе до Клон 1, додека групите во Клон 2 
остануваат празни. Од тие причини дечињата се распроедени така како што се. 

Советничката Митрушов праша дали во Програмата ќе се внесе и тоа дека во 
летниот период кога децата не одат во градинка месечниот износ да се плаќа со ниска 
сума паушално и дали на родителите што имаат близнаци ќе им се намали месечната 
претплата за престој на нивните деца во градинката. 
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Директорката истакна дека ова проблематика е детектирана, предлогот е поминат 
на Управен одбор и дека споменатите предлози од советничката Митрушов се во тек на 
реализиација. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев изрази задоволство од излагањата на директорите и 
од самиот факт што истите излегле пред јавноста со веќе завршени проекти, подобрени  

услови и сл. Потенцира дека се што се ветило, се исполнило и воедно им посака 
успешна работа на директорите на гореспоменатите институции. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе накратко додаде дека се размислува 
за проширување на просториите односно истакна дека Урбанистичкиот план за осумте 
села е во тек и се надева дека во најкраток можен рок ќе се изградат две дртски градинки 
во с. Ерџелија и с. Црнилиште. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Годишната Програма  на гласање  i Sovetot so 7 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
донесе Годишна програма за работа на Јавната опшстинска установа за деца – 
Детска градинка ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2019/2020 година. 

 
Точка 17 

            Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за 
изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 
2019 година; 

 
Претседателот на Komisijata za plani rawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata - 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 17 од дневниот ред. 
 Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Програмата  на 
гласање  i Sovetot so 12 glasa ЗА донесе Програма за изменување и дополнување 
на Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина 
Свети Николе за 2019 година.  

 
 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

триесет и деветтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 18:00 часот. 

Општина Свети Николе 30. 09.2019 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 четириесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 30 .10. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 15:15 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 15 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Бојана Стојанова, Данче Наков, Mir~e Josev, Goran Trajkovski, Бојан 
Митев, Владимир Атанасов, Ристе Андонов, Оливера Арсов  и Svetlana Mitru{ov. 

 
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: 
- Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 
Претседателот на Советот го стави на усвојување Записникот од триесет и 

деветтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 30.09. 
2019 година. 
 

Претседателот отвори расправа по записникот.  
 
Откако никој немаше забелешко по записникот од триесет и деветтата редовна 

седница, претседателот го стави на усвојување, советниците гласаа и со 15 гласа ЗА го 
усвоија записникот од 39 седница.  
 

 Потота, Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 
четириесеттата   редовна седница го предложи следниот: 
 
 
 Д н е в е н   р е д 

 
Точка 1 
Предлог – Одлука za imenuvawe на претседател и ~lenovi na Op{tinski 

Sovet za bezbednost  na soobra}ajot na pati{tata za Sveti Nikolе; 
 
Точка 2 
Предлог – Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно 

осветлување; 
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Точка 3 
Предлог – Одлука  за констатирање на престанок на мандат на членови на Совет 

на млади на Општина Свети Николе; 
 
Точка 4 
Предлог -  Одлука за давање во сопственост на  подвижни ствари  како влог за 

зголемување на основната главнина на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе 

Точка 5 
Предлог -  Одлука за давање во сопственост на  недвижнa ствар  како влог за 

зголемување на основната главнина на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе 

Точка 6 
Дополнување на Програмата за работа во областа на располагање со градежно 

земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина 
Свети Николе за 2019 година; 
 

Точка 7 
Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

Урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 година; 
 
Точка 8 
Предлог – Решение за поништување на Заклучок за усвојување на Годишен план 

за вработување на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2020 година; 
 
Точка 9 
Годишен план за вработување за 2020 година за ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети 

Николе; 
 
Точка 10 
Измена и дполнување на Годишен план за вработување за 2019 година во 

Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
 

Точка 11 
Извештај за материјално-финансово работење на претпријатието за период 01.01. 

2019 година до 30.09. 2019 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 
Точка12 
Извештај за материјално-финансово работење на претпријатието за период 01.01. 

2019 година до 30.09. 2019 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе; 
 

Точка 13 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за  

извештајниот период (комулативно) за квартал ТРЕТИ од 01.01. 2019 година до 
30.09.2019 година; 

 
Точка 14 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за третиот квартал за 2019 

година; 
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Точка 15 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ТРЕТ квартал; 
 
Точка 16 

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

Точка 17 
Предлог – Одлука за утврдување за бесправно користење на вода. 

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

Митев постави две советнички прашања. Првото прашање се однесуваше на  Одлуката 
која се донесе за намалување на цената на чинење за комуналии за градежно земјиште за 
фотоволтаични електрани и дали се коси за Законот со јавни набавки? Барање од 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за одржување нова седница со 
претставници на Министерството за животна средина и граѓаните во врска регионалната 
депонија. Советникот образложи дека на самата јавна седница ќе им се овозможи на 
граѓаните на општината да видат и прашат како тоа ќе изгледа, како планира да се 
имплементира и т.н. 

Претседателот на Советот - Кире Алексов се изјасни дека одговорот во писмена 
форма за првото прашање советниците ќе го добијат на наредната седница. Во врска 
воторото прашање односно барање одговори додека не се воспостави конктат со 
Министерството за животна средина неможе да се закаже седница. 

 
Бидејки никој друг не побара збор, Претседателот на Советот го стави 

дневниот ред на гласање. Советниците  со 15  гласа ЗА го прифатија и 
работеа по него. 

 
 
Точка 1 
Предлог – Одлука za imenuvawe на претседател и ~lenovi na Op{tinski 

Sovet za bezbednost  na soobra}ajot na pati{tata za Sveti Nikolе; 
Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa 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. 

Претседател за ОСБСП за Свети Николе  : 
 
1. дипл.сообраќ.инженер Илија Арсов, раководител на станица за технички 

преглед, 
 

Членови за ОСБСП за Свети Николе се: 
 
2. дипл.сообраќ.инженер Зоран Колев, државен инспектор за патен сообраќај, 
3.дипл.правник Зоран Стојчев,раководител на сектор за урбанизам, заштита на 

животна средина, комунални работи и оттуѓување на градежно земјиште, 
4. дипл.градежен инженер Дарко Јованов, раководител на одделение за 

урбанизам и заштита на животна средина ,  
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5. дипл.правник Даниела Панева , раководител на одделение за инспекциски 
надзор и  овластен инспектор за патен сообраќај  за општина Свети Николе,  

6.м-р за човечки ресурси, Антонио Мицевски,помошник командир за БПС и 
интервенција во ПС Свети Николе ,  
            7. дипл.сообраќ.инженер Благој Давчевски , државен 
инспектор за патен сообраќај, /претседател 

 
8. дипл.сообраќ.инженер Драган Манасовски, контролор на возила     и  
9. дипл.економист  Кристијан Бошков,  соработник за припрема на проекти 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 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 za 
imenuvawe на претседател и ~lenovi na Op{tinski Sovet za bezbednost  na 
soobra}ajot na pati{tata za Sveti Nikolе. 
 

Точка 2 
Предлог – Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно 

осветлување; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
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 на комунална такса за јавно осветлување. 
 

Точка 3 
Предлог – Одлука  за констатирање на престанок на мандат на членови на 

Совет на млади на Општина Свети Николе; 
Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa 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.  
          Се констатира престанок на мандат на членoви  на Совет на Млади на Општина 
Свети Николе на   
 

-  Мери Јованчева 
- Теодора Бошкова 
- Филип Григоров 
- Бобан Јанев 
- Ева Миленкова 
- Марија Арсова 
- Кристијан Атанасов 
 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
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Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 
- Одлуката  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука  
за констатирање на престанок на мандат на членови на Совет на млади на 
Општина Свети Николе. 

 
Точка 4 
Предлог -  Одлука за давање во сопственост на  подвижни ствари  како влог 

за зголемување на основната главнина на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе 

Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa 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. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  кратко 

образложи дека со ова одлука новата опрема и механизација која е добиена ќе се отстапи 
на ЈКП ,,Комуналец,,  и претпријатието ќе добие поголема можност за кредитен рејтинг.  

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 на  подвижни ствари  како влог за зголемување на основната главнина 
на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе. 

Точка 5 
Предлог -  Одлука за давање во сопственост на  недвижнa ствар  како влог за 

зголемување на основната главнина на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе 

Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa 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 5 од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  појасни дека се 

работи за зграда во градскиот парк и истата општината ќе му ја даде во сопственост на 
претпријатието за да  вработените имаат просторија за престој во текот на работното 
време. 

 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 на  недвижнa ствар  како влог за зголемување на основната главнина 
на ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе. 

Точка 6 
Дополнување на Програмата за работа во областа на располагање со 

градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на 
подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 година; 

Претседателот на Komisijata za plani rawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata - Стево Максимов 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 6 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 Дополнување на 
Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Свети 
Николе за 2019 година. 
 

Точка 7 
Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

Урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2019 година; 
Претседателот на Komisijata za plani rawe i ureduvawe na prostorot i 

za{tita na `ivotnata sredina i prirodata - 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 7 од дневниот ред. 
Градоначалникот овде кратко појасни дека се работи за Измена на Програмата 

односно на подрачјето под МИК Свети Николе се зголемува опфатот за градење и така 
ќе се привлечат повеќе инвеститори. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 
- Одлуката  на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Програма за изменување и 
дополнување на Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето 
на Општина Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 8 
Предлог – Решение за поништување на Заклучок за усвојување на Годишен 

план за вработување на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2020 година; 
 

Претседателот на Komisija 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 го стави Предлог 

- Решението  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 ВОЗДРЖАНИ донесе Решение за 
поништување на Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ 
,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 9 
Годишен план за вработување за 2020 година за ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети 

Николе; 
Претседателот на Komisija 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. 
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог 

Годишниот план   на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 ВОЗДРЖАНИ донесе 
Годишен план за вработување за 2020 година за ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе. 
 

Точка 10 
Измена и дполнување на Годишен план за вработување за 2019 година во 

Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
Претседателот на Komisija 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  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог 

Годишниот план   на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 ВОЗДРЖАНИ донесе 
Измена и дполнување на Годишен план за вработување за 2019 година во Ј.О.У.Д.Г. 
,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 

 
Точка 11 
Извештај за материјално-финансово работење на претпријатието за период 

01.01. 2019 година до 30.09. 2019 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 

Арсов побара одговор на неколку прашања од директорот на Јавното претпријатие. 
Имено кај ставката потрошени сировини и материјали е прикажано зголемување, зошто 
имаме зголемување на трошоците за вода и на што се должи? Констатира дека 
поставеното прашање за квалитетот на водата од претходните седници не е одговорено и 
образложено. Како  планира претпријатието и локалната самоуправа да се справи со овој 
проблем? Во продолжение праша зошто од село Горобинци водоводот не е ставен во 
владениеа на ЈП,,Комуналец,, иако е донесена таква Одлука. Од што се зголемени 
приходите и расходите во водоинсталационата мрежа? Има прикажано зголемување на 
ставката за одржување на опрема и дали е тоа одржување на возилата? Какви услуги 
нуди пазарот и од каде се собираат овие средства? 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, - Александар  Давитков откако ги поздрави 
присутните и одговори дека зголемените ставки доаѓаат од зголемената побарувачка на 
сирова вода од хидросистемот Злетовица, водоинсталатерските услуги се зголемени 
поради поставување на водомери во с. Горобинци и водоводната мрежа, трошоците се 
зголемени поради одржување на возила, електричната енергија во Пазарот, услуги за 
бетонирање на шахти, бетонирање на потпорен зид, одзатнување на шахти и сл. 

Советничката Оливера Арсов реплицираше и праша на што се однесуваат 
услугите од 580.000 денари ? 
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Дали се има увид каква сирова вода доаѓа до филтер станицата и како се планира 
да се реши тој постојан проблем околу чистата вода за пиење бидејки цената на водата 
постојано се покачува? 

Директорот на претпријатието дообјасни околу  услугите од други и истакна дека 
под тоа спаѓа услуга за асфалтирање на улици, а за  квалитетот на водата  одговори дека 
е добар. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев по однос на пресметката за приходи и расходи што е во Извештајот ги наброја 
услугите што ги врши ЈКП ,,Комуналец,, по ставки и средства. Напомена дека услугите 
се ставени на ставка услуги од други. Праша каде има прикажано трошоци  за  
асфалтирање на улици во ставката услуги од други. Укажа дека во Извештајот нема 
ставка изнесување на смет иако оваа ставка е најголема и ова дејност е основната 
дејност на претприајтието.  

Второто прашање се однесуваше на вкупните расходи од 691.000,00денари кој 
произлегувааат  од електроинсталатерски работи. Од нив  за плати трошоците 
изнесуваат 56%, односно повеќе средства се трошат за плати во однос на самите 
електроинсталатерски работи.  Претпријатието треба да воведе нова дејност и услугите 
од други треба да се намалат, а не да се зголемуваат во однос на претходната година.  

Побара одговор од  директорот за која намена се зголемени средствата по однос 
на ставка одржување на опрема и зошто оваа година се зголемени трошоците на 
претпријатието за сирова вода од 600.000 денари во однос на хидросистемот Злетовица. 

Како трет заклучок по однос на Извештајот истакна дека приходите на ЈКП 
,,Комуналец,, се зголемиле за 3.000.000 денари, но се зголемиле и расходите.   Разликата 
помеѓу приходите  и расходите е 1.800.000 денари. Укажа дека приходите се 
фактурирани, но не наплатени и  ЈКП ,,Комуналец,,  прикажува повеќе расходи отколку 
приходи. Праша дали претпријатието стигнало до 92% наплата на вкупните побарувања 
на ЈЛП ,,Комуналец,,. 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, - Александар Давитков одговори дека возилата 
на претпријатието се стари и амортизирани и истите се одржуваат и се трошат одредени 
парични средства за нив. Понатаму појасни дека во услугите од други спаѓа одржување 
на депонија, а не изнесувањето на смет.  

Градоначалникот на Општина Свети Николе го елаборираше на кратко 
Извештајот на претпријатието и истакна дека полека но сигурно претпријатието се 
стабилизира. Зборуваше за наследените долгови на претпријатието кон Хидросистемот 
,,Злетовица,,, за каматата која се исплаќа врз основа на долгот, нивното подмирување и 
сл. Процентот на наплата ќе се зголеми со утужувањето на корисниците, со намалување 
на репрезетацијата, заштеда врз основ на водење на ред околу трошењето на нафта и сл. 

Во врска услугите од други образложи дека тука влегува и чистењето на 
пристапот до депонијата. Понатаму дообјасни дека има зголемена динамика во 
одржувањето на електричното осветлување, нова инсталиациона мрежа на две улици, 
инвестиција во каптажата во село Горобинци и.т.н. Потрошените суровини и материјали 
за вода се реални поради сушата и поголемите потреби од вода. Намалени се трошоците 
за повикување на возилото за појавен проблем за улично осветлување, а вишокот од 
средства се вложува во обновување на електричната мрежа и одвојување  од мрежата на 
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ЕВН. Со овие активности ќе се намалат трошоците, а ќе се зголемат  услугите кон 
граѓаните. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на Градоначалникот и истакна дека 
заштедата е незначителна во врска електроинсталатерските работи. Во однос на 
Хидресистемот Злетовивица истакна дека советниците бараат да се види каков квалитет 
на вода се добива од Хисдросистемот Злетовица. Побара од Градоначалникот да не се 
компарира со претходната власт и иситот да зборува за својата работа и своите 
постигнувања. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов го 
изрази своето задоволство од работата на ЈКП ,,Комуналец,, и го истакна просперитетот 
на претпријатието. Компарација со претходните години мора да има за да се види во која 
насока се движи претпријатието, за  таа цел набавени се и нови возила и механизација за 
подобрување на услугите кон граѓаните. Заклучи дека претпријатието се движи по 
вистинскиот пат и работи успешно. Побара од Градоначалникот да даде дополнително 
објаснување  околу новоформираната ОЕ за  електроинсталационата дејност. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе појасни дека приходите од улично 
осветлување ги прибира општината на месечно ниво. Претходните години трошоците по 
основ на одржување на осветлувањето биле големи и општината немала никаков 
бенифит. Сега со извршувањето на оваа дејност приходите се многу поголеми од 
расходите по основ на одржување на уличното освлетување. Има вработено едно лице и 
истото ја обслужува целата мрежа. Целото одделување чини околу 3.000.000 денари и за 
две години ова инвестиција ќе се врати. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 
Арсов кратко појасни дека поставените прашања и водената дискусијата е со цел за да 
можат граѓаните да ја разберат вистинската состојба на ЈКП ,,Комуналец,,, и да добијат 
одговори на евентуалните дилеми и прашања. Укажа на тоа дека улиците се со дупки, 
азбесните цевки за вода не се заменети, дека во Горобинци многу често нема вода и сл. 

Советникот Стево Максимов имаше контрареплика на советничката Арсов и се 
изјасни дека овде советниците не треба да се напаѓаат и да водат политика туку да 
помогнат да се решат локалните проблеми. Овде се зборува само со факти по однос на 
Извештаите. Компарација мора да се прави за да се види дали напредува едно 
претпријатие или не. Укажа на тоа дека кредитот што е земен пред пет години, 
Општината треба да го врати односно азбесните цевки на двете улици се сменети пред 
пет  години но локалната  власт и граѓаните ги плаќаат сега.  

Советникот Бојан Митев побара прашањата кој што доаѓаат на оваа тема да ги 
одговара  директорот, а не Градоначалникот. Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата во врска Извештаите секогаш поставувала прашања и ќе  поставува. За 
новите возила на ЈКП ,,Комуналец,, појасни на граѓаните дека возилата се  гранд 
односно подарок од Светска Банка.  

Советникот Стево Максимов имаше контрареплика и се изјасни дека тој го 
повикал Градоначалникот или директорот да дадат дополнителни информации околу 
електроинсталатерските работи.  

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ  и коалицијата – Владимир 
Атанасов апелираше  на свесноста кога станува збор за работата на Јавните 
претпријатија. 
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Советникот Штерјо Ѓоргиев истакна дека секогаш кога се расправало за ЈКП 
,,Комуналец,, имало вакви дебати и собирање на политички поени. Во моментот во ЈКП 
,,Комуналец,, има голем напредок иако директорот на претпријатието е релативно млад. 
Понатаму истакна дека  е нормално  директорот на претпријатието да соработува со 
Градоначалникот, воедно повика до директорите на претпријатијата и институциите да 
си ја вршат својата работа и да се консултираат со Градоначалникот. 

Советникот Бојан Митев реплицираше и се изјасни дека не се согласува со 
советникот Ѓоргиев затоа што во  Јавното  претпријатие  има објективни проблеми. 

Контрареплика имаше советникот Штерјо Ѓоргиев и во продолжение ги наброја 
активностите на Градоначалникот во Центарот на градот. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Извештајот на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај за 
материјално-финансово работење на претпријатието за период 01.01. 2019 година 
до 30.09. 2019 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Точка12 
Извештај за материјално-финансово работење на претпријатието за период 

01.01. 2019 година до 30.09. 2019 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев ја издвои 

ставката регрес за годишен одмор и посочи дека за прв пат ова претпријатие исплака К -
15 на своите работници. Побара од следната година сите јавни претпријатија  што се 
основани од општината вклучувајки ја и локалната самоуправа да исплаќаат К-15. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави  
Извештајот  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои  
Извештај за материјално-финансово работење на претпријатието за период 01.01. 
2019 година до 30.09. 2019 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 
 

Точка 13 
Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе 

за  извештајниот период (комулативно) за квартал ТРЕТИ од 01.01. 2019 година до 
30.09.2019 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски ги запозна 

советниците и граѓаните дека Општината е на прав пат да ја зголеми ликвидноста, а тоа 
значи дека сите обврски што ги има Општина Свети Николе се раздолжени односно  
Општина Свети Николе веќе има и вишок средства на својата сметка и од тие средства 
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ќе го раздолжи и преостанатиот долг односно дека за многу кратко време ќе биде 
ликвидна спрема сите побарувачи. Сите обрврски од околу 9.000.000 се намалени на 
2.000.000 денари, тековните обврски се исплатени и воедно редовно се враќа кредитот 
од Светска банка. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави  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 ТРЕТИ од 01.01. 2019 година до 
30.09.2019 година. 

 
Точка 14 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за третиот квартал за 

2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев го 

искоментира Извештајот и укажа дека буџетот е лимитиран и намален во однос на 
претходните три години. Во продолжение праша како тоа Градоначалникот планирал 
убирање на средсва по основ на глоба од граѓаните од страна на градежните инспектори. 
Констатира од Извештајот дека  реализацијата на комуналиите е  на половина од она 
што е предвидено, од  неизграденото градежно земјиште приходите се мали и дека  има 
драстично промашување во планирањето на буџетот. Во продолжение истакна дека 
приходната ставка е на многу  низок процент. Во однос на расходната ставка истакна 
дека капиталните расходи се реализирани 37%. Ова ниво не е задоволително. Во однос 
на приходната и расходната ставка се гледа дека Општина Свети Николе нема добро 
планирање на средствата и се запраша дали Општината е на вистинскиот пат. Граѓаните 
на Општина Свеит Николе бараат развој на општината, а не сакаат изговори. Препорача 
Градоначалникот следните две години да ја реализира Програмата кој ја ветил во 
предизборјето. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе зема збор и зборуваше за  Извештај 
за реализација на Општина Свети Николе за третиот квартал за 2019 година. Се обрати 
до советниците и граѓаните и истакна дека капиталните проекти почнувааат да се 
реализираат .Во продолжение ги наброја активностите како што е  пешачката патека до 
Кнежје односно до локалитетот Била Зора, натпатникот Пеширово - Ерџелија, 1 км 
улица во с. Црнилиште и сл.   

Појасни дека во изминатиот  временски период е оставарено половина од 
предивденото и дека  локалната самоуправа е задоволна од реазлизирано. Останатите 
капитални проекти ќе се реализираат до крајаот на година и воедно ги посочи  
ветерниците, продажбата од градежното земјиште, продаденото градежно земјиште за 
зграда за стамбен простор за социјално-загрозени семејства и сл.  Истакна дека  
приходите во делот за закуп на земјоделско земјиште се два пати повеќе од што е 
очекувано и предвидено. Препорача во иднина советниците убаво да го разгледаат 
извештајот, да го разберат, па да дискутираат.  
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Советникот Бојан Митев реплицираше  и имаше забелешка на сумата убрана од 
закуп на земјоделско земјиште и уште еднаш потенцира дека дел од овие средства се од 
земјоделското земјиште на Општина Лозово. Сите капитални инвестиции кој се 
набројани од градоначалникот се од грантови, од Вардарски плански регион, Агенција за 
развој и сл. и на крајот истакна дека проектите се наследени од претходната локална 
самоуправа. 

Градоначалникот појасни дека неизградени градежни објекти има во градот, 
имаме инспекција и мора да се предвиди глобота. Тие не се остварени и сега се 
намалуваат. Што се однесува за средствата од закуп на земјоделско земјиште што не се  
добиени , тие биле  по основ за  неоставреување на 80% приходи од данок на имот. 

Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави  
Кварталниот извештај  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои  Извештај за реализација на Општина Свети Николе за третиот квартал за 
2019 година. 

 
Точка 15 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ТРЕТ 

квартал; 
 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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  Кварталниот 

извештај  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои  
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ТРЕТ квартал. 
 

Точка 16 
 Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и јавните претпријатија основани од општините; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави  Кварталниот 
извештај  на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои  
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и јавните претпријатија основани од општините. 
 

Точка 17 
Предлог – Одлука за утврдување за бесправно користење на вода. 
 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 17 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ja стави Предлог 

Одлуката   на гласање  i Sovetot so15 glasa ЗА донесе Одлука за утврдување за 
бесправно користење на вода. 

 
 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

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

Општина Свети Николе 30. 10.2019 година. 
 
 
 

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



  1 

 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 Од четириесетипрвата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 05 .11. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 10:30 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, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Бојана Стојанова, Данче Наков, Mir~e Josev, Goran Trajkovski, Бојан 
Митев, Владимир Атанасов, Ристе Андонов, Оливера Арсов  и Svetlana Mitru{ov. 

 
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: 
- Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 

 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

четириесeтипрвата   редовна седница го предложи следниот: 
 

 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за именување на лице кои ќе ги води работите до конституирање на 

заедничкото јавно претпријатие за управување со отпад; 
 

Точка 2 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на 

општина Свети Николе; 
 
Точка  3 
Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од 

Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година за преземање на 1(еден) 
административен службеник; 
 

Точка 4 
Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на културата во 2019 година; 
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Точка 5 
Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на спорт и млади во 2019 година; 
 
Точка 6 
Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на Локален економски развој во 2019 година; 
 
Точка 7 
Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на образованието во 2019 година 
 
Точка 8 
Измена и дополнување на Програма за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Свети Николе  во 2019 година; 
 
Точка 9 
Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на социјалната заштита  во 2019 година; 
 

Точка 10 
Измени и доополнувања  на Буџет на Општина Свети Николе за 2019 година; 

 
Точка 11 
Развојна програма за 2020 година на Општина Свети Николе; 
 
Точка 12 
Барање парична помош од И.Б.К. 
 
Точка 13 
Изменување и дополнување  на Годишниот план за вработување за 2019 година 

на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 
Точка 14 
Предлог – Одлука за определување на имиња на улици во Општина Свети 

Николе; 
 
Точка15 
Предлог – Решение за разрешување и именување на член во  Управниот Одбор  

на   ОУ Дом на Култура “Крсте Петков Мисирков” – Свети Николе 
 

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

Митев зема збор и побара точката Изменување и дополнување  на Годишниот план за 
вработување за 2019 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе да се повлече од дневен 
ред бидејки материјалите советниците ги добиле неполн час пред да започне седницата и 
не биле во можност да ги разгледаат. Советникот истакна дека во Измената на планот за  
вработување  се предвидени нови 17 вработувања и немало можност да се споредат со  
веќе донесениот План за вработување на претпијатието. 
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Претседателот на Советот Кире Алексов кратко му појасни на советникот дека на 
Комисија е разгледуван планот и членовите добиле образложение од директорот. Имено 
не се 17 вработувања туку само 5 вработувања. 11 работници ги напуштиле своите 
позиции и во моментот претпријатието има дефицит на работници. 

Советникот Бојан Митев одговори дека не бил известен за комисисјата, но пак 
побара да се тргне точката од дневен ред и предложи точката да биде ставена за 
наредната седница. 

Претседателот на Советот  образложи дека Советот носи само мислење, а крајна 
инстанца од која се добива согласност е Министерството за информатичко општество.  

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 
Митрушов побара збор и го подржа излагањето на советникот Митев од причини што се 
работи за сериозна точка која не би требало да помине тукутака на седница.  Побара 
точката да се одложи за наредната седница. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов се 
изјасни дека советничката група на СДСМ и коалицијата ќе гласа воздржано, но точката 
ќе се разгледа поради ставот и мислењето на директорот и поради подобро 
функционирање на претпријатието. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 
Арсов  посочи дека точката не е толку хитна и дека со неусвојувањето на Планот за 
вработување нема да се попречи претприајтието во неговото функционирање затоа што 
овие работни места се испразнети поодомна и не се толку хитни за пополнување. Планот 
треба да се разгледа, да се изанилизира и да се стави на дневен ред. Се изјасни дека 
очекува разбирање и подршка и дека советниците на СДСМ и коалицијата нема да 
гласаат воздржано по оваа точка. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов го стави предлогот на советникот 
Бојан Митев на галсање  односно точката Изменување и дополнување  на Годишниот 
план за вработување за 2019 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе да се повлече од 
дневен ред. 

Советниците гласааа по предлогот и со  6 гласа ЗА и 9 гласа ВОЗДРЖАНИ не се 
усвои предлогот на советникот Бојан Митев. 

 
Претседателот на советот Кире Алексов побара збор и врз основа на член 22 став 

3 од Законот за локална самоуправа и член  158 член 162 и 163 од Деловникот за работа 
на Советот на Општина Св ети Николе  предложи Амандман за алоцирање –префрлање 
на средстава. 

 
Со овој  АМАНДМАН  се предлага алоцирање (префрлање)  на средствата од 

ИЗМЕНАТА   И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  за активности те на Општина 
Свети Николе во областа на  сoцијалната заштита и тоа:  
 
 -Од Табелата   РАСХОДИ  под Реден број 18 „САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА 
ПРОСТОР ЗА ДЕТСКО  ОДМОРАЛИШТЕ “  износот од предвидените  средствата   од  
300.000,00 денари, се намалува за изност од 100.000,00 денари и  овој износ се пренесува  
  -Во Измената и Дополнување  на Програмата за активности на Општина Свети 
Николе во Областа на спорт и млади во 2019 година.   

Со префрлање на средства од 100.000,00 денари   во ставката  под реден број 12 
од  Програмата за активности на Општина Свети Николе во Областа на спорт и млади во 
2019 година  се префрлаат средства на ФК ОВЧЕ ПОЛЕ ке се допринесе за развој на  
спортот  кај младите.   

Во продолжение претседателот ја образложи потребата од овој амандман и 
предложи советот да го усвои овој амандман. 
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Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев побара овој амандман да се предложи кога ќе се предложи Програмата за 
социјална работа. 

Претседателот на Советот одговори дека амандманот е предложен врз основа на 
Деловникот за работа на Советот. 

Бидејки никој друг не побара збор, Претседателот на Советот го стави Предлог – 
Амандманот на гласање , советниците гласаа и со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
предлогот е усвоен. 

 
За збор се јави советникот Данче Наков кој предложи уште еден амандман, 

поточно со овој  АМАНДМАН  се предлага алоцирање (префрлање)  на средствата од 
ИЗМЕНАТА   И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  за  уредување на градежно 
земјиште  на Општина Свети Николе за 2019 година и  тоа:  
 -Од Табелата   РАСХОДИ   од програмата  ЈИ изградба на системи за одведување 
и пречистување на отпадни води во градот и селата, во потпрограма ЈИА, во ставката 
реконструквија на канализациона мрежа  кај Детска Градинка „Рахилка Гонева“ , се 
намалува за износот од 300.000,00 денари и  овој износ се пренесува  
  -Во ИЗМЕНАТА   И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  за  уредување на 
градежно земјиште  на Општина Свети Николе за 2019 година, во потпрограма ЈГА, 
снабдување со вода –капитални расходи, каде се додава нов ред кој гласи:  

-реконструкција на водоводна мрежа во населба „ЛИСКА“ и ке изнесува износ  
од 300.000,00 денари.   

Со префрлање на средства од 300.000,00 денари   во ИЗМЕНАТА   И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  за  уредување на градежно земјиште  на 
Општина Свети Николе за 2019 година, во потпрограма ЈГА, снабдување со вода –
капитални расходи ке се изврши дислокација на водоводна мрежа. 

Во продолжение советникот ја образложи потребата од амандманот. 
Бидејки никој друг не побара збор, Претседателот на Советот го стави Предлог – 

Амандманот на гласање , советниците гласаа и со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
предлогот се усвои. 

За збор се јави Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски и 
побара како дополнителна точка на ова седница да се стави и точката Предлог – Одлука 
за распишување конкурс за изработка на идејно решение за измена на  грб и знаме  на 
Општина Свети Николе. Барањето е поднесено врз основа на петиција од граѓаните и 
непосредни средби и разговори  со образложение дека моменталниот грб и знаме не ги 
изразуваат историските традиции, културното наследство, природните, стопанските, 
историските и географските  карактеристики на општината. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев предложи да се погледне во записниците и да се види дека претходниот грб и 
знаме е донесено едногласно од советот. Во продолжение појасни дека грбот и знамеето 
и симболите на нив се образложени од Хелардичар, односно стручно лице од таа област. 
Комисијата која е составена од Локалната самоурпава го избра идејното решение. 
Напомена дека не е добро секој градоначалник да го менува грбот и знамето и дека е 
потребно и граѓаните да се  поистоветат со него.  

Претседателот го стави предлогот на Градоначалникот како дополнителна точка, 
советниците гласаа и советниците со 8 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ го усвоија 
предлогот на Градоначалникот Предлог – Одлука за распишување конкурс за изработка 
на идејно решение за измена на  грб и знаме  на Општина Свети Николе да биде 
дополнителна точка во дневниот ред. 
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Бидејки никој друг не побара збор, Претседателот на Советот го 

предложи дневниот ред,  советниците со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
го усвоија и работеа по него. 

 
 
Точка 1 
Амандман за алоцирање –префрлање на средстава во Буџетот на Општина 

Свети  Николе од Измената и дополнување на Програма  за активностите на Општина 
Свети Николе во областа на  сoцијалната заштита во Измената и Дополнување  на 
Програмата за активности на Општина Свети Николе во Областа на спорт и млади во 
2019 година 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог 
Амандманот  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Амандман за алоцирање –префрлање на средстава во Буџетот на Општина Свети  
Николе од Измената и дополнување на Програма  за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на  сoцијалната заштита во Измената и Дополнување  на 
Програмата за активности на Општина Свети Николе во Областа на спорт и млади во 
2019 година. 

Точка 2 
Амандман за алоцирање –префрлање на средстава во Буџетот на Општина 

Свети  Николе од Измената и дополнувањето на Програмата  за  уредување на 
градежно земјиште  на Општина Свети Николе за 2019 година од програмата ЈИ и 
потпрограма ЈИА во Измената и дополнувањето на Програмата за  уредување на 
градежно земјиште  на Општина Свети Николе за 2019 година, во потпрограма ЈГА 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог 
Амандманот  на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Амандман за алоцирање –префрлање на средстава во Буџетот на Општина Свети  
Николе од Измената и дополнувањето на Програмата  за  уредување на градежно 
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земјиште  на Општина Свети Николе за 2019 година од програмата ЈИ и потпрограма 
ЈИА во Измената и дополнувањето на Програмата за  уредување на градежно 
земјиште  на Општина Свети Николе за 2019 година, во потпрограма ЈГА. 

Точка 3 
Предлог – Одлука за именување на лице кои ќе ги води работите до конституирање 

на заедничкото јавно претпријатие за управување со отпад; 
Претседателот на Komisija 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 3 од дневниот ред. 
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 донесе Одлука 
за именување на лице кои ќе ги води работите до конституирање на заедничкото јавно 
претпријатие за управување со отпад. 
 

Точка 4 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот 

на општина Свети Николе; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
 
 Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 
Одлуката на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Одлука за резервирање на 
средства за експропријација во Буџетот на општина Свети Николе. 

 
Точка  5 
Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства 

од Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година за преземање на 1(еден) 
административен службеник; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 5 од дневниот ред. 
 
 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 обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 
година за преземање на 1(еден) административен службеник. 
 

Точка 6 
Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на културата во 2019 година; 
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Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 и коалицијата Владимир 

Атанасов постави неколку прашања до градоначалникот. Имено за активноста ден на 
општина 14 септември има предвидено буџет од 150.000 денари, а сега од 332.000 
денари. Советникот праша како е можно да се прави ребаланс на финансиски средства 
на веќе реализирани активности? Која е причината за КУД ,,Јанко Глигоров,, од буџет 
50.000 денари сега да има буџет од 0 денари? На ДС ,,Колибри,, и ,,Глорија,, од 60.000 да 
се намали на 20.000 денари? Воедно потсети дека една од стратешките цели во 
програмата на Градоначалникот е да се подржат силните културно уметнички друштва. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски одговори дека 
ова година делегацијата била зголемена и средствата биле потребни за сместување на 
гостите од општина Пуцонци и Општина Ќиќевац. КУД ,,Јанко Глигоров и драмските 
студија добиваат средства од Домот на културата. 

Советничката  од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – 
Светлана Митрушов побара објаснување за 59.800 денари под други оперативни 
расходи. 

Раководителот на одделението за финансии и буџет – Сузана Нушева – 
образложи дека тие средства се за урамување на слики за ликовната колонија. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Бојан Митев 
кратко даде осврт на активностите на општината во 2019 година и потенцираше дека 
овие ставки што се набројани се веќе потрошени, средствата се испалтени и 
прокнижени. Апелираше на сите спортски клубови во иднина да го земат ова во предвид 
при барање на финансиски средства од општината. На крајот праша дали овие средства 
се потрошени? 

Градоначалникот појасни дека расходите се направени но не се исплатени, од тие 
причини се прави овој ребаланс на буџетот.  

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Измената и дополнувањето на Програмата на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 
гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Измена и дополнување на Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на културата во 2019 година. 
 

Точка 7 
Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на спорт и млади во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Бојан Митев 

во однос на средствата кој се предвидени за сите спортски здруженија и клубови во 
иднина при донесување на буџетите побара советниците да ги добијат Извештаите за да 
се има увид на кој начин биле потрошени средствата од претходната година.  Го 
поздрави успехот на ФК ,,Овче Поле,,, и укажа на големите потрошени средства на 
клубот за минатиот период. Воедно изрази незадоволство од доделените средства на 
КК,,Овче Поле од страна на Општината изминатата година и појасни дека од тие 
причини клубот повеќе не функционира како што треба. Апелираше во иднина 
Општината да ги подржува спортските клубови во градот, а да не ги троши средствата 
на спортски манифестации и турнири. Направи паралела и констатира дека средствата   
предвидени за спортски турнири и средствата за ЛЕР се на исто ниво. На крајот 
напомена дека поради сите овие елементи кој ги спомена, советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ и коалицијата ќе гласа воздржано по однос на Програмата. 

Градоначалникот се изјасни дека Општина Свети Николе секогаш ќе ги подржува 
спортските клубови но и спортските турнири на територијата во градот но и во 
руралните средини.  Појасни дека сите апликанти  кој поднесуваат барања за 
финансиски средства до општината, претходно доставуваат Извештаи за потрошените 
средства па потоа се аплицира за нови финансиски средства. Во продолжение образложи 
дека право на ваучер од Агенција за млади и спорт имаат оние клубови кој постигнале 
одредени резултати и отишле на повисок ранг на натпреварување.  Во продолжение ги 
наброја сите спортски клубови кој добиле одредени средства за развој на спортот и 
натпревари. 

Советникот Бојан Митев реплицираше и уште еднаш потенцира дека приоритет 
на локалната власт би трабало да бидат спортските клубови, а околу рамноправната 
распределба на средства ќе се дебатира откако ќе се погледнат Извештаите. Упати дека 
втора лига кошарка и втора лига ракомет имаат право на ваучери и доколку би постоеле 
вакви клубови овие спортски друштва ќе се поттикнат и ќе се возобноват. 

Претседателот на Советот на Кире Алексов појасни дека вкупната сума на 
Програмата изнесува 2.790.000 денари. Посака сите клубови да добиваат повеќе 
средства од локалната власт, но за жал буџетот е лимитиран. ФК,Овче поле,, има 
зголемени трошоци и од тие причини се побарани повеќе средства.  

Воедно претседателот најави изградба на соблекувална на теренот на Градскиот 
стадион,  оградување на истиот, обебзедени средства за реконструкција на трибините и 
пластични столчиња. Претседателот на советот упати  јавна покана до сите поранешни  
фудбалери и  ги повика да присуствуваат на Собирот на генерации на фудбалери кој ќе 
се одржи во наредните денови.  

Советникот Бојан Митев реплицираше и укажа на злоупотреба на Деловникот за 
работа и упати  прес конференциите да се одржуваат на друго место.   Уште еднаш 
потенцираше дека за  турнирите се потрошени 610.000 денари. 

Претседателот појасни дека тоа се 20% од вкупниот буџет од Програмата за спорт 
и млади кој се за турнири, додека другите се за спортски клубови. 

Советникот Оливера Арсов насправи мало резиме на програмата и констатира 
дека од предвидените средства од Програмата 54% паѓаат на ФК ,,Овче Поле,, над 20% 
за турнирите и за другите клубови остануваат помалку од 25% . 
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Како претдседател на Комисијата за родова рамноправност предложи  да се 
направи стратегија како клубовите да почнат да работат на родовото прашање, да се 
анимираат девојчињата и предложи ова да се осмисли и реализира во наредниот буџет. 

Претседателот Кире Алексов  се согласи со ставовите на советничката Оливера, 
но појасни додека не се направат соблекувалните, девојчињата не ќе можат да 
спортуваат. 

Советничката Оливера Арсов истакна дека ова е техничко прашање кое ќе се 
реши со распоред за спортување, но соблекувалните неможат да спречат да се објави  
јавен повик за да се стимулираат девојчињата за да спротуваат. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев и даде подршка на советничката и даде појаснување 
дека има млади девојчиња кој тренираат во ФК ,,Овче Поле,,.Истите се облекуваат од 
дома бидејки нема соблекувална. Во младите категории на фудбалот од 50 спортисти 
има 10 девојчиња. 

Советникот Светлана Митрушов предложи во наредните Програми  да се 
доделуваат повеќе средства за училишните спортови за да можат учениците да се 
едуцираат во спортот од мали нозе. 

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

Измената и дополнувањето на Програмата на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 
гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Измена и дополнување на Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2019 година. 

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

Николе во областа на Локален економски развој во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Советникот од совентичката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Владимир 

Атанасов праша дали активностите за избирање на идејно решение за избор на сувенир 
на градот и студијата за развој на потенцијалот за алтернативен туризам се започнати и 
дали ќе се реализираат до крајот на годината. Во продолжение советникот констастира 
уште едно партиско нереализирано ветување, а тоа е  Формирање на јавно претпријатие 
за гасификација и студија за гасификација. 

Градоначалникот одговори на советникот дека во тек е со преговорите како да 
гласи повикот за идејно решение за сувенир на градот, а студијата за алтернативен 
туризам заедно со Народниот музеј се изготвува. За гасификацијата одговори дека таа 
зависи од одговорот на Владата на РСМ односно  како  и кога ќе се одвива токот на 
гасоводот од село Ерџелија до Велес. 

Советникот Бојан Митев констатира дека не е во координација донесување на нов 
грб и знаме на општината со изнаоѓање на идејно решение за сувенир на градот бидејки 
на сувенирот сигурно ќе стојат грбот и знамето, а на седницата има точка на дневен ред 
Одлука за идејно решение за грб и знаме на општината. 
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Што се однесува до гасификацијата советникот истакна дека токот кој минува 

низ територијата на Општина Свети Николе е веќе завршен, Општина Штип има 
изработено студија, фазата за гасификација веќе е во поодмината фаза. Напомена дека 
средствата во Програмата за  Локален економски развој се многу мали и не ветуваат 
ништо. 

Градоначалникот појасни дека грбот и знамето не мора да бидат на сувенирот на 
градот. Во врска гасификацијата му го дообјасни одговорот на советникот како и во 
претходната реплика. За мерните станици за загадување на воздухот  одговори дека 
Минситерството за животна средина ќе обезбеди мерни станици за сите општини. 

Советникот Бојан Митев го потсети градоначалникот дека гасификацијата му 
била ставена во изборната кампања и дека тогаш  требало подобро да се информира и 
координира со Владата. Препорача градоначалникот да не ги менува ставовите околу 
мерната станица за чист воздух. 

Градоначалникот образложи дека уредот е подвижен, не е класична станица и 
може да се мери во Општина Свети Николе на секое подрачје. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Измената и дополнувањето на Програмата на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 
гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Измена и дополнување на Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на Локален економски развој во 2019 година. 

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

Николе во областа на образованието во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Измената и 

дополнувањето на Програмата на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа 
ВОЗДРЖАНИ донесе  Измена и дополнување на Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на образованието во 2019 година. 

 
Точка 10 
Измена и дополнување на Програма за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Свети Николе  во 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
По однос на точката советникот Бојан Митев  праша до каде се активностите кој 

се предвидени за следните два месеца, дали ќе бидат реализирани или ќе ги има како 
ставки и во наредниот буџет. Потоа праша  зошто за фотоволтаични централи кој се 
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наоѓаат во урбанизрани подрачја и панелите се поставуваат на покриви од објекти  се 
наплаќа 80 денари од 12, а општината на приватните инвеститори им го наплаќа 
земјиштето  по 30 денари  од м2. Праша зошто општината за своите граѓани е маќеа, а за 
инвеститорите од страна е мајка? Истакна дека ваква одлука е парадоксална и со неа се 
дискриминираат граѓаните на општина Свети Николе.     
 Градоначалникот на Општина Свети Николе ги наброја активностите кој се во тек 
и проектите кој ќе се реализираат во наредните два месеца без разлика на врменските 
услови.       

 За поставувањето на фотоволтаичните панели дообрајсни дека 80 денари се за 
оние кој нема да вработуваат лица. 

Реплицираше советникот Митев и уште еднаш го изрази своето незадоволство од 
дефинираната цена спрема нашите граѓани и инвеститорите дојдени од страна.  
Потенцира дека разликата во цената е 50 денари на штета на нашите граѓани. 

Претседателот Кире Алексов го праша советникот Бојан Митев од каде се 
инвеститорите? 

Советникот Бојан Митев, реагираше на условите во јавниот оглас кој јасно 
покажуваат кој може да помине на јавниот оглас а кој не. 

Претседателот Кире Алексов  се изјасни дека не му е познато кој ќе конкурира на 
огласот и кој ќе одговори на условите од јавниот оглас. 
 За  збор се јави советникот Стево Максимов од советничката група на СДСМ и 
коалицијата и даде свое видување околу цената на фотоволтаичните централи и истакна 
дека не е спорно кој ќе биде инвеститорот, односно ќе биде на тој што му е економски 
исплатливо. Никаде не стои дали се компаниите привилигирани или не. Последната 
ставка е за исклучоцикадев комплетната Урбанистичка документација ќе биде 
изработена од Владата на РСМ и овде општината нема издатоци и од тие причини 
цената е 30 денари од  1м2. 

Советникот Бојан Митев реплицираше  и го праша советникот Максимов која е 
разликата и трошокот кој Општината го има кога фотоволтаичните централи се 
поставуваат на урбанизирано земјиште или неурбанизирано земјиште. И во двата 
случаја општината нема трошок, а прави дискриминација – констатираше советникот 
Митев. 

Процедурално претседателот одговори дека секогаш кога работи се повикува на 
членовите на деловникот и констатира дека советниците пред себе не го имаат 
Деловникот за работа на Советот. 

Советникот Стево Максимов појасни дека разлика меѓу урбанизирано и 
неурбанизаирано земјиште има. Во урбанизирана зона цената сскогаш е повисока 
бидејки таму има урбанизирана инфраструктура. Цената ќе се менува зависно од 
интересот на инвеститорите. 

Otkako nikojдруг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Измената и дополнувањето на Програмата на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 
гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Измена и дополнување на Програма за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе  во 2019 година. 

 
Точка 11 
Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на социјалната заштита  во 2019 година; 
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Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 ја стави Измената и 

дополнувањето на Програмата на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа 
ВОЗДРЖАНИ донесе  Измена и дополнување на Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита  во 2019 година. 
 

Точка 12 
Измени и доополнувања  на Буџет на Општина Свети Николе за 2019 

година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 ја стави Измената и 

дополнувањето на Програмата на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 гласа 
ВОЗДРЖАНИ донесе Измени и доополнувања  на Буџет на Општина Свети Николе 
за 2019 година. 
 

Точка 13 
Развојна програма за 2020 година на Општина Свети Николе; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Бојан Митев укажа на тоа дека развојната програма од мината година 

не е реализирана, додека во ова развојна програма се предвидени средства, но не се 
прецизирани кој улици ќе се реконструираат. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски им се обрати на 
советниците и на јавноста и образложи дека во тек е утврдување на сите улици кој се 
оштетени и ќе се реконструираат наредната година. За реконструкција се вклучени и 
улиците во руралните средини и врз основа на средбите со граѓаните, месните заедници 
ќе се утврдат приоритетите и ќе се одлучи кој улици ќе се реконстгруираат. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Измената и дополнувањето на Програмата на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 6 
гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Развојна програма за 2020 година на Општина Свети 
Николе. 
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Точка 14 
Барање парична помош од И.Б.К.; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Советникот Марјан Зафиров го образложи барањето од ученичката која е прва 

година во СОУ,,Кочо Рацин,,  и појасни дека истата доаѓа од ООУ ,,Гоце Делчев,, 
Ученичката се квалификувала во екипа од 6 ученика на ниво на државата по природни 
науки и истата ќе ја претставува во Катар – Доха. Како локална самоуправа треба да се 
поддржат вакви талентирани ученици бидејки средствата и се неопходни како би 
можела ученичката да оди на подготовки во Скопје а потоа да не претстави во Катар.    

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави 
Барањето на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА усвои Барање парична помош од 
И.Б.К. 
 

Точка 15 
Изменување и дополнување  на Годишниот план за вработување за 2019 

година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 
Претседателот na Komisijata za комунални работи и сообраќај – 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 15  од дневниот ред. 
Советникот Бојан Митев уште еднаш напомена дека материјалите по оваа точка 

се доставени неполн половина час пред почнување на седницата. Советниците немале 
можност да го разгледаат Годишниот план и од тие причини советничката група на 
ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласаат ПРОТИВ. 

Otkako nikoj  друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави 
Измената и дополнувањето на Годишниот план на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА и 
6 гласа ПРОТИВ  донесе Изменување и дополнување  на Годишниот план за 
вработување за 2019 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Точка 16 
Предлог – Одлука за определување на имиња на улици во Општина Свети 

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

Одлуката на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Одлука за определување на 
имиња на улици во Општина Свети Николе. 

 
Точка17 
Предлог – Решение за разрешување и именување на член во  Управниот 

Одбор  на   ОУ Дом на Култура “Крсте Петков Мисирков” – Свети Николе 
Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa 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. 

    Oд функцијата член на Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте Петков 
Мисирков” – Свети Николе се разрешува Мартина Богданова.               
    За член на Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте Петков Мисирков,, - 
Свети Николе  се именува Зоран Цветанов. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 17  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 
Решение за разрешување и именување на член во  Управниот Одбор  на   ОУ Дом 
на Култура “Крсте Петков Мисирков” – Свети Николе. 
 

 Точка 18 
Предлог – Одлука за распишување конкурс за изработка на идејно решение 

за измена на  грб и знаме  на Општина Свети Николе 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18  од дневниот ред. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање  i Sovetot so 8 glasa ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука 
за распишување конкурс за изработка на идејно решение за измена на  грб и знаме  
на Општина Свети Николе. 
 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
четириесетипрвата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 13:00 часот. 

Општина Свети Николе 05. 11.2019 година. 
 
 
 

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



  1 

 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 Од четириесетивтората редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 29 .11. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 10:00 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, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Бојана Стојанова, Данче Наков, Mir~e Josev, Goran Trajkovski, Бојан 
Митев, Владимир Атанасов, Ристе Андонов, Оливера Арсов  и Svetlana Mitru{ov. 

 
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: 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 

 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

четириесeтивтората   редовна седница го предложи следниот: 
   
 Д н е в е н   р е д 
 

-Усвојување на Записник од четириесеттата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 30.10  2019 година; 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект; 
 
Точка 2 
Предлог – Одлука за формирање на интерсекторска група за родово одговорно  

креирање на локални политики и буџетирање 
 

Точка 3 
Предлог – Одлука за формирање на Комисија за утврдување на грб и знаме на 

Општина Свети Николе; 
 
Точка 4 
Предлог – Одлука за одредување на член на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе; 

Точка 5 
Предлог – Одлука за давање согласност за промена на корисникот на 

електричните броила во општинските установи на територијата на општина Свети 
Николе; 
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Точка  6 
Програма за чистење и одржување на улиците и локалните  патишта во Општина Свети 

Николе за 2019-2020 година во зимски услови; 
 
Точка 7 

 Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта во 
Општина Свети Николе за 2019-2020 година во зимски услови; 
 

Точка 8 
Правилник за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на 

признанија и награди на Општина Свети Николе; 
 
Точка 9 
Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на 

работните места во Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот го стави дневниот 

ред на усвојување. Советниците со 15 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 

четириесеттата редовна седница.  
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 

Записникот на гласање, советниците со 15 гласа ЗА го усвоија запинсникот од 
четириесеттата редовна седница одржана на ден 30.10.2019 година. 

 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 15 glasa ЗА донесе  Одлука за утврдување на 
приоритет на проект. 

 
Точка 2 
Предлог – Одлука за формирање на интерсекторска група за родово 

одговорно  креирање на локални политики и буџетирање 
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Претседателот на Комисијата за родова рамноправност  при Sovetot na  
Op{tina Sveti Nikole – Оливера Арсов go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Претседателот на Комисијата даде кратко образложение по предложената точка и 
истакна дека листата на оваа интеректорска група е сотавена од општинската 
администрација и се застапени сите сектори кој што делуваат во Општина Свети 
Николе. На овој начин ќе се подобри родовото буџетирање во планирањето на 
Програмите и Буџетот во Општината. Воедно изрази надеж дека во 2019 година се 
водело родова статистика во Програмата за социјална заштита, па од тој аспект ќе се 
разгледаат и другите програми. 

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 формирање на 
интерсекторска група за родово одговорно  креирање на локални политики и 
буџетирање. 
 

Точка 3 
Предлог – Одлука за формирање на Комисија за утврдување на грб и знаме 

на Општина Свети Николе; 
 
Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa при 

Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Стево Максимов go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложена. 

Се формира Комисија за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе во 
состав од 7 (седум) члена. 

За ченови на Комисијата за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе 
се избираат: 

1 Панче Насков – претседател 
2.Александар Данев – член 
3. Сашко Стаменков – член 
4. Влатко Стамболиев – член 
5. Маја Ефтимова Стојанова – член 
6. Благој Мишев- член 
7. Димитар Лазов - член 
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 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Одлука 
за формирање на Комисија за утврдување на грб и знаме на Општина Свети 
Николе. 

 
Точка 4 
Предлог – Одлука за одредување на член на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе; 
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Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Стево Максимов go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложена. 

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

 
Славица Димова -  дипломиран  психолог 

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 9 glasa ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Одлука за одредување на 
член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети 
Николе. 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за давање согласност за промена на корисникот на 

електричните броила во општинските установи на територијата на општина Свети 
Николе; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 5 од дневниот ред. 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 

Одлуката на гласање  i Sovetot so 15 гласа ЗА донесе  Одлука за давање согласност 
за промена на корисникот на електричните броила во општинските установи на 
територијата на општина Свети Николе. 

 
Точка  6 
Програма за чистење и одржување на улиците и локалните  патишта во Општина 

Свети Николе за 2019-2020 година во зимски услови; 
Претседателот на Komisija 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 6 од дневниот ред. 
 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Програмата 

на гласање  i Sovetot so 15 гласа ЗА гласа донесе  Програма за чистење и 
одржување на улиците и локалните  патишта во Општина Свети Николе за 2019-
2020 година во зимски услови. 

Точка 7 
 Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта во 
Општина Свети Николе за 2019-2020 година во зимски услови; 
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Претседателот на Komisija 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 го стави 

Оперативниот План на гласање  i Sovetot so 15 гласа ЗА гласа донесе   Оперативен 
план за чистење и одржување на улици, локални патишта во Општина Свети 
Николе за 2019-2020 година во зимски услови. 

 
Точка 8 
Правилник за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување 

на признанија и награди на Општина Свети Николе; 
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 8 од дневниот ред. 
 
Otkako nikoj  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Правилникот 

на гласање  i Sovetot so 15 гласа ЗА гласа донесе   Правилник за начинот, условите, 
критериумите и постапката за доделување на признанија и награди на Општина 
Свети Николе. 

 
Точка 9 
Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на 

работните места во Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
Претседателот на Комисијата за 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 

Правилникот на гласање  i Sovetot so 15 гласа ЗА гласа донесе   
Правилник за измена и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, 
Свети Николе. 

 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
четириесетипрвата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 10:30 часот. 

Општина Свети Николе 29. 11.2019 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 четириесетитретата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 04 .12. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 11:40 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 14 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Бојана Стојанова, Данче Наков, Mir~e Josev, Бојан Митев, Владимир 
Атанасов, Ристе Андонов, Оливера Арсов  и Svetlana Mitru{ov. 

Советникот Горан Трајковски го најави своето задоцнување. 
 
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 Опшптина Свети Николе – Сашо Велковкси; 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- Претставници од предлагачите на точките на дневен ред и ГИЖ Свети Николе; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 

 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

четириесeтитретата   редовна седница го предложи следниот: 
   
 
 Д н е в е н   р е д 
 

-Усвојување на Записник од четириесетипрвата  редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 05.11.  2019 година; 
 
 

Точка 1 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Управниот одбор  

на  УО ,,Народен музеј,,  – Свети Николе; 
 
Точка 2 
Предлог – Решение za imenuvawe na ~len vo Upravniot odbor od redot na 

vrabotenite vo  OU  Dom na kulturata  ,,Krste Misirkov,,  Sveti Nikole; 
 
Точка 3 
Правилник за наградување на ученици за успеси на републички, Олимписки и 

меѓународни натпревари; 

Точка 4 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2020 година; 
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Точка 5 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

културата во 2020 година; 
 

Точка 6 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

социјалната заштита  во 2020 година; 
 
Точка 7 
 Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Свети Николе во 2020 година; 
 
Точка 8 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 

спасување и противпожарната заштита  во 2020 година; 
 

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

областа на спорт и млади во 2020година; 
 

Точка 10 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на образованието  во 2020 година; 
 
           Точка 11 

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на меѓународната соработка   во 2020  година; 
 
 
            Точка 12 
 Предлог   – Програма за еднакви можности на Општина Свети Николе за 2020 
година; 
 
            Точка 13 

Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  
Локалниот економски развој во 2020година;       

 
      Точка 14 
          Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе  за 
поддршка на НВО секторот во 2020година; 
 
      Точка 15 

Предлог – Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални 
патишта  и улици во oпштина  Свети  Николе  во 2019 година 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот го стави дневниот 

ред на усвојување. Советниците со 14 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 

четириесетипрвата редовна седница.  
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Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 14 гласа ЗА го усвоија запинсникот од 
четириесетипрвата редовна седница одржана на ден 05.11.2019 година. 

 
Точка 1 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Управниот 

одбор  на  УО ,,Народен музеј,,  – Свети Николе; 
 
Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa при 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. 

 
Благица Стојановска – се разрешува од член на Управниот одбор во ,,ОУ 

Народниот Музеј,,  од редот на вработените.  
 

 Мартина Богданова    -  се разрешува  од член на  Управниот одбор  на ОУ 
“Народен музеј” – Свети Николе како претставник од основачот – Општина Свети 
Николе. 
 

Дејан Јакимовски  -  се именува за член на  Управниот одбор  на ОУ “Народен 
музеј” – Свети Николе како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 

 
Александар Нацев  -  се именува за член на  Управниот одбор  на ОУ “Народен 

музеј” – Свети Николе  од редот на вработените. 
 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
 
Otkako nikoj  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 членови во Управниот одбор  на  УО 
,,Народен музеј,,  – Свети Николе. 

Советникот Горан Трајковски го пријави своето присуство на седницата. 

Точка 2 
Предлог – Решение za imenuvawe na ~len vo Upravniot odbor od redot na 

vrabotenite vo  OU  Dom na kulturata  ,,Krste Misirkov,,  Sveti Nikole; 
Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa при 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. 

 
1.Blagoj~e Stoj~evski – музички педагог se imenuva kako ~len vo Upravniot 

odbor od redot na vrabotenite pri OU Dom na kultura ,,Krste Misirkov,, Sveti 
Nikole. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
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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 vo Upravniot odbor od redot na vrabotenite vo  
OU  Dom na kulturata  ,,Krste Misirkov,,  Sveti Nikole. 

 
Точка 3 
Правилник за наградување на ученици за успеси на републички, Олимписки 

и меѓународни натпревари; 

Статутарно правната Комисија при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole 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. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко го 

образложи Правилникот и кажа дека  во делот на наградување на менторите кој ги 
подготвуваат учениците за натпревари  ќе има исплата на одредени парични средства. 

Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог 
Правилникот   на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Правилник за 
наградување на ученици за успеси на републички, Олимписки и меѓународни 
натпревари. 

Точка 4 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 

на информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2020 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе истакна дека во оваа програма се 

предвидени 1.161.000 денари односно сумата е зголемена околу 200.000 за набавка на 
компјутери, печатачи, видео опрема и сл. Истакна дека во наредната година на 
советниците ќе им се обезбедат лап топи или компјутери за да се намалат материјалните 
трошоци за печатење. 

Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 
Програмата   на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2020 година. 

 
         Точка 5 

Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на културата во 2020 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 5 од дневниот ред. 
Градоначалникот овде истакна дека се обезбедени блок дотации за вработените и 

предвидени оперативни расходи. Во буџетот на Општина Свети Николе се предвидени 
2.300.000 денари за програмските аткивнсоти. Во соработка со Вардарски плански 
регион и Бирото за регионален развој Општина Свети Николе ќе го реши затоплувањето 
и ладењето во Домот на културата.  

Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 
Програмата   на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА донесе Програма за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2020 година. 

 
Точка 6 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 

на социјалната заштита  во 2020 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Градоначалникот овде појасни дека покрај редовните активности оваа година за 

прв пат ќе се доделуваат средства на жртвите од семејно насилство и санација и 
адаптација на Детска Градинка во с. Горобинци. Направен е проект за реконструкција на 
кров во Клон 1 на детската градинка, а со донесување на УП во с. Ерџелија ќе се гради и 
нова Детска Градинка во с. Ерџелија со капацитет од над 50 деца и ќе се опфатат деца од 
Ерџелија, Амзабегово, Кадрифаково и Пешоирово. 

Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 
Програмата   на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Програма за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита  во 
2020 година. 

 
Точка 7 
 Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Свети Николе во 2020 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
За збор се јави Градоначалникот Сашо Велковски истакна дека споредбено со 

минатата година оваа ставка е измената затоа што дел од проектите се реализирани, а 
дел ќе се реализираат во наредната година. Во продолжение ги наброја проектите кој се 
предвидени да се реализираат во наредната година како што е ревитализација на 
водоснабдителниот систем ,,Дивјак,, и поставување цевковод до с. Горобинци, изградба 
на атмосферска канализација на ул.,,9 Мај,, , санација на речното корито на 
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Светиниколска река, проширување на локалниот превоз во руралните населби, 
реконструкција на улици и патишта во општината и на почетокот на потегот на село 
Горобинци, завршување на реконструкција на пречистителната станица на отпадни води 
преку ИПА програмата, донесување на ДУП за отворен градски базент каде веќе е 
помината и јавната анкета, изградба на пешачката патека Свети Николе – Кнежје и 
изградба на детски игралишта во Општина Свети Николе. Во продолжение ги наброја 
изработените проекти и преку Програмите што ги нуди Владата, Светската банка и 
приходите што ги има остварено локалната самоуправа преку домакинско работење  
истите треба да се реализираат.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Штерјо Ѓоргиев 
зеде збор и праша дали ќе се работи на  улицата ,,Кочо Рацин,, , дали ќе се обезбеди и 
направи соодветен паркинг плац? Во врска водоснабдителниот систем ,,Дивјак,, праша 
како ќе се створи ред на оние граѓани што ги наводнуваат своите градини од овој 
систем. 

Градоначалникот во врска првото поставено прашање одговори дека на 
споменатиот потег од советникот ќе се работи во наредниот период, а што се однесува 
до ,,Дивјак,, согласно теренските податоци со поставување на песочни филтри Свети 
Николе ќе може да се снабдува со водата од ,,Дивјак,, со 35 литри во секунда. Со ова ќе 
се реши проблемот на граѓаните и ќе се намалат трошоците за водоснабдувањето. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев направи мал осврт на Програмата и констастира дека во последните две години 
има ниска реализација во однос на приходната ставка во Буџетот на Општина Свети 
Николе. Во продолжение наброја неколку проекти кој треба да се реализираат наредната 
година, а кој проекти многу полесно ќе се реализирале доколку не била донесена 
Одлуката за уредување на градежно земјиште за фотоволтаични панели со која цената за 
ова земјиште неколкукратно била намалена.  

Советникот поднесе амандман по програмата бидејки истиот на комисиската 
расправа пред седница не бил прифатен. 

 Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата предложи: 
 Во предлог нацрт програмата во областа на Локалниот еконосмки развој за 2020 

година ставката Изработка на студија за  гасификација се дополни со зборовите и 
формирање на ЈП за гасификација 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 на отворен градски базен во Свети Николе. 

Од Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 
година што истата ставка би се намалила за 1.700.000 денари и би изнесувала 8.300.000 
денари. 

Советникот истакна дека бидејки не е донесен ГУП и ДУП и нема идејно 
решение за градски базен истиот би  се изгради во 2021 година, па од тие причини е 
поднесен овој амандман. Во продолжение го потсети Градоначалникот дека 
гасификацијата е ставена и ветена во предизборната кампања, па со овој амандман ќе 
може да исполни дел од ветувањето. 

Градоначалникот истакна дека овие предвидени средства се мали бидејки има 
ограничување на буџетот, но со ребаланс ќе се реализираат голем број од проктите. 



  7 

Апликации се поднесени за шест проекти, поминати се во Министерството за транспорт 
и врски и остаснува само нивната реализација. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Стевчо Максимов 
побара пауза од 5 мин. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Стевчо Максимов се 
се изјасни дека советничката група на СДСМ и коалицијата ќе гласа воздржано пo 
амандманот од причини што градскиот базент во Свети Николе е од децениска потреба 
на граѓаните додека гасификацијата не се реализирала со најавуваното темпо и доколку 
се отпочне некаква реализација во овој дел, ќе се реагира и ќе се изработи основен 
проект за гасификација. Тој истсакна дека се уште не дефинирано како ќе се регистрира 
претпријатието дали ќе биде регистрирано на регионално, државно  или локално ниво. 

Советникот Бојан Митев реплицираше и ги потсети присутните дека   во Штип 
има регистрирано ЈП за гасификација во 2018 година. Во продолжение се изјасни дека 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата  не е против градењето на отворен 
базен во Свети Николе, но како што стојат работите базенот ќе забави, а локалната власт 
треба да регистрира ЈП за гасификација. 

Советникот Стево Митев имаше контрареплика на советникот Бојан и уште 
еднаш потенцира дека ќе ги следи насоките од Владата на РСМ и навремено ќе се 
регистрира вакво претпријатие, но сега во овој момент средствата ќе бидат наменети за 
базен бидејки поголем приоритет за младите е изградбата на базенот. 

Бидејки никој друг не побара збор претседателот на советот го стави предлог 
амандманот на галссање и со 6 галса ЗА и 9 гласа ВОЗДРЖАНИ не се усвои предлогот 
амандманот. 

Советникот Данче Наков зеде збор  и побара  да се интервенира  односно 
сигнализира кај  клучката на локалниот пат Штип – Велес - с. Делисинци. Барање е 
поднесено но нема одговор, овде нема ни приклучок, ниту пак исклучок. Советникот  во 
таа насока побара Јавното претпријатие за патишта да интервенира за да не дојде до 
несакани работи. 

Градоначалникот појасни дека од пред месец дена  Јавното претпријатие за 
државни патишта го осветлило патот од железничката пруга до клучката за исклучување 
Штип – Велес – с. Делисинци.  Реагирано е и со изградбата патниот правец Овче Поле 
до ветерниците, инвеститорот ќе направи пат за исклучување и ќе биде побезбедно. 
Општина Свети Николе не е надлежна за овој проблем бидејки тоа е регионален пат. 

Советникот Оливера Арсов апелираше до ЈКП ,,Комуналец,, да донесе одлука за 
цена за вода во с. Горобинци, користењето да се лимитира, жителите да ја користат 
водата за животните и секојдневните потреби, и со тоа ќе се контролира користиењето 
на вода за наводнување. Во продолжение побара советниците да добиваат квартален 
извештај за состојбата на линискиот превоз. На крајот советничката праша од каде доаѓа 
сумата и како се предвидува односно по која методологија се одлучува  кој тротоари ќе 
се поплочуваат, пред кој згради ќе се поставуваат летниковци и сл. 

Градоначалникот истакна дека има недостаток на вода во с. Горобинци, против 
неколку лица се поднесени постапки по нив и дека водата не треба да се користи за 
наводнување. ЈКП ,,Комуналец,, веќе прави Правилник за користење на вода кој ќе биде 
доставен до Советот. 

Во однос на второто прашање одговори дека бекатон плочките се реализираат по 
Програмата, а летниковците ќе бидат поставени пред сите стамбени згради.  

Советникот Оливера Арсов истакна дека е важно кој врши надзор околу 
поплочувањето и со какви бекатон плочки се поплочуваат одредени површини како би 
немало реакции од граѓаните. 
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Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 

Програмата   на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети 
Николе во 2020 година. 
 

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

заштита и спасување и противпожарната заштита  во 2020 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Градоначалникот кратко образложи дека се предвидени и одредени набавки на 

опрема за ТППЕ во ова Програма. Наредната година ќе се набават две половни  возила 
како би можело  ТППЕ биде по ефикасна, по брза и навремена. Заедно со Вардарски 
плански регион се работи и на набавка на современа опрема на пожарникарите, се 
размислува и на реконструкција на објектот. 

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

Програмата   на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Програма за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и спасување и 
противпожарната заштита  во 2020 година 
 

Точка 9 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на спорт и млади во 2020година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 предложи амандман: 
Здружение на училишен спорт Свети Николе, УСК Овчеполски асови, УСК 

Млади Овчеполци, УСК Лиска Поток се зголемат за 15.000 денари и секој од овие 
здруженија да добие по 25.000 денари. Средствата да се обезбедат од Здружение на 
спорт и спортска рекреација Борале каде износот се намалува за 24.000 денари и од 
ставката на Ловно друштво Еребица која ќе се намали за 36.000 денари.  

Советникот во продолжение ја образложи причината за поднесување на овој 
амандман, а посебно го потенцира поттикнувањето на децата од рана возраст да 
спортуваат и рекреираат. 

Градоначалникот во продолжение ги наброја сите проекти кој се поврзани со 
спортот во наредната година како и сите спортски манифестации. Сите здруженија и 
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клубови кој имаат аплицирано за оваа програма имаат добиено парични средства. 
Училиштата си имаат свои тимови, свој спортски тренери, наставници по физичко 
воспитување кој треба посветено да работат и да ги анимираат учениците во спортот. 
Локалната самоуправа секогаш дава подршка за развивање на спортот и спортските 
активности и манифестации во општината. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на Градоначалникот и побара на 
училиштата да им се даде додатно средства како би немале проблеми со превозот за 
регионалните и републичките натпревари, опрема на младите спортисти, набавка на 
реквизити и сл. 

Otkako nikoj друг  ne se javi za diskusija, Pretsedatelot го стави Предлог 
Амандманот    на гласање  i Sovetot so 6 glasa ЗА  и 9 гласа ВОЗДРЖАНИ  не го 
усвои предложениот амандман. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев зеде збор по точката на дневен ред и даде подршка за  
спортот и спортските активности во градот. Упати апел до РК Кире Лазаров да си ги 
подмири сметките спрема ООУ ,,Кирил и Методиј,,и успешно да ја заврши оваа сезона. 

Советничката Оливера Арсов ја изанилизира Програмата и изрази задоволство од 
соработката на Комисиите, советниците и Градоначалникот во разгледувањето на сите 
програми кој се составен дел на буџетот од родов аспект. Во продолжение појасни дека 
оваа Програма е оценета како родово најнезензитивна од менторот и експертот што ги 
разгледува Програмите на Општина Свети Николе. Во однос на родов аспект ги изема 
капиталните инвестиции, но во врска спротските манифестации изрази незадоволство од 
не вклучувањето на женскиот род во спортот и спортските настани, турнири и 
училишни спортови. Постави прашање дали во нашата општина, локалната самоуправа 
и советот треба да распределуваат средства само на клубови кој егзистираат или треба 
да се направи недискриминирачка стратегија. Во продолжение ги наброја измените во 
Програмата и сегментите каде Програмата е родова сензитивна. Нагласи дека со овие 
измени локалната самоуправа треба да изготви Стратегија за развој на спортот која ќе 
биде родова сензитивна. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев реплицираше на советничката Оливера, ја подржа во 
излагањето и ја запозна советничката дека во фудбалот се застапени и девојчињата, веќе 
е избран и женски судија за фудбалот од Свети Николе. 

Советничката Оливера Арсов побара во Програмата да се прикаже со бројки 
колкава е застапеноста на жените и девојчињата, односно треба да се измени видот на 
податоци во Програмите како би можело точно да се види родовата застапеност.  

Советникот Стево Максимов праша зошто Комисијата за еднакви можности 
застапеноста на женскиот род ја гледа во проценти само во Програмите.  Посочи дека 
активности треба да има и во училиштата за да се активираат и  мотивираат 
девојчињата. Како пример посочи дека на фудбалски натпревар веќе почнале да судат и 
девојчиња односно жени. Во Програмата за капитални инвестиции ќе има изградба на 
Куќа на спорот и изградба на трибини за спорт. 

Советничката Арсов појасни дека од горенаведените причини потребно е да се 
направи Стратегија за спортот и во спортот да земат подеднакво учество и машки и 
женски спортисти, воедно потсети дека пример со една жена не ги прави политиките 
родово еднакви. 

Претседателот на Советот - Кире Алексов накратко се осврна на Програмата и ги 
наброја планираните спортски проекти за наредната година. Упати јавен апел до бизнис 
секторот и стопанските субјекти да го искористат ваучер системот и да помогнат на 
спортските клубови  кој функционираат на територијата на Општина Свети Николе. 

Советникот Бојан Митев  реплицираше и појасни дека според сегашниот Закон за 
спорт за ваучер ниеден клуб не е квалификуван освен Женскиот ракометен клуб. 
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Ваучерите ги даваат федерациите за учество на клубовите за натпревари во прва и втора 
лига.  

Советникот Кире Алексов  појасни дека дека ваучер ситемот не го даваат 
федерациите туку Агенцијата за спорт. Ваучерите се купуваат од страна на фирмите и се 
инвестираат  во било кој спортски тим и никаде не пишува во која лига. 

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

Предлог Програмата   на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
донесе Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и 
млади во 2020година. 

 
Точка 10 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на образованието  во 2020 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Градоначалникот зеде збор и даде кратко образложение по Програмата и 

активностите  на локалната самоуправа за  наредната година. Воедно ги наброја и 
капиталните инствестиции кој се предвидуваат во основните училиштаво Свети Николе 
и во руралните средини и активностите во СОУ ,,Кочо Рацин,,. 

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

Програмата   на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Програма за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието  во 2020 
година. 
 
           Точка 11 

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе 
во областа на меѓународната соработка   во 2020  година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 ја стави Предлог 

Програмата   на гласање  i Sovetot so 9  glasa ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната 
соработка   во 2020  година. 
 
            Точка 12 
 Предлог   – Програма за еднакви можности на Општина Свети Николе за 
2020 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 12  од дневниот ред. 
Otkako nikoj   ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 

Програмата   на гласање  i Sovetot so 14 glasa ЗА  донесе Програма за еднакви 
можности на Општина Свети Николе за 2020 година. 
 
            Точка 13 

Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на Локалниот економски развој во 2020година;       

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 Бојан Митев  во однос на Програмата за ЛЕР се изјасни дека 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласа против од причини што не  
е усвоен амандманот за формирање на ЈП за гасификација, ИСО стандардите не се 
предвидени во Програмата, нема реализација на мерна станица за загадување на 
воздухот и. т.н. На крај истакна дека средствата предвидени во ова Програма се малку и 
со ова програма и овие средтсва нема да има никаков економски развој во Општината. 
 Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски   накратко ги 
образложи активностите во ова Програма, го напомена идејното решение за градски 
базен, промоција на активностите на Општина Свети Николе, воочи дека на 
територијата на Општина Свети Николе веќе се работи на неколку локации и најави 
инвестиција за оранжерии за канабис, студија за гасификација, студија за развој на 
туризам, идејно решение за грб и знаме на Општина Свети Николе, формирање на ЈП за 
преработка на отпад, ветерници, фотоволтаични централи и сл. Напомена дека 
наредната година ќе биде препознатлива по бројот на инвестиции и бројот на 
вработувања во општината. 
 На ова реплицираше советникот Бојан Митев  и потсети дека неколку месеци 
вработените во оранжериите не зеле плата, дека во Општината не се инвестира, 
граѓаните се иселуваат и сл. 

Otkako nikoj друг ne se javi za diskusija, Pretsedatelot ја стави Предлог 
Програмата   на гласање  i Sovetot so 9 glasa ЗА  и 6 гласа ПРОТИВ донесе Програма 
за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски 
развој во 2020година. 
 
      Точка 14 
          Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе  
за поддршка на НВО секторот во 2020година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 ја стави Предлог 
Програмата   на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Програма за 
активностите на Општина Свети Николе  за поддршка на НВО секторот во 
2020година. 

 
      Точка 15 

Предлог – Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  
локални патишта  и улици во oпштина  Свети  Николе  во 2019 година 

 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Збор зема советникот Данче Наков праша што се планира со патот до с. 

Делисинци. 
Градоначалникот потсети дека мината година имало  надојдени атмосферски 

води и комплетно уништување на тој патен правец и дека  мината година дел од тој пат 
се реконстуирал. 

На ова реплицираше советникот Данче Наков и образложи дека патот е во 
функција само за тешки моторни возила, камиони, џипови и сл. за леки коли патот не е 
во функција, и побара од Градоначалникот да се реконтруира целиот пат. 

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

Предлог Програмата   на гласање  i Sovetot so 15 glasa ЗА  донесе Програма за  
изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални патишта  и улици во 
oпштина  Свети  Николе  во 2019 година. 

 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
четириесетитретата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 14:00 часот. 

Општина Свети Николе 04. 12.2019 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 четириесетичетвртата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 16 .12. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 10:25 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, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Данче Наков, Mir~e Josev, Бојан Митев, Владимир Атанасов, Ристе 
Андонов, Оливера Арсов  и Svetlana Mitru{ov. 

Советникот Горан Трајковски и Бојана Стојанова  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: 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 

 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

четириесeтичетвртата  редовна седница го предложи следниот: 
   
 
 Д н е в е н   р е д 
 

-Усвојување на Записник од четириесетивтората редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 29.11.  2019 година; 
 
 

Точка 1 
            Predlog - Odluka za dodeluvawe na op{tinski priznanija i nagradi za 2019 
godina; 

 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот го стави дневниот 

ред на усвојување. Советниците со 13 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 

четириесетивтората редовна седница.  
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 

Записникот на гласање, советниците со 13 гласа ЗА го усвоија записникот од 
четириесетивтората  редовна седница одржана на ден 29.11.2019 година. 
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Претседателот на Одборот за награди и признанија – Стево Максимов go podnese 
Записникот od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

               Za zna~ajni ostvaruvawa i postignuvawa vo vkupniot op{testven razvoj, 
unapreduvawe na lokalnata samouprava vo Op{tinata, za{tita i unapreduvawe 
na `ivotnata sredina i vo drugite oblasti na `ivotot i trudot {to 
pretstavuvaat poseben pridones za vkupniot napredok i afirmacija na Op{tina 
Sveti Nikole.  
 
          PLAKETA se dodeluva na:   
 

- УНДП – Република Северна Македонија 
- Дом на култура ,,Крсте Петков Мисирков,, Свети Николе 
 
PRIZNANIE  se dodeluva na: 
 
- ЛИОН Свети Николе – за општествено одговорна компанија 
- Наталија Манева – за посебен придонес во афирмација на спортот 
- Даниел Ангеловски – активист на годината од Извиднички одред    ,,Гоце 

Делчев,, 
- Панче Насков – за посебен придонес во афирмацијата на културата во 

Општина Свети Николе 
- Ерина Коцева – жена претприемач на годината 
- Наташа Димковска – ИЗ ,,Агрос,, - индивидуален земјоделец 

 
 

 BLAGODARNICA 
 

- ФАНТАСТИКО - ПВЦ -  за соработка со општината 
 
 
           СПОМЕН ПЛАКЕТА 

- Драги Миланов – за афирмација на целокупниот општествен живот во 
Општина Свети Николе 

 
 
 Pari~ni nagradi se dodeluvaat na : 
 
Ева Миленкова - u~enik  vo SOU “Ko~o Racin” Sveti Nikole vo iznos od  
10.000,00 denari. 

- za најдобар ученик во средно образование за учебната 2018/2019 
 
 

Ена Славков -  u~enik vo OOU”Kiril i Metodij” Sveti Nikole vo iznos od 
6.000,00 denari. 

- За најдобар ученик во основно образование за учебната 2018/2019 
 

 
Анастасија  Јанева - u~enik vo OOU”Dame Gruev”  s.Erxelija vo iznos od 6.000,00 
denari. 



  3 

- za најдобар ученик во основно образование за учебната 2018/2019 
 
 
Маја Алексовска - u~eniк vo OOU”Goce Del~ev” Sveti Nikole, vo iznos od 
6.000,00 denari. 

- za најдобар ученик во основно образование за учебната 2018/2019 
 

 
Евдокија Маркова - u~enik  vo OOU”Кирил и Методиј” Свети Николе vo iznos od  
3.000,00 denari. 
                      - za освоено прво место во основно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
Сара Толевска -  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 
 
 
Ивона Давкова - u~enik  vo OOU”Гоце Делчев” Свети Николе  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 
 
Лука Дерменџиев-  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 
 
 
Стојанче Димитриевски -  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 
 
Симона Строиманова - u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  
1.000,00 denari. 
                      - za освоено трето место во средно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
Анастасија Димкова -  u~enik  vo СOU” Кочо Рацин “Sveti Nikole vo iznos od  
3.000,00 denari. 
                      - za освоено прво место во средно образование на ликовен  конкурс на тема 
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
Ангела Дерменџиева -  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 
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Мартина Денкова - 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 
 
 
Андреја Ивановска -  u~enik vo OOU”Даме Груев “ с. Ерџелија  vo iznos od  3.000,00 
denari. 
                      - za освоено прво место во основно образование на ликовен  конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
 
Никола Станков -  u~enik  vo OOU”Кирил и Методиј” Свети Николе  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 
 
 
Ивона Горгиева - 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 
 
 
Маја Ефтимова Стојанова – наставник vo ООУ ,,Кирил и Методиј,, - Свети Николе vo 
iznos od  10.000,00 denari. 
                      - za просветен работник на годината за учебната 2018/2019 год 

 
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 12 glasa ЗА  донесе Odluka za dodeluvawe na 
op{tinski priznanija i nagradi za 2019 godina 

 
 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

четириесетичетвртата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која 
заврши во 10:45  часот. 

Општина Свети Николе 16. 12.2019 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 четириесетипеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 27 .12. 2019 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 10:30 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, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Бојана Стојанова, Данче Наков, Mir~e Josev, Бојан Митев, Владимир 
Атанасов, Ристе Андонов, Оливера Арсов  и Svetlana Mitru{ov. 

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; 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 

 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

четириесeтипетата редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на Записник од четириесетитретата  редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 04.12.  2019 година; 
 

-Усвојување на Записник од четириесетичетвртата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 16.12.  2019 година; 
 
 

Точка 1 
Предлог – Буџет на Општина Свети Николе за 2020 година; 
 
Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 

административните службеници за 2020 година; 
 
Точка 3 
Буџетски календар за 2020 година на Општина Свети Николе; 
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Точка 4 
Предлог – Одлука за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2020 

година; 
 
Точка 5 
Предлог – Одлука за усвојување на Статут на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија; 
 
Точка 6 
Предлог – Одлука за усвојување на Статут на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе; 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука за усвојување на Статут на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети 

Николе; 
 

Точка 8 
Предлог – Одлука за усвојување на Статут на Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, 

Свети Николе; 
 
Точка 9 
Предлог - Програма за работа на Општинската установа Дом на култура ,,Крсте 

Мисирков,, Свети Николе за 2020 година; 
 
Точка 10 
Годишен план на седници и активности на Комисија за еднакви можности на 

жените и мажите за 2020 година; 
 
Точка 11 
Предлог – Програма за работа и развој на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе 

за 2020 година; 
 
Точка 12 
Финансов план за трошоци  расходи за 2020 година на ЈП ,,Погребални услуги,, 

Свети Николе;; 
 
Точка 13 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на вредност на 

бодот за пресметување на платата на административните службеници, даватели на јавни 
услуги и помошно-технички лица бр. 0202-101/4 од 23.12.2019 година на ЈП 
,,Погребални услуги,, Свети Николе. 
 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот го стави дневниот 

ред на усвојување. Советниците со 14 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 

четириесетитретата редовна седница.  
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 

Записникот на гласање, советниците со 14 гласа ЗА го усвоија записникот од 
четириесетитретата редовна седница одржана на ден 04.12.2019 година. 
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Потота, претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот 

од четириесетичетвртата редовна седница.  
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 

Записникот на гласање, советниците со 14 гласа ЗА го усвоија записникот од 
четириесетичетвртата  редовна седница одржана на ден 16.12.2019 година. 

 
 

Точка 1 
Предлог – Буџет на Општина Свети Николе за 2020 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски се јави за збор по 

точката и појасни како и на кој начин се носи буџетот, истакнувајки ја транспарентноста 
на локалната самоуправа и соработката со граѓаните. Накратко ги запозна граѓаните со 
буџетот,  го презентира и ги запозна со приоритети за 2020 година. Вкупниот буџет е 
околу 385.000.000 денари односно за 11% е поголем од претходниот. Воедно истакна 
дека за прв пат Општината располага со дефицит на средства и истите ќе се потрошат за 
да се обезбеди подобар живот на граѓаните во општината.  

Во продолжение ги наброја активностите на локалната самоуправа во сите 
области односно активности кој се предвидени во Програмите кој се составен дел на 
Буџетот на Оспштина Свети Николе за 2020 година и воедно ги запозна и граѓаните со 
предвидените капитални инствестиции во општината. На крај истакна дека Општина 
Свети Николе во 2020 година влегува со подмирени обврски кон сите побарувачи. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев побара буџетот за 2020 година да не се споредува со буџетот од 2019 година туку 
со последниот ребаланс за 2019 година. Потсети дека проектите се провлекуваат веќе 
три години и укажа истите да се завршат во наредната година. Се осврна на ветувањата 
во предизборјето кој не се остварени, а ветени. Ја спомена гасификацијата, ИСО 
стандардите, куќата на спортот, градскиот базент и. т.н. Укажа на намалувањето на 
цената на градежно земјиште за фотоволтаични напони и воедно потсети дека 
општината изгубила 2.500.000 милиони евра заради интерес на централната власт. Сите 
претходни набројани  проекти ќе се реализирале  ако не се работело во интерес на  
централната власт. Советникот во продолжение изрази незадоволство од прифаќањето 
на локалната власт за изградба на депонија на територијата на Општина Свети Николе. 
На крајот потсети дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата не е против 
граѓаните туку дека сите советници се тука за заеднички интерес односно сите работат 
за доброто на граѓаните на Општина Свети Николе. 

Градоначалникот истакна  дека Општина Свети Николе има голема подршка од 
Владата на Република Северна Македонија. Веќе е во тек реализацијата на ДУП, ГУП и 
УП за Општина Свети Николе. Посочи дека прво се изработува докуметнација па патоа 
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се градат капитални објекти. Во продолжение му се обрати на советникот Митев и ги 
наброја сите погрешни одлуки кој се донесени во претходниот состав на советот на 
локалната власт и потсети дека истите не можат да се поништат и да се исправат 
катастрофалните грешки.  

Уште еднаш потенцира дека ќе се реконструира ,,Дивјак,,  и конечно ќе се 
искористи овој капитален објект за дистрибуција на вода. Посочи на филтерната станица 
која е уништена и затрупана со ѓубре од претходната локална власт. Се осврна за 
долгогодишниот проблем со градскиот базен кој е ветуван од претходните валсти а 
никогаш не е изграден. Во продолжение ги наброја сите Урбанистички планови кој со 
години не биле донесени, а сега веќе се во тек на реализација. На крајот побара подржка 
од советниците за реализација на сите предвидени проекти за 2020 година, бидејки 
општината има средства, има желба и е на правиот пат да се развие општината онака 
како треба и заслужува. 

Советникот Бојан Митев  истакна дека градот е во кал, дека многу малку средства 
се предвидуваат за реконструкција на улици, дека ветувањата на градоначалникот се 
сами популизам  и од тие причини советничлката група на ВМРО ДПМНЕ ќе гласа 
воздржано во однос на донесувањето на Буџетот за 2020 година. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог- 
Буџетот на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Буџет на 
Општина Свети Николе за 2020 година.  

 
Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 

административните службеници за 2020 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 14 гласа ЗА донесе  Одлука за утврдување на вредност на 
бодот за платите на административните службеници за 2020 година. 

 
Точка 3 
Буџетски календар за 2020 година на Општина Свети Николе; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Буџетскиот календар 

на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Буџетски календар 
за 2020 година на Општина Свети Николе; 

 
Точка 4 
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Предлог – Одлука за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 
2020 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со  9 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Одлука за 
извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за усвојување на Статут на ООУ ,,Даме Груев,, с. 

Ерџелија; 
Претседателот на Статутарно-правната комисија – 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 5 од дневниот ред. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 

Арсов во своето излагање истакна дека на советничката група на ВМРО ДМНЕ и 
коалицијата и пречи промената на установното име на нашата држава, бидејки јасно се 
виде ставот на граѓаните на одржаниот референдум по ова прашање. Бидејки нема датум 
за преговори со Европската Унија нема и потреба од менување на установното име на 
републиката. Од овие причини советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе 
гласа против сите наредни точки во врска промената на Статуте на училиштата. 

 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со  9 гласа ЗА и 5 гласа ПРОТИВ донесе   Одлука за усвојување 
на Статут на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија. 

 
Точка 6 
Предлог – Одлука за усвојување на Статут на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети 

Николе; 
Претседателот на Статутарно-правната комисија – 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 6 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со  9 гласа ЗА и 5 гласа ПРОТИВ донесе   Одлука за усвојување 
на Статут на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе. 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука за усвојување на Статут на ООУ ,,Кирил и Методиј,, 

Свети Николе; 
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Претседателот на Статутарно-правната комисија – 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 7 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог- Одлуката на 
гласање и советот со  9 гласа ЗА и 4 гласа ПРОТИВ донесе   Одлука за усвојување на 
Статут на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе. 
 
 
 
 

Точка 8 
Предлог – Одлука за усвојување на Статут на Дом на култура ,,Крсте 

Мисирков,, Свети Николе; 
Претседателот на Статутарно-правната комисија – 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 8 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 

Атанасов посочи дека голем број на национални и локални институции го немат 
променето Статутот  по ова прашање и дека се уште стои името Република Македонија. 
Воедно праша  дали граѓаните на Општина Свети Николе се горди на овие измени? Дали 
се сигурни од ова имплементација  бидејки постојат одредени обврски и одредби со 
Преспанскиот договор?  И кој е бенефитот од измената на Статутот?  

Па советникот од овие наведени причини се изјасни дека советничката група на 
ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласа против овие измени. 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог- Одлуката 
на гласање и советот со  9 гласа ЗА и 5 гласа ПРОТИВ донесе   Одлука за усвојување 
на Статут на Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе. 

 
Точка 9 
Предлог - Програма за работа на Општинската установа Дом на култура 

,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2020 година; 
Претседателот 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог- Програмата 

на гласање и советот со  9 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Програма за работа 
на Општинската установа Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 
2020 година. 

 
Точка 10 
Годишен план на седници и активности на Комисија за еднакви можности 

на жените и мажите за 2020 година; 
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Претседателот na Komisijata za родова рамноправност при Sovetot na  
Op{tina Sveti Nikole – Оливера Арсов  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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог- Годишниот 

план на гласање и советот со  14 гласа ЗА донесе  Годишен план на седници и 
активности на Комисија за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година. 

 
Точка 11 
Предлог – Програма за работа и развој на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети 

Николе за 2020 година; 
 
Претседателот 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 11 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог- Програмата 

на гласање и советот со  14 гласа ЗА донесе  Програма за работа и развој на ЈП 
,,Погребални услуги,, Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 12 
Финансов план за трошоци  расходи за 2020 година на ЈП ,,Погребални 

услуги,, Свети Николе; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Финансовиот план 

на гласање и советот со  9 гласа ЗА  и 5 ВОЗДРЖАНИ донесе  Финансов план за 
трошоци  расходи за 2020 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 

 
Точка 13 
Предлог – Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на 

вредност на бодот за пресметување на платата на административните службеници, 
даватели на јавни услуги и помошно-технички лица бр. 0202-101/4 од 23.12.2019 
година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 
 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја  стави Предлог - Одлуката 

на гласање и советот со  14 гласа ЗА  донесе  Одлука за давање согласност на Одлука 
за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платата на 
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административните службеници, даватели на јавни услуги и помошно-технички 
лица бр. 0202-101/4 од 23.12.2019 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 
 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов од негово лично име и од името на 

советниците на граѓаните на Општина Свети Николе им ги честита престојните 
Новогодишни и Божиќни празници. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

четириесетипеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 11:30  часот. 

Општина Свети Николе 27. 12. 2019 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 четириесетишестата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 30 .01. 2020 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 10:20 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, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Бојана Стојанова, Данче Наков, Mir~e Josev, Бојан Митев, Владимир 
Атанасов, Ристе Андонов, Оливера Арсов, Горан Трајковски  и Svetlana Mitru{ov. 

 
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; 
- Светлана Михаиловска – Секретар на Општинската администрација при 

Општина Свети Николе; 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
 - предлагачи на точките по дневниот ред; 
- mediumi; 

 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

четириесeтишестата  редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на Записник од четириесетипеттата  редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 27.12.  2019 година; 

 
 

 
Точка 1 
Предлог – Одлука   за давање согласност на  Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на плата  на вработените  во  ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе; 

 
Точка 2 
Годишна - Програма  за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2020 

година; 
 
Точка 3  
Предлог – Одлука за донесување на План за управување со отпад на Општина 

Свети Николе за период  2019-2024 година;   
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Точка 4  
Предлог – Одлука за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на 

административните службеници во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети Николе,,  за 2020 
година;  
 

Точка 5 
Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на давателите 

на јавни услуги и директорот  во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети Николе,, за 2020 година 
на ; 

 
Точка 6 
Предлог – Одлука за утврдување вредноста на бодот за платите на 

административните службеници во Општина Свети Николе за 2020 година;  
 
Точка 7 
Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети 

Николе за 2020 година; 
 

Точка 8 
            Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
ЈАВНИОТ ПОВИК за прибирање на предлог проект: „Реконструкција на објект – 
училишна зграда на подрачно училиште ООУ Гоце Делчев во село Горобинци, Општина 
Свети Николе, Фаза: реконструкција на фасада и поставување на топловодно греење“ 

 
Точка 9 

 Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година; 
 

Точка 10 
Предлог – Правилник за  остварување на правото на парична помош на жртви на 

семејно/родово базирано насилство  во општина Свети Николе; 
 

Точка 11 
Предлог - Програма  за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2020 година; 
 
Точка 12 
Предлог – Програма за работа за 2020 година на Општинската Установа Народен 

Музеј Свети Николе; 
 

Точка 13 
Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Свети Николе за 2020 година; 

Точка 14 
Предлог - Програма за работа во областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на 
подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година;  
 

Точка 15 
Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од ОН Свети 

Николе за второто полугодие од 2019 година; 
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Точка 16 
Барање парична помош од лицето Н.З. 

 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот го стави дневниот 

ред на усвојување. Советниците со 15 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 

четириесетипеттата редовна седница.  
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 

Записникот на гласање, советниците со 15 гласа ЗА го усвоија записникот од 
четириесетипеттата редовна седница одржана на ден 27.12.2019 година. 

 
Точка 1 
Предлог – Одлука   за давање согласност на  Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на плата  на вработените  во  ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе  Одлука   за давање согласност на  
Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плата  на 
вработените  во  ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Точка 2 
Годишна  Програма  за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2020 

година; 
Претседателот 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 2 од дневниот ред. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 

Арсов се осврна на содржината на Програмата и истакна дека е многу обемна и 
нереална. Во продолжение ги анализираше дејностите на претпријатието и истакна дека 
во Програмата  има нереални проекти односно идеи кој неможат да се остварат бидејки 
се без визија и без финансиски план. Препорача сите проблеми во Јавното претпријатие 
да се решаваат стратешки, со анализа  и со финасов план и констатира дека Програмата 
на ЈКП ,,Комуналец,,  е чист полулизам и пропаганда без конкретни решенија. 

Претседателот на Советот Кире Алексов појасни дека како и секоја претходна 
година и оваа година Годишната Програма на ЈКП ,,Комуналец,, и Финансовиот план се 
носат посебно. 
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Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Штерјо Ѓоргиев 
реплицираше на советничката Оливера и истакна дека жителите на с. Горобинци се 
рамноправни граѓани и на истите треба да им се обезбеди вода независно од која 
алтернатива и кој систем и порача истите да не се злоупотребуваат и користат само за 
гласање и за кампања. Потсети дека во ЈКП ,,Комуналец,, има пропусти во работењето  
претходните 20 - 30 години и дека истите не се од сега. 

Советничката Оливера Арсов уште еднаш посочи дека на жителите од с. 
Горобинци им е потребна вода, но праша дали е ова вистинското решение што се нуди 
во Програмата, односно дали треба да се бушат бунари во с. Горобинци или да се донесе 
вода од ,,Дивјак,,.  

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе – Александар Давитков се 
изјасни дека претпријатието на крајот на годината доставува финансов извештај. Во 
продолжение појасни дека с. Горобинци ќе се напојува од алтернативното 
водоснабдување  ,,Дивјак,, а од преостанатите бунари ќе бидат врзани со водоводната 
мрежа на град Свети Николе. Во излагањето што следуваше накратко ги образложи 
идните активности кој се предвидени во Програмата на претприајтието. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев  се согласи со изнајденото решение за 
водоснабдувањето на с. Горобинци и искористување на таа бушотина. 

Советничката Оливера Арсов  реплицираше и истакна дека во изминатите години 
Програмата одела заедно со финансовиот извештај на претприајтието и праша дали 
конечно е изнајдено решение за водата што доаѓа од ,,Злетовица,, која е матна, а 
фактурирана. Воедно потсети дека проектите кој се дел од Програмата се започнати 
уште од претходната локална власт. 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе – Александар Давитков одговори 
дека во врска прашањето на советничката Оливера Арсов одговорот советниците ќе го 
добијат во писмена форма. 

Советникот на советничката група ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев 
покажа разбирање за желбата за реализација на Програмата на претпријатието сите овие 
изминати години, но констатира дека овие планови се само неостварени желби. Во врска 
филтерната станица истакна дека имаме лош квалитет на водата која доаѓа од 
,,Злетовица,, која само се филтрира и хлорира. Во продолжение ја изанализира 
Програмата и укажа на тоа да  директорите на претпријатијата и институциите  да не 
бидат послушници на Градоначалникот туку да бидат менаџери. Воедно укажа на 
несредените и  калливи улици, неисчистените јавно-зелени површини, несобраниот смет 
по улиците и околу становите за домување и сл. Понатаму ги презентираше резултатите 
од анкетираните граѓани во врска услугите на ЈКП ,,Комуналец,, и заклучи дека 
граѓаните на Општина Свети Николе  не се задоволни од работата и услугите на 
претпријатието. Советникот на крај се изјасни дека советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ и коалицијата нема да ја подржжи програмата. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев реплицираше и побара да се донесе Стратегија во 
врска со водата во Свети Николе. Напомена дека плаќаме најскапа вода која доаѓа од 
..Злетовица,,  и апелираше да профункционира алтернативното водоснабдување 
,,Дивјак,, бидејки за  бушотините се потрошени и злоупотребени многу пари.  
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Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе  образложи дека во тек е 
тендерот за улицата ,,Питу Гули,, се постсавува каналицаија и истата ќе се асфалтира, 
коритото на реката ќе се санира, детските игралишта се чистат два пати неделно и се 
работите на одвојување на атмосферката вода од канализацијата. 

Советникот Бојан Митев појасни дека се работи за потег кој опфаќа неколку 
улици, а не само за ул.,,Питу Гули,,, побара да не се работи само на одредени сегменти 
од програмата туку да се работи поактивно и посеопфатно. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов се 
обрати до совентиците и истакна дека ЈКП ,,Комуналец,, од секогаш имало проблеми во 
своето работење, но за разлика од порано сега е во многу постабилна состојба, работи 
порентабилно и работи во согласност со потребите и интересите на граѓаните. Се 
согласи со советничката Оливера Арсов околу техниката и технологијата за начинот за 
преработката за вода за пиење. За алтернативното водоснабдување ,,Дивјак,, се изјасни 
дека е добро што ќе се активира за да се обезбеди с. Горобинци со вода, а бунарите ќе се 
искористат делумно за снабдување и на градот. Се изјасни дека Програмата е сеопфатна 
и советничката група на СДСМ и коалицијата ќе дадат подршшка на програмата. Во 
продолжение накратко направи анализа на Програмата и накратко образложи до каде се 
започнатите активности од Програмата. Ги праша советниците од ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата зошто до сега не се  ревитализирала прочистителната станица, зошто 
комуналниот отпад се носел на пречистителната станица и кој дал дозвола? И зошто од 
2010 година па наваму ништо не е направено за граѓаните во врска комуналните и 
инфраструктурните проблеми? 

Советникот Бојан Митев реплицираше и се изјасни дека советничката група на 
ВМРО ДПМНЕ и коалицијата не се против Програмата, но само забележуваат дека 
истите проблеми се провлекуваат три години наназад и дека се се сведува на - ќе. Треба 
да се скрати и да се направи јасна визија со финансиска конструкција и да се работи по 
тие насоки. 

Советникот Стево Максимов се согласи со советникот Митев дека секоја 
Програма може да се надгради и да биде подобра, но на Програмата се работи, јавни 
набавки се распишуваат и реализираат и дека три години – ќе, се многу помалку од 12  
години – ќе. 

Советничката Оливера Арсов  укажа на тоа дека советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ и коалицијата сака што побргу да се реализира ветената Програма, да се 
ревитализира пречистителната станица, да се пушти во употреба ,,Дивјак,, и т.н.Сведоци 
сме дека трета година поминува, а ништо не е реализирано од ветеното – истакна 
совентичката. Побара Програма од која ќе се заклучи дека ЈКП има визија, финансов 
план и насока по која се движи се со една цел да се подобри животот на граѓаните. 

Советникот Стево Максимов истакна дека за голем дел од Проектите од 
Програмата финансовата конструкција е затворена, во изминатите години се ветувало, 
но сега веќе се реализира и дека тоа луѓето го гледаат и го ценат. 
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Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- 
Годишната Програма  на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ПРОТИВ  донесе 
Годишна  Програма  за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 3  
Предлог – Одлука за донесување на План за управување со отпад на 

Општина Свети Николе за период  2019-2024 година;   
Претседателот 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 3 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
донесување на План за управување со отпад на Општина Свети Николе за период  
2019-2024 година. 

 
Точка 4  
Предлог – Одлука за утврдување вредноста на бодот за пресметување на 

плата на административните службеници во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети 
Николе,,  за 2020 година;  

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 14 гласа ЗА донесе Одлука за утврдување вредноста на бодот 
за пресметување на плата на административните службеници во ЈОУДГ ,,Рахилка 
Гонева Свети Николе,,  за 2020 година. 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 

давателите на јавни услуги и директорот  во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева Свети 
Николе,, за 2020 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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 5 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 14 гласа ЗА донесе Одлука за утврдување на вредност на 
бодот за платите на давателите на јавни услуги и директорот  во ЈОУДГ ,,Рахилка 
Гонева Свети Николе,, за 2020 година. 
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Точка 6 
Предлог – Одлука за утврдување вредноста на бодот за платите на 

административните службеници во Општина Свети Николе за 2020 година;  
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Одлука за утврдување вредноста на бодот 
за платите на административните службеници во Општина Свети Николе за 2020 
година. 
 

Точка 7 
Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина 

Свети Николе за 2020 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 8 гласа ЗА и  5 ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за проширување 
на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 8 

            Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
ЈАВНИОТ ПОВИК за прибирање на предлог проект: „Реконструкција на објект – 
училишна зграда на подрачно училиште ООУ Гоце Делчев во село Горобинци, 
Општина Свети Николе, Фаза: реконструкција на фасада и поставување на 
топловодно греење“ 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката на 
гласање и советот со 14 гласа ЗА донесе  Одлука за кофинансирање  на Општина 
Свети Николе во врска со  ЈАВНИОТ ПОВИК за прибирање на предлог проект: 
„Реконструкција на објект – училишна зграда на подрачно училиште ООУ Гоце 
Делчев во село Горобинци, Општина Свети Николе, Фаза: реконструкција на 
фасада и поставување на топловодно греење“. 

 
Точка 9 

 Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година; 
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Известителот na Komisijata za финансии и локален економски равој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 14 гласа ЗА донесе  Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 10 
Предлог – Правилник за  остварување на правото на парична помош на 

жртви на семејно/родово базирано насилство  во општина Свети Николе; 
Претседателот на Статутарно-правната комисија – 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 10  од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави  Предлог – 

Правилникот  на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Правилник за  остварување 
на правото на парична помош на жртви на семејно/родово базирано насилство  во 
општина Свети Николе. 
 

Точка 11 
Предлог - Програма  за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2020 година; 
 
Претседателот на Статутарно-правната комисија – 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 11  од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави  Предлог – 

Програмата  на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Програма  за работа на Советот 
на Општина Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 12 
Предлог – Програма за работа за 2020 година на Општинската Установа 

Народен Музеј Свети Николе; 
Претседателот 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави  Предлог – 

Програмата  на гласање и советот со 14 гласа ЗА донесе Програма за работа за 2020 
година на Општинската Установа Народен Музеј Свети Николе. 
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Точка 13 
Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето 

на Општина Свети Николе за 2020 година; 

Претседателот на Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i природата  – 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 13 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави  Предлог – 

Програмата  на гласање и советот со 15 гласа ЗА  донесе Програма за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година. 

Точка 14 
Предлог - Програма за работа во областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на 
подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година;  

Претседателот на Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i природата  – 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 14 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави  Предлог – 

Програмата  на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Свети 
Николе за 2020 година. 

 
Точка 15 
Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од ОН Свети 

Николе за второто полугодие од 2019 година; 
 

Претседателот 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави  Информацијата на 

гласање и советот со 15 гласа ЗА усвои Информација за безбедносната состојба на 
подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за второто полугодие од 2019 година. 

Точка 16 
Барање парична помош од лицето Н.З. 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави  Барањето на 

гласање и советот со 15 гласа ЗА усвои Барање парична помош од лицето Н.З. 
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Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
четириесетишестаста редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која 
заврши во 11:50  часот. 

Општина Свети Николе 30. 01. 2020 година. 
 
 

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