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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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З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 Од четириесетиседмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 17 .02. 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 четириесетишестата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 30.01. 2020 година; 

 
 
Точка 1 
Предлог – Одлука za  разрешување и imenuvawe ~lenovi na Op{tinski Sovet 

za превенција на детско претстапништво  za Sveti Nikole; 
 
 Точка 2 

Предлог - Програма за поставување урбана опрема на јавни површини во 
Општина Свети Николе за 2020 година; 

 
 Точка 3 

Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година; 
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Точка 4 
Предлог - Програма за екскурзии, и други вонучилишни активности на учениците 

за учебната 2019/2020 година на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе; 
 

Точка 5 
Предлог - Програма за екскурзии, излети и вонучилишни активности на 

учениците за учебната 2019/2020 година на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе; 
 

Точка 6 
Предлог - Програма за екскурзии, излети и вонучилишни активности на 

учениците за учебната 2019/2020 година на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија Свети 
Николе; 
 

Точка 7 
Предлог – Правилник за измена и дополна на Правилник за остварување  на 

правото на парична помош на самохраните родители и старатели на малолетни деца без 
родителска грижа жители на Општина Свети Николе; 

 
Точка 8 
Извештај за работата на Општинската установа Дом на култура ,,Крсте 

Мисирков,, за 2019 година; 
 

 Точка 9 
 Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2019 година до 
31.12.2019 година ; 
 
 Точка 10 

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2019 
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 
Предлог - Одлука за давање согласност на  Одлука за изменување и дополнување 

на Одлуката за утврдување на цени за извршени услуги за правни и физички лица од 
страна на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 

Точка 14 
Барање парична помош од лицето  В.Е. 
 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот ред. 
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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 

четириесетишестата  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 30.01.2020 година. 
 

 
Точка 1 
Предлог – Одлука za  разрешување и imenuvawe ~lenovi na Op{tinski 

Sovet za превенција на детско претстапништво  za Sveti Nikole; 
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 ~lenovi na Op{tinskiot Sovet za превенција за детско претстапништво za 
Sveti Nikole se разрешуваат: 
 

- Коста Штерјов 
- Олгица Митрушова 

 
 Za ~lenovi na Op{tinskiot Sovet za превенција за детско претстапништво za 
Sveti Nikole se imenuvaat: 
 

- Славица Димова 
- Ивана Димитрова 

 
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 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Одлука za  
разрешување и imenuvawe ~lenovi na Op{tinski Sovet za превенција на детско 
претстапништво  za Sveti Nikole. 

 
 Точка 2 

Предлог - Програма за поставување урбана опрема на јавни површини во 
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 2 од дневниот ред. 
Советникот од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев дискутираше по оваа точка и постави две прашања до стручната служба односно 
до градежниот инспектор. Праша дали досегашната урбана опрема која е поставена има 
елаборат, дали има дозвола за поставување на урбана опрема и дали е согласно со 
Законот за градење? Дали сите урбани опреми кој се поставени пред угостителските 
објекти се на градежно земјиште, а дел не се на урбано зеленило? Бидејки градежниот 
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инспектор не беше присутен на седница, советникот одговорот го побара во писмена 
форма за наредната седница. Советникот во продолжение се изјасни дека советничката 
група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласаат воздржано по оваа точка. 

Откако никој друг 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 поставување урбана опрема на јавни површини во Општина Свети 
Николе за 2020 година. 

 
 Точка 3 

Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата 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 3 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 изменување и дополнување 
на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина 
Свети Николе за 2020 година. 

Точка 4 
Предлог - Програма за екскурзии, и други вонучилишни активности на 

учениците за учебната 2019/2020 година на ООУ ,,Гоце Делчев,, 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 4 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 екскурзии, и други 
вонучилишни активности на учениците за учебната 2019/2020 година на ООУ 
,,Гоце Делчев,, Свети Николе. 

 
Точка 5 
Предлог - Програма за екскурзии, излети и вонучилишни активности на 

учениците за учебната 2019/2020 година на ООУ ,,Кирил и Методиј,, 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 5 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 екскурзии, излети и 
вонучилишни активности на учениците за учебната 2019/2020 година на ООУ 
,,Кирил и Методиј,, Свети Николе. 
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Точка 6 
Предлог - Програма за екскурзии, излети и вонучилишни активности на 

учениците за учебната 2019/2020 година на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија 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 6 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 екскурзии, излети и 
вонучилишни активности на учениците за учебната 2019/2020 година на ООУ 
,,Даме Груев,, с. Ерџелија Свети Николе. 
 

Точка 7 
Предлог – Правилник за измена и дополна на Правилник за остварување  на 

правото на парична помош на самохраните родители и старатели на малолетни 
деца без родителска грижа жители 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 7 од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски даде кратко 

појаснување во однос на точката. Имено тој истакна дека овој Правилник е донесен на 
минатата седница и дека сега само се врши дополнување на истиот така да во иднина 
паричната помош за самохрани родители ќе ја користат и старателите на малолетни 
деца. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог- 
Правилникот на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Правилник за измена и 
дополна на Правилник за остварување  на правото на парична помош на 
самохраните родители и старатели на малолетни деца без родителска грижа 
жители на Општина Свети Николе. 

Точка 8 
Извештај за работата на Општинската установа Дом на култура ,,Крсте 

Мисирков,, за 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 8 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го  стави Извештајот на 

гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Извештај за работата 
на Општинската установа Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, за 2019 година. 

 
 Точка 9 
 Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2019 година до 
31.12.2019 година ; 
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Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 го стави Предлог- 

Кварталниот извештај на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои 
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2019 година до 
31.12.2019 година. 
 
 Точка 10 

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 
2019 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски рзвој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот  на 

гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Извештај за 
реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2019 година. 
 
 Точка 11 

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

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 

извештај на гласање и советот со 15 гласа ЗА 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 локален економски развој 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. 
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Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 
извештај на гласање и советот со 15 гласа ЗА усвои Квартален извештај за промените 
на состојбата на секое задолжување на општината и јавните претпријатија 
основани од општините. 

 
Точка 13 
Предлог - Одлука за давање согласност на  Одлука за изменување и 

дополнување на Одлуката за утврдување на цени за извршени услуги за правни и 
физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 9 гласа ЗА и 6 гласа ,,воздржани,, донесе Одлука за давање 
согласност на  Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
цени за извршени услуги за правни и физички лица од страна на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе. 
 

Точка 14 
Барање парична помош од лицето  В.Е. 
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 В.Е. 
 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

четириесетишестаста редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која 
заврши во 10:50  часот. 

Општина Свети Николе 17. 02. 2020 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 четириесетиoсмата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 13 .03. 2020 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 16:20 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 15 советници Kire Aleksov, 
[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 

четириесeтиосмата   редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на Записник од четириесетиседмата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 17.02. 2020 година; 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 

четириесетиседмата 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 
четириесетиседмата  редовна седница одржана на ден 17.02. 2020 година. 

 
 
Точка 1 
Информација од Градоначалникот во врска преземените активности за 

превенција од ширењето на Коронавирус на територијата на Општина Свети Николе. 
 
Точка 2 
Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe на претставник од родителите 

во Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska gradinka 
 ,,Rahilka Goneva,,Sveti Nikole; 
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Точка 3 
Предлог – Одлука за утврдување на  пазарната вредност на земјоделско  

земјиште  во Општина Свети Николе  
 

Точка 4 
Предлог – Дополнување на годишен план за вработување на СОУ ,,Кочо Рацин,, 

Свети Николе за  2020 година 
 

Точка 5 
 Завршна сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2019 година; 

 
Точка 6 
Завршна сметка за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 2019 

година до 31.12.2019 година; 
 
Точка 7 

            Завршна сметка за ЈКП ,,Единство,, ПО Свети Николе за период од 01.01. 2019 
година до 31.12.2019 година; 
                           

Точка 8 
Завршна сметка за ЈП ,,Погребални услуги,,  Свети Николе за период од 01.01. 

2019  година до 31.12.2019 година; 
 
Точка 9 

 Завршна сметка за 2019 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети 
Николе; 

 
Точка 10 
Завршна сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка 

,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2019 година; 
 
Точка 11 
Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2019 година; 
 
Точка 12 
Завршна сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2019 година; 

 
Точка 13 
Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2019 година; 
 
Точка 14 
Завршна сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2019 година; 
 
Точка 15 

            Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2019 година; 
 

Точка 16 
Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2019 година; 
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Точка 17 
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 31.12.2019 година; 

 
Точка 18 
Предлог – Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис за 2019 година 
 
Точка 19 Извештај  за спроведување на програмата за управување со отпад за 

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 15 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 
 

Точка 1 
Информација од Градоначалникот во врска преземените активности за 

превенција од ширењето на Корона вирус на територијата на Општина Свети 
Николе. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски ги информира 
сограѓаните дека Општина Свети Николе презема соодветни мерки во однос на заштита 
од ширење на корона вирусот соодветно со препораките од Владата и Министерството 
за здравство. Со новите случувања се запознаени сите релевантни фактори, секојдневно 
се одржуваат кризни штабови, се организира дезинфекција по сите институции и сл. На 
територијата на Општина Свети Николе е забрането одржување на собири, спортски 
активности и употреба на теретани. Укажа на тоа дека во градот веќе не работи ниедно 
кафуле, слаткара, кафана и сл.Понатаму ги извести граѓаните  дека со последното 
укажување на Владата  не работи Народниот Музеј и библиотеката при Домот на 
Културата. Во продолжение ги наброја високоризичните и средните ризични држави во 
Европа. Побара од нашите сограѓани кога ќе се вратат од странство да се стават во 
самоизолација односно да седат дома во затворен простор и да немаат никавни контакти 
со друго лице.  

За сите оние физички и правни лица кој ќе го прекршат законот ќе следува 
соодветна казна. 

На крајот апелираше до своите сограѓани поретко да излегуваат надвор, да седат 
дома и да се придржуваат кон мерките издадени од Владата и Министерството за 
здравство. 

 
Точка 2 
Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe на претставник од 

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

 
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. 
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
1. Од   претставник од родителите во Upravniot odbor na Op{tinska javna 

ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole se разрешува: 
 
-  Александар Иванов 

 
2. Za претставник од родителите  во Upravniot odbor na Op{tinska javna 

ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole se imenuva: 
 

- Павле Јованов 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог- Решението 
на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Решение za разрешување и imenuvawe на 
претставник од родителите во Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za 
deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,Sveti Nikole. 
 

Точка 3 
Предлог – Одлука за утврдување на  пазарната вредност на земјоделско  

земјиште  во Општина Свети Николе  
 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 3 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
утврдување на  пазарната вредност на земјоделско  земјиште  во Општина Свети 
Николе. 

 
Точка 4 
Предлог – Дополнување на годишен план за вработување на СОУ ,,Кочо 

Рацин,, 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 4 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог- 

дополнувањето на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Дополнување на годишен план за вработување на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети 
Николе за  2020 година. 

 
Точка 5 

 Завршна сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2019 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 5 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Завршната 
сметка на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2019 година. 
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Точка 6 
Завршна сметка за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 

2019 година до 31.12.2019 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 6 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев укажа на тоа 

дека ЈКП ,,Комуналец,, изминатите години исплаќало регрес на годишен одмор и 
апелираше износот да биде во целосен износ, а не само симболично. Постави неколку 
прашања до директорот на претпријатието. Побара директорот да издвои три работи кој 
што во својот период ги направил и е задоволен и три работи кој се спроведени во 
градот, а кој што смета дека можело да бидат подобри. 

 
 Продолжение на четририесетиосмата седница 15.03. 2020 година (недела) 12:00 
часот. 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе – Александар Давитков ја издвои 
зголемувањето на просечната плата, намалени обврски кон добавувачите, намалување на 
електричната енергија и водовод, намалена репрезентација за скоро десет пати и сл. 

Советникот Бојан Митев изрази незадоволство од одговорот на директорот од 
причини што истиот бил политички обоен. Воедно се изјасни дека советничката група 
на ВМРО ДПМНЕ за  идните  точки нема да дискутира поради настанатата ситуација со 
корона вирусот, а се во интерес на  здравјето на советниците и на граѓаните. 

Советникот од советничката група на СДСМ – Стево Максимов се изјасни дека 
советничката група на СДСМ ќе гласа позитивно по точките од дневниот ред и 
апешираше седницата да трае што пократко, да не се дискутира поради настанатата 
ситуација со Ковид 19. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- 
Завршната сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Завршна сметка за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 2019 
година до 31.12.2019 година. 

 
Точка 7 

            Завршна сметка за ЈКП ,,Единство,, ПО Свети Николе за период од 01.01. 
2019 година до 31.12.2019 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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- Завршната 
сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка за ЈКП ,,Единство,, ПО Свети Николе за период од 01.01. 2019 година до 
31.12.2019 година. 
 

Точка 8 
Завршна сметка за ЈП ,,Погребални услуги,,  Свети Николе за период од 

01.01. 2019  година до 31.12.2019 година; 
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Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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- 

Завршната сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Завршна сметка за ЈП ,,Погребални услуги,,  Свети Николе за период од 01.01. 2019  
година до 31.12.2019 година. 

 
Точка 9 

 Завршна сметка за 2019 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети 
Николе; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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- Завршната 

сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка за 2019 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети Николе. 

 
Точка 10 
Завршна сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка 

,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Завршната 

сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка ,,Рахилка 
Гонева,, Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 11 
Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Завршната 

сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 12 
Завршна сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Завршната 

сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 5  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2019 година. 
 

Точка 13 
Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 ja стави Предлог- Завршната 

сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2019 година. 

 
Точка 14 
Завршна сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Завршната 

сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2019 година. 

 
Точка 15 

            Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Завршната сметка 
на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои   Годишен извештај 
за работењето на Општина Свети Николе за 2019 година. 
 

Точка 16 
Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2019 година; 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Завршната 

сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои   Завршна 
сметка на Општина Свети Николе за 2019 година. 
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Точка 17 
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 31.12.2019 година; 

Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Марија Кочиева Ѓорчева go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Завршната 

сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 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 31.12.2019 година. 

   
Точка 18 
Предлог – Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис за 2019 

година 
Известителот na Komisijata za финансии и локален економски развој при 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за траен 
отпис на побарувања по извршен попис за 2019 година. 
 

Точка 19  
Извештај  за спроведување на програмата за управување со отпад 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 19 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот на 

гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај  за 
спроведување на програмата за управување со отпад за 2019 година. 

 
 
Претседателот на Советот на Општина Свети Николе – Кире Алексов го повика 

Градоначалникот да даде Извештај за новонастанатата ситуација со Ковид 19. 
 
 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски изрази јавна 

благодарност до сите сопственици  на кафе баровите кој ги затворија сцоите кафе барови 
како превентива од коронавирусот. Од тие причини, за да се намали губитокот од 
затворањето на баровите,  Општина Свети Николе со одлука на Совет ќе ги ослободи од   
таксите за јавна површина. 
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Повика да не се шпекулира дека на територијата на Општина Свети Николе има 

заболени од Ковид 19, воедно  повика да се поднесе кривична пријава на тие што ја 
шират ова лажна вест. Јавно се заблагодари на сите наши граѓани кој се пристигнале од 
европските земји и сами се ставиле во самоизолација. 

Ги запозна советниците и граѓаните дека се формирани волонтерски тимови кој 
ќе ги оплсужуваат граѓаните кој не се во состојба да набавуваат производи и лекови низ 
градот, а во таа насока се обезбедени и контакт телефони од две лица од општината. За 
таа цел е вклучен и Црвениот Крст, НВО секторот.  

Повика да не се ствара паника, да не се купуваат прозиводи по маркетите поради 
настанатата состојба. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Оливера Арсов 
предложи да се предвидат неколку работи како би можеле граѓаните  многу порано да се 
заштитат. Праша дали може да се направи регистар на лицата кој доаѓаат од странство и 
сами да осмислиме процедура за да се стават лицата во изолација. Понатаму праша дали 
Општина Свети Николе има направено проценка дали општината има доволно средства 
за дезинфекција и дали аптеките доволно се  снабдени со потребните средства за 
дезинфекција. Побара да се направи средба со здравствените работници, да се види  дали 
имаат посебен влез за лицата кој се сомнителни на инфекција. Праша дали имаме 
информација од Министерството за образнование и што се планира со наставата на 
учениците, како се справува бизнис секторот со коронавирусот, како поставуваат со 
организираниот превоз што го имаат и дали имаат некоја мерка за ваква ситуација со 
која би се избегнало ширењето на вирусот. Побара кризниот штаб да проработи побргу и 
да се најде начин или модел како би можела Општина Свети Николе секојдневно да ги 
известува граѓаните за ситуацијата во општината  со коронавирусот. 

Градоначалникот одговори дека Општина Свети Николе ќе работи во корелација 
со Владата на РСМ и Министерството за здравство. Здравниот дом во Свети Николе 
согласно препораките работи нормално, контакт  со директорката на  Здравниот дом е 
остварен и направена е . Во иднина ќе се превземаат сите мерки за заштита на 
населението од коронавирусот. Апелираше до граѓаните и самите да имаат свест и 
совест , да се заштитат, да се изолираат и да си го чуваат здравјето. 

Советничката Оливера Арсов побара да се направат средби со бизнис секторот и 
да се види кои мерки тие ги превземаат за заштита на своите вработени односно 
работниците. Повторно побара да се направи платформа преку  која ќе се информираат 
граѓаните што се превзема против коронавирусот. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
четириесетиосмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 12:30  часот. 

Општина Свети Николе 15. 03. 2020 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 педесеттата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана 
на ден 18 .05. 2020 година во големата  сала на Општина Свети Николе со почеток во 
10:35 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, 
Бојана Стојанова Daniel Iqov, 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 

четириесeтиосмата   редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 

-Усвојување на Записник од четириесетидеветтата  редовна седница на Советот 
на Општина Свети Николе одржанa на ден 06.04. 2020 година; 
 
 

Точка 1  
 Одлука за  ослободување од плаќање  надомест за времено-сезонско користење 

јавни површини на “ИЛИНДЕН-Д” ЈТД Свети Николе; 

Точка 2 
Предлог – Одлука за усвојување на предлог на грб и знаме  на Општина Свети 

Николе;  
 
Точка 3 
Предлог – Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на 

Општина Свети Николе во Дом на Култура „Крсте Мисирков“ во Св.Николе; 

Точка 4  

Предлог – Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на 
Општина Свети Николе за КП бр. 5979 КО Свети Николе – вон град; 
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Точка 5  

Предлог – Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на 
Општина Свети Николе за КП бр. 11173/1  КО Свети Николе – град; 

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

Одбор за контрола на  материјално-финансиското работење на ЈКП “Комуналец” – 
Свети Николе; 

 
Точка 7 
Предлог - Прорама изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година; 

Точка 8 
Предлог - Програма за Јавни работи во 2020 година; 

 
Точка  9 

 Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за ПРВ квартал  од 01.01.2020 година до 31.03.2020 
година ; 
 

Точка 10 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2020 

година; 
 
Точка  11 

 Квартален извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ПРВ квартал;
  

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

општината и јавните претпријатија основани од општините; 
 
Точка 13 
 Измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Свети Николе во 2020 година; 
 
Точка 14 

  Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе  во 
областа на образованието во 2020 година 
 

Точка 15 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2020  
 
Точка 16 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе  во 

областа на спорт и млади образованието во 2020 година 
 
Точка 17 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на Локалниот економски развој во 2020 година 
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Точка 18 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на  меѓународната соработка во 2020 година 
 
Точка 19 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на  социјалната заштита  во 2020 година 
 
Точка 20 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на  културата  во 2020 година 
 

Точка 21 
Прв Ребаланс на Буџет на Општина Свети Николе за 2020 година 

 
Точка 22 

 Извештај за материјално-финансиското работење за период од 01.01.2020 година 
до 31.03.2020 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе; 
 

Точка 23 
Извештај за материјално-финансиското работење за период од 01.01.2020 година 

до 31.03.2020 година на ЈKП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 
Точка 24 
Предлог – Програма за превентивна дезинсекција и 

дератизација во Општина Свети Николе  за 2020 година; 
 

Точка 25 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритетен проект „Зајакнати туристички 

производи и зајакнување на вработувањето (EX-TOUR)“ за апликација во програмата 
ИНТЕРРЕГ - ИПА прекугранична соработка помеѓу Република Грција 
и Република Северна Македонија, финансиран од ЕУ; 
 
 

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. 

 
-Усвојување на Записник од четириесетидеветтата  редовна седница на Советот 

на Општина Свети Николе одржанa на ден 06.04. 2020 година; 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 
четириесетидеветтата 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 
четириесетидеветтата  редовна седница одржана на ден 06.04. 2020 година. 

 
 
 
 
 



  4 

 
 

Точка 1  
 Одлука за  ослободување од плаќање  надомест за времено-сезонско 

користење јавни површини на “ИЛИНДЕН-Д” ЈТД Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алексов go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
            Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 
на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Одлука за  ослободување од плаќање  
надомест за времено-сезонско користење јавни површини на “ИЛИНДЕН-Д” ЈТД 
Свети Николе. 

 

Точка 2 

Предлог – Одлука за усвојување на предлог на грб и знаме  на Општина 
Свети Николе;  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
 
Претседателот на Комисијата за  утврдување  на предлог на грб и знаме  на 

Општина Свети Николе - Панче Насков хронолошки ги нареди Одлуките и постапката за 
донесување на ова Одлука. Образложи дека Комисијата објавила конкурс за изработка 
на грб и знаме на кој конкурс се пријавиле седум автори и од понудените за најдобро 
идејно решение го избрала  решението под шифра ,,Богословец,, од авторот Митко 
Јованов. Го повика авторот да го презентира идејното решение. 

Авторот на грбот и знамето - Митко Јованов појасни дека се работи за предлог 
кој асооцира на црквата Свети Никола, симболот и името на нашиот град. Штитот е 
преземен од стариот грб, направени се измени, но главното обележје е камбанаријата и 
саат кулата кој што се гледаат од сите страни на градот. Под нив е ставена Црквата со 
две помошни и централната купула и влезот на храмот. На грбот од левата страна е 
преставено житното поле на Овчеполието во две бои односно во период кога зрее 
пченицата и во период кога е зрела, а од десната страна на грбот е претставен тутунот 
кој успева во овие краеви и благодарение на него во периодот од 55 до 80 година кога 
секое второ или трето семејство одгледувало тутун имало експанзија во градот. 

Во долниот дел на грбот ставени се шари од традиционални овчеполски килими 
изработени во црна и црвена боја. Централно е поставена розетата која е преземена од 
Локалитетот со познато име Славков дол од с. Кнежје кое се претпоставува дека тоа е 
античкиот град Била Зора која датира уште пред новата ера. 

Во врска изработката на знамето авторот истакна дека е земен само централниот 
дел на грбот кој е поставен во горниот лев агол на хоризонталното знаме кое се дели на 
црвена и жолта боја односно во националните бои на нашата држава. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев укажа на тоа дека скоро секој Градоначалник со доаѓање на власт го менува грбот 
и знамето и со тоа се губи препознатливоста на градот. Не треба фокус на работата на 
Градоначалникот да биде менувањето на грбот и знамето. Советникот истакна дека 
еднаш треба да седнат политичките субјекти, да дискутираат, да заземат став, да се 
договорат и да изберат знаме со кој сите граѓани ќе се поистоветуваат. Воедно 
апелираше до идните Градоначалници да не го менуваат грбот и знамето на секој четири 
години.  Од тие причини советничката група на ВМРО ДПМНЕ ќе гласа воздржано. 
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Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 

Атанасов кратко појасни дека знакот кој што е поставен на грбот односно розетата е 
земена од греда на Владетелската палата од Била Зора и истата е оставена на забот на 
времето. Апелираше до Народниот Музеј да го заштити овој дел со обележјето и биде 
поставен во поставката која е истакната во Наредниот Музеј. Околу новото грб и знаме 
не дискутираше и не го искажа својот став, но апелираше во иднина да  има концензус 
кога се работи за ваква или слична работа. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов  се 
наврати на начинот и постапката до доаѓање на идејното решение и истакна дека  ова е 
граѓанска иницијатива, а не желба на некоја владеачка гарнитура. Граѓаните на Општина 
Свети Николе отсекогаш се поистоветувале со сиболите на градот и затоа советничката 
група на СДСМ и коалицијата ќе ја подржи оваа Одлука – се изјасни советникот 
Максимов. 

 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев истакна дека и  претходните градоначалници ова го направиле на граѓански 
начин, со истата постапка и не се разликувале една од друга.  Побара политичките 
партии да биле информирани за менувањето на грбот и знамето на Општината, да имало 
поголем популизам и информираност и посака   ова да не оди во недоглед. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов  
имаше контра реплика на советникот Митев и уште еднаш повтори дека ова е граѓанска 
иницијатива и гражаните не се прашани на која политичка партија припаѓаат. Истите 
биле иницијатори да се врати дел од стариот симбол со образложение  дека само со тој 
симбол и обележја се поистоветуваат.  

 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
усвојување на предлог на грб и знаме  на Општина Свети Николе. 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во сопственост 

на Општина Свети Николе во Дом на Култура „Крсте Мисирков“ во Св.Николе; 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 Кире Алексов појасни дека по предлог на Komisijata 
za финансии и локален економски развој при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole односно  
на советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев, 
секретарот ќе изврши измена во Одлуката каде ќе се наведат годините на издавање на 
просторот односно ќе се прецизира дека договорот е за 4 години закупнина. 

 
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 15 гласа ЗА донесе Одлука за давање под закуп на недвижни 
ствари во сопственост на Општина Свети Николе во Дом на Култура „Крсте 
Мисирков“ во Св.Николе. 
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Точка 4  

Предлог – Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на 
Општина Свети Николе за КП бр. 5979 КО Свети Николе – вон град; 

Претседателот na Komisijata za планирање и уредување на просторот и заштита 
на животната средина 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 4 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 резервирање средства за 
експропријација во Буџетот на Општина Свети Николе за КП бр. 5979 КО Свети 
Николе – вон .  

Точка 5  

Предлог – Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на 
Општина Свети Николе за КП бр. 11173/1  КО Свети Николе – град; 

Претседателот na Komisijata za планирање и уредување на просторот и заштита 
на животната средина 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 5 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 резервирање средства за 
експропријација во Буџетот на Општина Свети Николе за КП бр. 11173/1  КО 
Свети Николе – град. 

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

Одбор за контрола на  материјално-финансиското работење на ЈКП “Комуналец” – 
Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawепри 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 членови во Надзорниот одбор за контрола на  материјално-финансиското 
работење на ЈКП “Комуналец” се разрешуваат: 
 

- Наташа Ѓорчев 
- Дејан Серафимов 

 
    За  членови во Надзорниот  Одбор за контрола на  материјално-финансиското 
работење  на ЈКП “Комуналец” се именуваат:  
 

                  -    Драган Цветановски 
  -    Дејан Јакимовски    
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев  укажа дека оваа точка многу совети наназад е добиена, но дури сега е точка на 
дневен ред. Во материјалите се добиени три оставки, но сега се менуваат само два члена 
од одборите. Зошто е тоа така, зошто се одовлекуваат оставките три месеци и како 
гласале за Завршна сметка и Квартален Извештај за работење на претпријатието кога се 
во оставка? 

Претседателот на Советот – Кире Алексов  кратко појасни дека од моментот на 
распишувањето на изборите законски советот не може да врши измена на членовите. Во 
однос на оставките истакна дека еден од членовите од Одборите ја има повлечено 
оставката. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев  потсети дека изборите биле распишани подоцна. Архивираните оставки се 
доставени пред објавување на датумот на избори. Затоа што  не се разрешени, а 
меѓувремено е усвоен Извештајот и Завршната сметка делува некако индикативно. 

 
Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог- 

Решението на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Решение 
за разрешување и именување  на членови во Надзорниот Одбор за контрола на  
материјално-финансиското работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе. 

 
Точка 7 
Предлог - Програма изменување и дополнување на Програмата за изработка 

на урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година; 

Претседателот na Komisijata za планирање и уредување на просторот и заштита 
на животната средина 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 7 од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски образложи дека 

Свети Николе сега може да изработува Детални урбанистички планови, да планира, 
гради и сл. Се планира комплетна изградба за нова Територијална противпожарна 
станица, проширување на стадионот, изградба на соблекувални, деловни простории и сл. 
Кај двата потега на Кнежевски пат од лева и десна страна ќе се уцртаат сите 
индивидуални стамбени згради. 

Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- 
Програмата  на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Програма изменување и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето 
на Општина Свети Николе за 2020 година 

Точка 8 
Предлог - Програма за Јавни работи во 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 8 од дневниот ред. 
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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 Јавни 
работи во 2020 година. 
 

Точка  9 
 Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за ПРВ квартал  од 01.01.2020 година до 
31.03.2020 година ; 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 9 од дневниот ред. 
            Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 
извештај  на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Квартален 
извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот 
период (комулативно) за ПРВ квартал  од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година. 
 

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

2020 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 10 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот   на 

гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај за 
реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2020 година. 

 
Точка  11 

 Квартален извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ПРВ 
квартал;  

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 11 од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Нидколе – Сашо Велковски  извести дека 

Општина Свети Николе е должна околу минорни 800.000 денари, односно е раздолжена 
и сите обврски се подмируваат согласно доставените фактури и динамиката на работа. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот  
Извештај   на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Квартален 
извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ПРВ квартал. 

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

општината и јавните претпријатија основани од општините; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 12 од дневниот ред. 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот  

Извештај   на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Квартален 
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извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општината и јавните 
претпријатија основани од општините. 

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

подрачјето на Општина Свети Николе во 2020 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 13 од дневниот ред. 
Градоначалникот - Сашо Велковски  појасни дека се работи за зголемување на 

парични средства за изработка на ГУП, ревитализација на ,,Дивјак,,, цевковод од 
,,Дивјак, до с. Горобинци, реконструкција на водоводна мрежа во населба ,,Лиска,,, 
атмосферска канализација на ул.,,9 Мај,,,зголемување на средства за  улично 
осветлување, Јавен превоз и.т.н. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Измената и 
дполнувањето на Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои Измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Свети Николе во 2020 година. 

 
Точка 14 

  Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе  во областа на образованието во 2020 година 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 14 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Измената и 

дполнувањето на Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои  Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе  во областа на образованието во 2020 година. 

 
Точка 15 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2020 година. 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 15 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Измената и дполнувањето 

на Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Измена и 
дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
заштита и спасување и противпожарната заштита во 2020 година. 

 
Точка 16 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 

Николе  во областа на спорт и млади образованието во 2020 година 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 16 од дневниот ред. 
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Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Измената и 
дполнувањето на Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе  
во областа на спорт и млади образованието во 2020 година. 

 
Точка 17 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на Локалниот економски развој во 2020 година 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 17 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Измената и 

дополнувањето на Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа 
ВОЗДРЖАНИ усвои Измена и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2020 година. 

 
Точка 18 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на  меѓународната соработка во 2020 година 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 18 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Измената и 

дополнувањето на Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа 
ВОЗДРЖАНИ усвои Измена и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на  меѓународната соработка во 2020 година. 

 
Точка 19 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на  социјалната заштита  во 2020 година 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 19 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Измената и 

дополнувањето на Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа 
ВОЗДРЖАНИ усвои Измена и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на  социјалната заштита  во 2020 година. 

 
Точка 20 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на  културата  во 2020 година 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 20  од дневниот ред. 
Градоначалникот – Сашо Велковски кратко појасни дека се работи за измена во 

Програмата за култура, предвидените средства од фестивалот ,,Тодорица,, и 
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,,Моторијадата,, ,,Ден на шегата,, Ден на ромите,, се пренаменети за други ставки и 
Програми. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Измената и 
дополнувањето на Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа 
ВОЗДРЖАНИ усвои Измена и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на  културата  во 2020 година. 
 

Точка 21 
Прв Ребаланс на Буџет на Општина Свети Николе за 2020 година 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 21  од дневниот ред. 
Градоначалникот – Сашо Велковски  се обрати до советниците и на кратко го 

појасни Првиот ребаланс на Буџетот во бројки и истакна дека буџетот е ребалансират за 
165.000.000 денари. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Првиот 
Ребаланс на Буџетот  на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Прв Ребаланс на Буџет на Општина Свети Николе за 2020 година. 
 

Точка 22 
 Извештај за материјално-финансиското работење за период од 01.01.2020 
година до 31.03.2020 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 22  од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот на 

гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај за 
материјално-финансиското работење за период од 01.01.2020 година до 31.03.2020 
година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 

 
Точка 23 
Извештај за материјално-финансиското работење за период од 01.01.2020 

година до 31.03.2020 година на ЈKП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 23  од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев  побара присуство на директорот на ЈКП ,,Комуналец,, за да дискутираат и 
усвојат Извештајот. 

По пауза од 5 минути продолжи педесеттата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев во однос на Извештајот постави неколку прашања кој се однесуваа на расходната 
ставка бидејки има зголемување за не цели 2.000.000 денари, побара да му образложи 
директорот како е дојдено до ова зголемување по ставките што ги наброја советникот. 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, - Александар Давитков одговори на советникот 
Митев дека зголемените расходи се должат поради зголемените расходи за општо 
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корисна работа, поради доспеаните фактури од мината година кој се прокнижени во 
тековната, адвокатските и интелекутални услуги  поради утужувања на правни и 
физички лица и судски процеси кој се започнати 2018 и 2019 година. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот на 
гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај за 
материјално-финансиското работење за период од 01.01.2020 година до 31.03.2020 
година на ЈKП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Точка 24 
Предлог – Програма за превентивна дезинсекција и 

дератизација во Општина Свети Николе  за 2020 година; 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев укажа на тоа Програмата да се усвои навремено на Советот како би можело 
понавремено да се направи дезинсекција и деритизација, односно да се опфатат 
инсектите кога се ларви односно во месец март и април. Потенцираше дека ова појава 
односно ненавременото прскање се провлекува години наназад. 
 Градоначалникот – Сашо Велковски се сложи со констатицијата на советникот 
Митев, меѓутоа појасни дека досега се чекало на Програмата од Центарот за јавно 
здравје по која Програма и упатства Општината треба да работи. Програмата оваа 
година не била навремено доставена па Локалната сампуправа ќе работи со старата 
Програма, но со надеж дека во иднина превентивната дезинскеција и дератизација ќе се 
врши во месеците март и април. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог - 
Програмата на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Програма за превентивна 
дезинсекција и дератизација во Општина Свети Николе  за 2020 година. 

 
Точка 25 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритетен проект „Зајакнати 

туристички производи и зајакнување на вработувањето (EX-TOUR)“ за апликација 
во програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА прекугранична соработка помеѓу Република 
Грција и Република Северна Македонија, финансиран од ЕУ; 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  образложи дека 
се работи за проект Зајакнати туристички производи и зајакнување на вработувањето 
(EX-TOUR)“ за апликација во програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА прекугранична соработка 
помеѓу Република Грција и Република Северна Македонија, финансиран од ЕУ, за да се 
зајакнат капацитетите за туризам на територија на Општина Свети Николе. Овој прокет 
ќе се реализира наредната година но оваа година треба да се аплицира. 
 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог - 
Одлуката на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Одлука за утврдување на 
приоритетен проект „Зајакнати туристички производи и зајакнување на 
вработувањето (EX-TOUR)“ за апликација во програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА 
прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Северна 
Македонија, финансиран од ЕУ. 

 
Пред да ја затвори седницата претседателот на Советот на Општина Свети 

Николе – Кире Алексов го повика Градоначалникот да даде Информација за мерките кој 
се превземени  против Ковид 19. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски истакна дека 
Кризниот штаб на Општина Свети Николе работи континуирано по основа на мерките 
кој се превземени од страна на државата. Им се забогадари на граѓаните кој се 
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придржуваат на мерките против Ковид 19, со надеж дека Општина Свети Николе ќе 
биде од ретките Опшптини во Републиката каде нема заболени од Ковид 19. 

 
Уште еднаш ги замоли граѓаните да се придржуваат до препорачаните мерки за 

да можеме полесно и побезболно да ја надминеме оваа несакана ситуација со Ковид 19.  
 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

педесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 14:30  
часот. 

Општина Свети Николе 18. 05. 2020 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 педесетипрвата  итна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана 
на ден 28 .05. 2020 година во големата  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 12 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Mir~e Josev, Бојан Митев, Владимир Атанасов, Ристе Андонов, 
Оливера Арсов и Svetlana Mitru{ov. 

Советничката Бојана Стојанова и советниците Горај Трајковски и Данче Наков 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; 
Предлагачи на точките по дневниот ред; 
Мediumi; 

 
 Претседателот на Советот Кире Алесков даде кратко појаснување зошто е 
свикана оваа итна седница. Имено претседателот констатира дека мината седница е 
донесена Одлука за поништување на Одлука  за утврдување на приоритетен проект 
“Зајакнати туристички производи и зајакнување на вработувањето (EX-TOUR) за 
апликација во програмата ИНТЕРРЕГ – ИПА прекугранична соработка помеѓу 
Република Грција и Република Северна Македонија, финансиран од ЕУ” меѓутоа 
бидејки има техничка грешка во текстот, а со оглед на тоа дека до утре е аплицирањето 
на проектот, потребно било да се свика сеницата и да се направат измени во насловот на 
Проектот. 
 

 Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 
педесетипрвата  итна седница го предложи следниот: 
 
 
 Д н е в е н   р е д 
 

Точка 1  
Предлог – Одлука за поништување на Одлука  за утврдување на приоритетен 

проект “Зајакнати туристички производи и зајакнување на вработувањето (EX-TOUR) за 
апликација во програмата ИНТЕРРЕГ – ИПА прекугранична соработка помеѓу 
Република Грција и Република Северна Македонија, финансиран од ЕУ” бр.0801-797 од 
18.05.2020 година; 

Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритетен проект „Зајакнување на 

актрактивноста на прекуграничната област, преку промоција на културното и 
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природното наследство и подобрување на вработувањето (SACUNA)“ за апликација во 
програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА прекугранична соработка помеѓу Република Грција 
и Република Северна Македонија, финансиран од ЕУ 
 

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 12 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 
 
 

Точка 1  
Предлог – Одлука за поништување на Одлука  за утврдување на 

приоритетен проект “Зајакнати туристички производи и зајакнување на 
вработувањето (EX-TOUR) за апликација во програмата ИНТЕРРЕГ – ИПА 
прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Северна 
Македонија, финансиран од ЕУ” бр.0801-797 од 18.05.2020 година; 

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 11 гласа ЗА донесе Одлука за поништување на Одлука  за 
утврдување на приоритетен проект “Зајакнати туристички производи и 
зајакнување на вработувањето (EX-TOUR) за апликација во програмата 
ИНТЕРРЕГ – ИПА прекугранична соработка помеѓу Република Грција и 
Република Северна Македонија, финансиран од ЕУ” бр.0801-797 од 18.05.2020 
година. 
 

Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритетен проект „Зајакнување на 

актрактивноста на прекуграничната област, преку промоција на културното и 
природното наследство и подобрување на вработувањето (SACUNA)“ за 
апликација во програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА прекугранична соработка помеѓу 
Република Грција и Република Северна Македонија, финансиран од ЕУ 
 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 11 гласа ЗА донесе Одлука за утврдување на приоритетен 
проект „Зајакнување на актрактивноста на прекуграничната област, преку 
промоција на културното и природното наследство и подобрување на 
вработувањето (SACUNA)“ за апликација во програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА 
прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Северна 
Македонија, финансиран од ЕУ. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
педесетипрвата  итна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
10:25  часот. 

Општина Свети Николе 28. 05. 2020 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 педесетивтората  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 12.06. 2020 година во големата  сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 11:30 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, Данче Наков, Mir~e Josev, Бојан Митев, Владимир Атанасов, Ристе 
Андонов, Оливера Арсов, Горан Трајковски  и Svetlana Mitru{ov. 

Советничката од советничката група на СДСМ и коалицијата – 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: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- 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 

педесетивтората  редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на Записник од педесеттата редовна седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 18.05. 2020 година; 
 

-Усвојување на Записник од педесетипрвата итна седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 28.05. 2020 година; 

 
 

Точка 1  
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно 

земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе во 2020 година; 
 
Точка 2 
 Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствавта на Буџетот на 

Општина Свети Николе  за 2020 година;  
 
Точка 3 
Предлог – Одлука за престанок и давање на трајно користење движни ствари на  

ООУ “Кирил и Методиј” – Свети Николе; 
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Точка 4 
             Предлог – Одлука за набавка на  ново лесно теренско возило за потребите на 
ТППЕ; 

 
Точка 5 

Предлог – Одлука  за утврдување на цена за висина за надоместок на услугите за 
период за кој јавната установа ДГ ,,Рахилка Гонева,, е затворена согласно Одлука на 
Владата на РСМ; 

Точка 6  
Predlog - Решение za imenuvawe  na ~len во  Upravniot odbor na OU  Dom 

na kulturata  ,,Krste Misirkov,,  Sveti Nikole  od redot na vrabotenite  
 

Точка 7 

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

Точка 8 

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за резервирање на 
средства за експропријација во Буџетот на општина 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. 

-Усвојување на Записник од педесеттата редовна седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 18.05. 2020 година; 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 
педесеттата 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 
педесеттата редовна седница одржана на ден 18.05. 2020 година. 

 
-Усвојување на Записник од педесетипрвата итна седница на Советот на Општина 

Свети Николе одржанa на ден 28.05. 2020 година; 
 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 

педесетипрвата  итна 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 
педесетипрвата  итна седница одржана на ден 18.05. 2020 година. 
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Точка 1  
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на 

градежно земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе во 2020 година; 
Претседателот na Komisijata za планирање и уредување на просторот и заштита 

на животната средина 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 1 од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  образложи дека 

точката се однесува за изградба на водоводна мрежа во с.Крушице. Проектот ќе се 
реализира со средства од Владата и локалната самоуправаи  и воедно ќе се реши 
водоснабдувањето во с. Крушица. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев констастира дека поради водоводната мрежа во с.Крушице се одземаат околу 
1.000.000 денари до Програмата за изградба на улици и патишта. Посочи дека улиците 
во градот се во катастрофална состојба и со дупки, дека во селата има неасфалтиран 
улици и сокачиња  и дека би требало локалната власт да почне со санирање на истите, а 
не да ги троши средствата за водовод во село каде има само неколку жители иако 
Проектот кој е нелогичен е започнат од претходната локална власт. Посочи неколку села 
каде има поголен број на жители и каде е неопходно да имаат водовод и немаат основни 
услови за живот и дека во изминатите години не е обезбеден ниту еден проект за 
водоснабдувањсе на овие села.На крајот совентикот се изјасни дека поради наведените 
причини советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласа воздржано по 
оваа точка. 

Градоначалникот  истакна  дека водоводот во с.Крушица ќе ги врати за викенди 
мештаните кој се раселени низ државата и дека ова село ќе заживее. Локалната 
самоуправа има готов проект за ова село, Владата додели средства и истите треба да се 
искористат. Во продолжение образложи каква е состојба со водоснабдување по другите 
села и каде се започнати проекти за водоснабдување по тие села. 
 Во врска крпењето на дупките по улиците извести дека тендерот за ударните 
дупки е завршен  и дека од идната недела ќе почнат да се санираат овие ударни дупки по 
улиците. Ќе се менува канализациона и водоводна мрежа и асфалтирање на застарените 
асфалтирани улици во градот. 

Советникот Бојан Митев  уште еднаш потсети дека Крушица е виќенд населба со 
неколку  жители и посочи дека останатите села се живи села, има луѓе и им треба вода. 
На крај напомена дека нема ништо против да се донесе вода во Крушица, но приоритет 
имаат другите живи села. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата  - Ристе Андонов го 
потсети советникот Бојан Митев дека Одлуката за водоснабдување со вода во с. 
Крушица е донесена од минатиот состав на Советот на Општина Свети Николе и дека 
советникот Митев гласал за водоснабдителен систем во с. Крушица. Праша зошто тогаш 
не предложил да се прави бушотина во друго живо село на пр. село Преот и таму да се 
донесе вода.  

Советникот Бојан Митев потсети дека и во минатитот состав на Советот истиот 
укажал за нелогичноста за поставување на водоводен систем во с. Крушица. Го потсети 
советникот дека дотичниот Градоначалник (односно градоначалникот на советникот 
Андонов) кој бил дваесет години на власт исто така не направил водоводни ситеми по 
селата. 

Контра реплика на советникот Митев имаше советникот Ристе Андонов кој го 
потсети советникот Митев дека истиот укажал, но гласал ЗА водоснабдителен систем во 
с. Крушица. Советникот Андонов потсети дека за поизминатите години се направило 
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многу повеќе за градот одошто во последните неколку. Сите локални власти сега се 
расправаат со тужби, жалби и криминални дејствија. 

Градоначалникот  потсети дека се рестартира водоснабителниот ситем ,,Дивљак,, 
и од истиот ситем ќе се води вода до с. Горобинци и за населбата Бел Камен. Во 
изминатите десет години ниеден градоначалник не се сетил и не вложил средства за да 
го реши вековниот проблем на с. Горобинци и им донесе вода. Воедно потсети дека се 
прават напори да се реши водоснабдувањето на с. Ерцелија. 

Советникот Бојан Митев  изрази подршка до Градоначалникот за рестартирањето 
на водоснабдителниот систем ,,Дивљак и уште еднаш укажа на тоа дека советничката 
група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе даде подршка за се што смета дека е исправно 
и во интерес на граѓаните, но и дека нема да даде подршка ако смета дека се работи на 
штета на граѓаните. Воедно потсети дека уште во времето на дотичниот градоначалник, 
уште на самиот почеток на изградба на ,,Дивјак,, истиот не проработил како што треба  
со полн капацитет и дека сега во редовите на позицијата на советот седи советник од тоа 
време и од таа гарниртура. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата  - Штерјо Ѓоргиев 
изрази благодарност до Градоначалникот за рестартирањето на водоснабдителниот 
систем ,,Дивљак,, односно во продолжение ги наброја сите реализирани проекти што се  
реализирани до сега, за да  нашите граѓани  имаат подобар и поквалитетен живот. 
Воедно се осврна на Градоначалникот кој го започна ,,Дивљак,, но по мислењето на 
советникот средствата се проневерени и системот никогаш не проработил како што 
треба. 

Советникот Ристе Андонов  укажа на тоа дека во тоа време кога се работело на 
,,Дивјак,, премиер бил Никола Груевски, тоа било време на ВМРО ДПМНЕ и дека 
тогашниот градоначалник го ставил во функција системот ,,Дивљак,,, . За жал следните 
локални гарнитури  не продолжиле да го надградуваат и од тие причини  ,,Дивљак,, 
никогаш не проработел со полн капацитет. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев  реплицираше на советникот Ристе Андонов и 
посочи дека градоначалникот во тоа време направил проневера на паричните средства 
наменети за ,,Дивљак,, проектот не бил изведен како што треба и од тие причини овој 
систем не преработел како што треба. 

Претседателот на Советот ги замоли советниците да дискутираат по точката на 
дневен ред. 

Советникот Бојан Митев уште еднаш истакна дека и во село Крушица треба 
водоснабдителен систем, но не е приоритет во моментот. Посака да има вакви проекти 
за сите села, да има уште многу инфраструктурни зафати во градот и селата и дека не го 
дели мислењето со советникот Штерјо Ѓоргиев во врска работата на локалната власт и 
градоначалникот. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев се изјасни дека кога зборува, зборува само за 
функционери на власт кој ја злоупотребиле својата положба и дека тоа не се однесува на 
функционери кој чесно си ја работеле својата работа. Укажа на тоа дека криминалите на 
ВМРО ДПМНЕ траеле десет  години и дека сега е потребно да се работи домаќински 
како што работи актуелната локална власт. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата  - Стево Максимов се 
изјасни дека советничката група на СДСМ и коалицијата ќе даде подршка на точката на 
дневен ред и ќе гласаат за се што  е подобро за граѓаните и што го подобрува квалитетот 
на нивниот живот. Решение за водоснабдување ќе се најде за сите села, локалната власт 
работи домаќински и ги раздолжува старите долгов, а воедно и работи за подобрување 
на животот на граѓаните во општината. Подобро е да се почне од некаде, отколку од 
никаде – истакна советникот Максимов. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на советникот Максимов и констатира 
дека има јаз меѓу двете најголеми политички партии во државата. Меѓудрогото посочи 
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дека менувањето на името на државата е најголемата причина за таквата состојба. На 
локално ниво мора да се соработува и да се изградат мостови помеѓу политичките 
партии. Треба да се има доблест и да се признаат добрите и лошите работи во 
работењето на одредена локална власт. Лично советникот смета дека актуелната 
опозиција на локално ниво е една од најконструктивните опозиции до сега. Критиките се 
издржани, но почит секогаш мора да има меѓу двете политички партии. Со овие зборови 
советникот го заврши своето излагање. 

Советникот Стево Максимов – се сложи со излагањето на советникот Митев, се 
заблагодари за конструктивноста на опозицијата и посака опозицијата што повеќе да 
критикува за да локалната власт биде уште по посветена за потребите и проблемите на 
граѓаните. 

Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- 
Одлуката на гласање и советот со 8 гласа 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 2020 година. 

 
Точка 2 
 Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствавта на Буџетот на 

Општина Свети Николе  за 2020 година;  
 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алексов go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
            Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 
на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Одлука за измена 
на распоредот на средствавта на Буџетот на Општина Свети Николе  за 2020 
година. 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за престанок и давање на трајно користење движни 

ствари на ООУ “Кирил и Методиј” – Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 3 од дневниот ред. 
Градоначалникот кратко ја појасни Одлуката и истакна дека се работи за средства 

за од околу 800.000 денари добиени од страна на Владата.  Општината ги отстапува на 
ООУ ,,Кирил и Методиј,,  за да се зголеми вредноста на основните средства на 
училиштето. Поточно се работи за четиериесет и пет прозори и остаклување на сала во 
училиштето.  

Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- 
Одлуката на гласање и советот со 14 гласа ЗА донесе  Одлука за престанок и давање 
на трајно користење движни ствари на ООУ “Кирил и Методиј” – Свети Николе. 

Точка 4 
             Предлог – Одлука за набавка на  ново лесно теренско возило за потребите на 
ТППЕ; 
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Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 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 набавка на  ново лесно 
теренско возило за потребите на ТППЕ. 
 

Точка 5 

Предлог – Одлука  за утврдување на цена за висина за надоместок на 
услугите за период за кој јавната установа ДГ ,,Рахилка Гонева,, е затворена 
согласно Одлука на Владата на РСМ; 

Претседавачот na Komisijata 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 5 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката 

на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Одлука  за 
утврдување на цена за висина за надоместок на услугите за период за кој јавната 
установа ДГ ,,Рахилка Гонева,, е затворена согласно Одлука на Владата на РСМ. 

Точка 6  
Predlog  -  Решение za imenuvawe  na ~len во  Upravniot odbor na OU  Dom 

na kulturata  ,,Krste Misirkov,,  Sveti Nikole  od redot na vrabotenite  
 

Претседателот na Komisijata za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawепри 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. 

Елизабета Коцева, se imenuva za чlen во  OU Dom na kultura ,,Krste 
Misirkov,, Sveti Nikole od redot na vrabotenite so vtor mandat. 

Mandatot na imenuvanata trae 4 (чetiri) godini. 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Решение 

на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Решение za 
imenuvawe  na ~len во  Upravniot odbor na OU  Dom na kulturata  ,,Krste 
Misirkov,,  Sveti Nikole  od redot na vrabotenite. 

Точка 7 

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

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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. 
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            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 6.2 Програма за работно ангажирање – Јавни работи. 
 
 

Точка 8 

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за резервирање на 
средства за експропријација во Буџетот на општина Свети Николе. 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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. 
 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 резервирање на средства за експропријација во Буџетот на општина 
Свети Николе. 

 
 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

педесетивтората редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
12:30  часот. 

Општина Свети Николе 12. 06. 2020 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 педесетитретата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 28.07. 2020 година во големата  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 15 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Бојана Стојанова, Марија 
Кочиева Ѓорчева, Daniel Iqov, 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; 
- 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 

педесетивтората  редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на Записник од педесетивтората редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 12.06. 2020 година; 

 
Точка 1  
Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување на 

грб и знаме на Општина Свети Николе бр.0801-774 од 18.05.2020 година; 
 

Точка 2 
Стратегија за гасификација на Општина Свети Николе; 
 
Точка 3 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект; 
 
Точка 4 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Свети Николе за 2020 година; 
 

 Точка 5 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за вториот квартал за 2020 

година; 
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 Точка 6 
 Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за втор квартал од 01.01.2020 година до 30.06. 2020 
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 

општината и јавните претпријатија основани од општините од 01.01. до 30.06. 2020 
година 
 

Точка 9  
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на 

градежно земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година; 
 
Точка 10 
Предлог – Програма за изменување на Програмата за изработка на урбанистички 

планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година; 

Точка 11 
Предлог – Одлука за согласност на групи  со поголем број на деца, односно помал 

број на деца во  ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе за учебната 2020/2021година; 

Точка 12 
Предлог – Одлука за утврдување на работно време  во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – 

Свети Николе за  учебната 2020/2021 година; 
 

Точка 13 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 

на ученици во ООУ „Гоце Делчев“  Свети Николе 
 
Точка 14 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 

на ученици во ООУ „Кирил и Методиј“  Свети Николе; 
 

Точка 15 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 

на ученици во ООУ „Даме Груев“  с. Ерџелија, Свети Николе; 
 
Точка 16 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 

на ученици во СОУ „Кочо Рацин“  Свети Николе; 
 
Точка 17 
Годишен план за вработување за 2021 година на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија; 
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Точка 18 
Годишен план за вработување за 2021 година на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети 

Николе; 
 
Точка 19 

Годишен план за вработување за 2021 година на ОУ Дом на култура ,,Крсте 
Мисирков,, Свети Николе; 

 
Точка 20  
Годишен план за вработување за 2021 година на ЈОУДГ,,Рахилка Гонева,, Свети 

Николе; 
 

Точка 21 
Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 

патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе; 

Точка 22 
Барање парична помош за опожарен семеен дом од лицето Ристе Ѓошев 

 Пред да започне Советот со работа Градоначалникот на Општина Свети Николе – 
Сашо Велковски даде кратка Информација за состојбата со Ковид 19 во Општина Свети 
Николе.  Имено градоначалникот информираше дека бројот на лица кој се напѓаат во 
самоизолација изнесува 227, додека 180 се водат како зарезени од Ковид 19. Во 
продолжение информираше дека Кризниот штаб на последната седница донел одлука да 
се побара подвижен пункт за тестирање на заразените и истите да не патуваат надвор од 
градот и да не чекаат подолго време за контролни тестови. Одлуката ни е прифатена и 
треба да се стапи во контакт со Институтот за јавно здравје Велес и Кризниот штаб на 
Република Северна Македонија за да се утврди динамиката и начинот на тестирање. 
Воедно се побара од надлежните органи да се обезбеди и санитарно возило за потребите 
на заразените од Ковид 19 и возило за дистрибуција на храна и лекови. 
 Градоначалникот ги информира советниците и граѓаните дека се продолжува со 
дезинфекција на улиците, јавните површини и упати апел до граѓаните да се почитуваат 
мерките, да се држи дистанца,  да се носат заштитни маски и ракавици се со цел 
намалување на бројот на заразени во нашата општина. 
 

Потоа 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. 

 
-Усвојување на Записник од педесетивтората редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 12.06. 2020 година; 
 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 

педесетивтората 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 
педесетивтората редовна седница одржана на ден 12.06. 2020 година. 
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Точка 1  
Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување 

на грб и знаме на Општина Свети Николе бр.0801-774 од 18.05.2020 година; 
 

Претседателот na Статутарно правната комисија при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Кире Алексов  go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев во однос на 

предложената точка констастира дека знамето се враќа како што било пред години 
наназад со истата боја и форма и укажа на тоа дека секој градоначалник со доаѓањето на 
власт го менува грбот и знамето на Општина Свети Николе и дека тоа не е добра пракса 
на градоначалниците. Промената на грбот и знамето засекогаш да престане, граѓаните да 
се поистоветат со симболите и да се занимават со многу поважни работи во 
секојдневното живеење. Од тие причини советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата ќе гласа воздржано по однос на оваа точка. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  образложи дека 
од Страна на државниот завод  е дадено позитивно мислење за грбот на општината, но 
знамето на Општина Свети Николе  коиндицирало со знамето на Лихтенштајн и од тие 
причини  ќе претрпи измени. Уште еднаш потенцира дека знамето и грбот се менуваат 
по поднесена иницијатива  на  граѓаните на Општина Свети Николе, а не по негово 
лично мислење. 

Реплицираше советникот Бојан Митев и  истакна дека сите градоначалници до 
сега се оправдуваат со истите образложенија и ја водат истата постапка за измена на грб 
и знаме. Иницијатива од граѓани се разгледува ако е потпишана од минимун сто граѓани 
појасни советникот. 

Градоначалникот одговори дека иницијативата е потпишана од околу 
стоипедесет сограѓани. 

Претседателот на советот – Кире Алексов  предложи заеднички да се најде начин 
и да се донесе конечно решение во однос на грбот и знамето на Општина Свети Николе, 
односно да се предвиди во Статутот одлуката за грбот и знамето да оди на референдум. 

Советникот Митев реплицираше предложи промената да биде со апсолутно 
мнозинство од советниците. Потсети дека референдум требало да има за изградбата на 
Депонијата во с. Мечкуевци. 

Претседателот на советот – Кире Алексов потсети дека референдумот ребало да 
се одржи години наназад и таа тема е затворена. 

 
Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- 

Одлуката на гласање и советот со 8 гласа ЗА, 6 гласа ВОЗДРЖАНИ и 1 глас ПРОТИВ  
донесе  Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување на грб и 
знаме на Општина Свети Николе бр.0801-774 од 18.05.2020 година. 
 

Точка 2 
Стратегија  за гасификација на Општина Свети Николе; 
Претседателот na Komisijata za планирање и уредување на просторот и заштита 

на животната средина при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Стево Максимов  go 



  5 

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. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко образложи 

дека се работи за  примарна и секундарна гасификација, а податоци се користени   од 
Физибилити студија за развој на дистрибутивната мрежа на природен гас во Република 
Северна Македонија и Студијата за оправданост на концесијата  јавно приватно 
партнерство за развој на дистрибутивната мрежа на природен гас во регион два каде 
спаѓа и нашата општина. Станицата е изградена во с. Ерџелија и ние можеме да 
изградиме гасоводна мрежа од кај железничката станица долж патот Овче Поле Свети 
Николе. Мерната станица е предвидена кај што се дели патот за с. Црнилиште, ќе се 
раздвои во два крака, едниот ќе води спрема хотел Овче Поле, другиот кон градот низ 
улиците и населбите. Со ова ќе се опфатат голем дел од објектите на локалната 
самоуправа, стопанските капацитети,  индивидуалните и колективните домувања. Во 
продолжение следуваа сумите односно колку ќе чини овој проект и исплатливоста од 
истиот. 

Реплицираше советникот Бојан Митев и ја поздрави сета заложба за гасификација 
на Општина Свети Николе и воедно се изјасни дека совентичката група на ВМРО 
ДПМНЕ и коалицијата ќе ја подржат оваа точка и воедно праша кој ја изработил 
Стратегијата. 

Претседателот на Советот Кире Алексов одговори дека Студијата ја изработил 
г.динот Владимир Гилев. 

Советникот Митев помалку разочарано истакна дека се понадевал дека ова 
Студија е изработена од Проектно биро кое е лиценцирано за изработка на Студии или 
некоја слична регистрирана и лиценцирана фирма. 

Градоначалникот  појасни дека се користени званични податоци од Физибилити  
утврдена студија. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Оливера Арсов укажа 
на нестручноста  на советот на оваа тема, па од тие причини показател на тоа дали 
нешто е добро или не дава лиценцата на изготвувачот на студијата. Изрази жалења во 
однос на тоа дека многу важна  работа за градот како што е гасификацијата   се решава 
аматерски. Потсети дека физибилити студијата е од 2014 година, праша дали податоците 
се исти и веродостојни, кој гарантира дека тоа што е напишано во студијата е тоа што му 
треба на градот и.т.н. Побара пауза од пет минути за да се состанат советниците на 
ВМРО ДПМНЕ и колаицијата и заземат став околу гласањето на точката. 

Советникот Бојан Митев како коориднатор на советничката група од ВМРО 
ДПМНЕ го изнесе ставот на советниците и се изјасни дека ќе гласаат ЗА оваа точка, од 
причини што ова гасификација се зборува години наназад, тоа е за добробит на целата 
општина и не сакаат советниците од ВМО ДПМНЕ да бидат прозвани како кочничари за 
овој проект.  

Уште еднаш повтори дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата 
гласа ЗА, но укажува на сите можни негативни последици кој би се јавиле во однос на 
оваа Студија односно финанасиски импликација, неточности, нелогичности и промени 
кој би се случиле по однос на основниот проект.  
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Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- 
Стратегијата на гласање и советот со 15  гласа ЗА донесе  Стратегија за гасификација 
на Општина Свети Николе. 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 3  од дневниот ред. 
Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- 

Одлуката  на гласање и советот со 15  гласа ЗА донесе  Одлука за утврдување на 
приоритет на проект. 

 
Точка 4 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2020 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 4  од дневниот ред. 
Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- Одлуката  на 
гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Одлука за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година. 
 
 Точка 5 

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за вториот квартал за 
2020 година; 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 5  од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев укажа на приходната ставка и процентот на реализација од 35%. Во контекст на 
Извештајот потсети дека на почетокот на кризата од Ковид 19, советот донел одлука за 
ослободување на давачки за јавни површини на приватните стопанственици односно 
кафулињата во градот се до крајот на 2020 година. Тие истите не се солидализираа со 
граѓаните на Општина Свети Николе  кој исто така ги сносат последиците од Ковид 19 и 
денес работат со покачени цени на услугите. Потсети дека протоколите за седење во 
кафулиња завршија, кафулињата се полни, а цените останале покачени. Повика 
советниците да размислат и да отворат дискусија по оваа тема.  

Во продолжение зборуваше за ниската реализација на капиталните расходи, 
погрешен планиран буџет, намалување и планирање на буџет и сл. Укажа на неколку 
планирани инвестиции кој не се реализирале во општината како во малото стопаство 
така и во капиталните проекти. Се изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕи 
коалицијата  ќе гласа воздржано во однос на Извештајот бидејки сметаат дека можело и 
подобро. 
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Градоначалникот на Општина Свети Николе  изрази задоволство од 
реализацијата на  планираниот буџет, наведе неколку ставки каде има намалување на 
тековните трошоци и.т.н. Во продолжение ги наброја сите капитални инвестиции кој се 
остварени и завршени во општината посебно во делот на инфраструктурата. Воедно 
напомена дека треба да се земе во предвид и настанатата ситуација со Ковид 19 и 
условите во кој се работи и реализираат проектите. 

Во врска угостителите, Градоначалникот упати совет до советниците да го 
разгледат излагањето на советникот Бојан, да размислат, да предложат друго решение во 
врска одлуката и уште еднаш се осврна на тешките услови во кој работеле угостителите 
изминатиот период за време на Ковид 19.  

Советникот Бојан Митев потсети дека протоколите и препораките за време на 
пандемијата се завршени и сега седат повеќе од четворица на маса и нелогично е цените 
уште да се покачени. Во врска проектите кој ги наброја градоначалникот, советникот 
истакна дека тие инцвестиции не се инвестирани од страна на локалната самоуправа. Од 
односвниот буџет ги нема проеките и не се реализираат. 

Градоначалникот  појасни на советникот дека сите овие реазлизирани проекти со 
15 % ги има финансирано Општина Свети Николе. Не се паричните средства од 
донација и сл. Општина Свеит Николе ги исплаќа долговите на претходната власт,  
раздолжува по судска одлука огромни средства за улично осветлување, реконструкција 
на улици, го рестартира ,,Дивјак,, и.т.н. 

Советникот Митев го замоли претседателот на Советот да не го опемонува кога 
се јавува за збор и да им даде шанса на сите советници подеднакво да дискутираат. 

Советникот Митев се обрати до градоначалникот и го посоветува да менаџира со 
општината, да се бори за подобар живот на граѓаните и еднаш за секогаш 
градоначалницете да не се напаѓаат меѓу себе. 

Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот на 
гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои  Извештај за 
реализација на Општина Свети Николе за вториот квартал за 2020 година. 

 
 Точка 6 
 Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за втор квартал од 01.01.2020 година до 30.06. 
2020 година; 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алексов go podnese Кварталиот 
Izve{taj 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  друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 

Извештај  на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Квартален 
извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за извештајниот 
период (комулативно) за втор квартал од 01.01.2020 година до 30.06. 2020 година. 

 
 

 Точка 7 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за втор 

квартал ; 
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Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алексов go podnese Кварталиот 
Izve{taj 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 Сашо Велковски истакна дека  според евиденцијата на 

Општина Свети Николе целокупното задолжување е околу  660.000 денари, односно 
најмала сума како постои Општината. Локалната самоуправа работи домакински, 
долговите од милионски суми се намалени на минимум. Општината се движи на напред, 
има стабилен буџет, не се трошат средствата за нафта, договори, репрезентации и сл. 

Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 
Извештај  на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Квартален 
извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за втор квартал. 

 
Точка 8 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините од 01.01. до 30.06. 2020 
година 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алексов go podnese Кварталиот 
Izve{taj od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8  од дневниот ред. 
 Градоначалникот овде кратко појасни дека ова е уште еден доказ како Општина 
Свети Николе работи домакински, ги исплатува сите наследени долгови и сега е 
стабилна и ликвидна општина. 

Советникот Бојан Митев  изрази задоволство од фактот дека општината нема 
долгови, но воедно побара од градоначалникот да не игра со сумите и зборовите и да ја 
прикажува реалната слика со кој буџет располага општината. По советникот општината 
е раздолжена со помош на Владата и дека сите градоначалници наследуваат долг од 
претходниот градоначалник. 

Градоначалникот образложи дека наследил празна жиро сметка, со огромни 
долгови, а другите заостанати долгови, на општината и биле фактурирани првиот ден 
откако стапил на функцијата – Градоначалник. Требало време, трпение, 
транспарентност, штедење и домакинско работење за да се раздолжи општината и 
застане на сигурни нозе. 

Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 
Извештај  на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Квартален 
извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општината и јавните 
претпријатија основани од општините од 01.01. до 30.06. 2020 година. 

 
Точка 9  
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на 

градежно земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година; 
Претседателот na Komisijata za планирање и уредување на просторот и заштита 

на животната средина 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 9  од дневниот ред. 
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По оваа точка зеде збор советникот Бојан Митев  и ги наброја сите улици кој се 
предвидени во Програмата, а не се реконструирани или направени. Укажа на тоа дека 
секогаш ни недостасуваат средства за да се заврши некој проект до крај и дека секогаш 
префрламе средства од  ставка во ставка и дека за жал одзимаме средства од витални 
проекти за да се заврши некој друг проект. 

Градоначалникот појасни дека дел од паричните средства се пренаменуваат во 
две ставки, односно за поставување на бекатон плочки и доизградба на пешачка патека 
до Била Зора за да не се прави ребаланс на буџетот. Едно се планира, но со ситуацијата 
на терен излегува друго, па од тие причини треба да се донесе оваа Одлука и да се 
заврши патеката. 

Советникот Бојан Митев уште еднаш укажа на тоа дека најмалку средства треба 
да се одземаат од оваа ставка односно од реконструкција на улици средствата да одат за 
поставување на бекатон плочки. 

Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6 гласа ПРОТИВ донесе Одлука за 
измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште за 
подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година. 
 

Точка 10 
Предлог – Програма за изменување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година; 

Претседателот na Komisijata za планирање и уредување на просторот и заштита 
на животната средина 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 10 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – 

Програмата  на гласање и советот со 15  гласа ЗА донесе Програма за изменување на 
Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина 
Свети Николе за 2020 година. 

Точка 11 
Предлог – Одлука за согласност на групи  со поголем број на деца, односно 

помал број на деца во  ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе за учебната 
2020/2021година  

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 11 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со 15  гласа 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 2020/2021година.  

 
Точка 12 
Предлог – Одлука за утврдување на работно време  во ЈОУДГ “Рахилка 

Гонева” – Свети Николе за  учебната 2020/2021 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 12 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со 15  гласа ЗА донесе Одлука за утврдување на работно време  
во ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе за  учебната 2020/2021 година. 
 

Точка 13 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици во ООУ „Гоце Делчев“  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 13 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со 15  гласа ЗА донесе Одлука за давање согласност за 
формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Гоце Делчев“  Свети 
Николе. 

 
Точка 14 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици во ООУ „Кирил и Методиј“  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 14 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  на 
гласање и советот со 15  гласа ЗА донесе Одлука за давање согласност за формирање 
на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Кирил и Методиј“  Свети Николе. 
 

Точка 15 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици во ООУ „Даме Груев“  с. Ерџелија, 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 15 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со 15  гласа ЗА донесе Одлука за давање согласност за 
формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Даме Груев“  с. 
Ерџелија, Свети Николе. 

 
Точка 16 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици во СОУ „Кочо Рацин“  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. 
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со 15  гласа ЗА донесе Одлука за давање согласност за 
формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Кочо Рацин“  Свети 
Николе. 

 
Точка 17 
Годишен план за вработување за 2021 година на ООУ ,,Даме Груев,, с. 

Ерџелија; 
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. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Годишниот план на гласање и советот со 9  гласа ДА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе 
Годишен план за вработување за 2021 година на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија. 

 
 Точка 18 
Годишен план за вработување за 2021 година на СОУ ,,Кочо Рацин,, 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 18 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Годишниот план на гласање и советот со 9  гласа ДА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе 
Годишен план за вработување за 2021 година на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе. 

 
Точка 19 

Годишен план за вработување за 2021 година на ОУ Дом на култура ,,Крсте 
Мисирков,, 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 19 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Годишниот план на гласање и советот со 9  гласа ДА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе 
Годишен план за вработување за 2021 година на ОУ Дом на култура ,,Крсте 
Мисирков,, Свети Николе. 

 
Точка 20  
Годишен план за вработување за 2021 година на ЈОУДГ,,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 20 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Годишниот план на гласање и советот со 9  гласа ДА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе 
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Годишен план за вработување за 2021 година на ЈОУДГ,,Рахилка Гонева,, Свети 
Николе. 
 
 

Точка 21 
Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на 

сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 21 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Информацијата на 

гласање и советот со 14  гласа ДА усвои Информација за состојбите со јавната 
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН 
Свети Николе. 

Точка 22 
Барање парична помош за опожарен семеен дом од лицето Ристе Ѓошев 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 22 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на 

гласање и советот со 14  гласа ДА го усвои Барањето парична помош за опожарен 
семеен дом од лицето Ристе Ѓошев. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

педесетитретата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
12:30  часот. 

Општина Свети Николе 28. 07. 2020 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 педесетичетвртата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 24.08. 2020 година во големата  сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 09:45 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 13 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Бојана Стојанова, Марија 
Кочиева Ѓорчева, Daniel Iqov, Данче Наков, Mir~e Josev, Бојан Митев, Ристе 
Андонов, Оливера Арсов и Svetlana Mitru{ov. 

Советниците Владимир Атанасов и Горан Трајковски го најавија своето отсуство. 
 
Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
 
На седницата исто така присуствува{e i: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Секретарот на  Општина Свети Николе – Кирил Макаровски 
- 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 

педесетивтората  редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на Записник од педесетитретата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 28.07. 2020 година; 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 
педесетитретата 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 
педесетитретата  редовна седница одржана на ден 28.07. 2020 година. 
 
 

Точка 1  
      Предлог – Одлука за примање на донација специјално противпожарно возило; 

Точка 2  
Предлог – Одлука за Согласност за кофинасирање во проектот ,,Изведба на 

систем за греење и климатизација на кино сала со помошни простории во Дом на 
култура  општина Свети Николе,,  
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 Точка 3 

Предлог – Решение за разрешување и именување на член во Управниот Одбор на 
ОУ Дом на Култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе; 
 

Точка 4 
Измена и дополнување на Годишен план за вработување  за 2020 година на ОУ 

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

Точка 5 
Годишен план за вработување на Општинска Установа - Народен Музеј Свети 

Николе за 2021 година; 
 

Точка 6 
Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2021 година; 

 
Точка 7  
Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 

2019/2020 година; 
 

Точка 8 
 Годишна програма за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 
2020/2021 година; 

 
Точка 9 

 Годишен план  за вработување на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2021 
година; 
 

Точка 10 
            Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 
2019/2020 година 
 
 Точка 11 
 Годишна програма за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 
2020/2021 година; 
 
 Точка 12 

Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 
учебната 2019/2020 година; 

 
Точка 13 

 Годишна програма за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 
учебната 2020/2021 година; 

 
Точка 14 

 Годишен план  за вработување на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2021 
година; 
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Точка 15 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 

Свети Николе за периодот од 01.01. до 31.03. 2020 година; 
 
Точка 16 
Годишен план за вработување за 2021 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети 

Николе; 
 

Точка 17 
            Извештај за материјално-финансово работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе за период од 01.01.2020 година до 30.06. 2020 година; 
 

Точка 18 
            Годишен план за вработување за 2021 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе; 
 
 Точка 19 
 Барање за финансирање за обнова на куќа од лицето Ј.М. 
 
 Точка 20 
 Барање за финансирање за обнова на куќа од лицето С.С. 
 
 Точка 21 
 Барање за финансиска помош  од лицето М.С. 
 
 Точка 22 
 Барање за финансиска помош од лицето В.Н. 
 
 Точка 23 
 Барање за финансиска помош од лицето Љ.К. 
 
 Точка 24 
 Барање за финансиска помош од лицето Ј.Ј. 
 

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. 

 
Точка 1  

      Предлог – Одлука за примање на донација специјално противпожарно возило; 

 Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски образложи дека 
се работи за специјално противпожарно возило набавено од фондацијата ,, Флоријан,, од 
Англија за да се доопреми противпожарната станица во Свети Николе. 

Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- 
Одлуката на гласање и советот со 13  гласа ЗА  донесе  Одлука за примање на 
донација специјално противпожарно возило. 
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Точка 2  
Предлог – Одлука за Согласност за кофинасирање во проектот ,,Изведба на 

систем за греење и климатизација на кино сала со помошни простории во Дом на 
култура  општина Свети Николе,,  

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 2  од дневниот ред. 
И по оваа точка образложение даде Градоначалникот на општината и истакна 

дека се работи за ,,Изведба на систем за греење и климатизација на кино сала со 
помошни простории во Дом на култура  општина Свети Николе,,. Овој проект е 
фианасиран од Вардарски плански регион  од 100.000 евра, и Општина Свети Николе 
која кофинансира со од околу 1.000.000 денари. На овој начин ќе се реши 
долгогодишниот проблем за затоплувањето и ладењето на Кино салатата каде се 
одржуваат многубројни културни манифестации. 

Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот ja стави Предлог- 
Одлуката на гласање и советот со 13  гласа ЗА  донесе  Одлука за Согласност за 
кофинасирање во проектот ,,Изведба на систем за греење и климатизација на кино 
сала со помошни простории во Дом на култура  општина Свети Николе,,. 
 
 Точка 3 

Предлог – Решение за разрешување и именување на член во Управниот 
Одбор на ОУ Дом на Култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za верификација избори и менувања 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 3  од дневниот ред. 
    Oд функцијата член на Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте Петков 
Мисирков” – Свети Николе се разрешува Милена Манева.  
               
    За член на Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте Петков Мисирков,, - 
Свети Николе  се именува Ивица Јанев. 

Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог- 
Решението на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
Решение за разрешување и именување на член во Управниот Одбор на ОУ Дом на 
Култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе. 
 

Точка 4 
Измена и дополнување на Годишен план за вработување  за 2020 година на 

ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, 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 4  од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Измената и 
дополнувањето  на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 4 гласа ПРОТИВ усвои Измена и 
дополнување на Годишен план за вработување  за 2020 година на ОУ Дом на 
култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе. 
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Точка 5 
Годишен план за вработување на Општинска Установа - Народен Музеј 

Свети Николе за 2021 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 5  од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот план  на 
гласање и советот со 8  гласа ЗА  и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Годишен план за 
вработување на Општинска Установа - Народен Музеј Свети Николе за 2021 
година. 
 

Точка 6 
Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2021 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 6  од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев во однос на 

точката направи ретроспектива за изминатите три години и констатира дека за овој 
период се направени шест нови вработувања и предвидени се уште шест нови работни 
места. Со тоа советникот истакна дека вработувањето во Општина Свети Николе ќе се 
зголеми за 20% односно за 12 нови вработувања. Праша зошто ние како држава која има 
две институции за управување и справување со кризи имаме предвидено во Општина 
Свети Николе во систематизација такво работно место. На крајот советникот заклучи 
дека на крајот на 2021 година во општината ќе има 80 вработени. Праша до каде и до 
која бројка ќе се вработува во јавната администрација и истакна дека ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата нема да даде поддршка по оваа точка. 

Советникот Горан Трајковски го пријави своето присуство. 
Советот сега ќе работи со 14 советника. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски ги образложи 

зголемите ингеренции на општината и потребата од нови вработувања, воедно истакна 
дека ТППЕ Свети Николе ја покрива и територијата на Општина Лозово. Од тие 
причини предвидено е ново вработување и во ТППЕ Свети Николе и пожарникарите ќе 
работат во четири смени. 
            Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев 
реплицираше и потсети дека командат на кризниот штаб е градоначалникот и дека тој 
треба да координира со институциите и нема потреба од ново вработување. Уште еднаш 
потсети на бројот на новите вработувања во општинската администрација и ветувањата 
на градоначалникот во изборната кампања. 
           Претседателот на Советот – Кире Алексов укажа дека ова се само предвидени 
вработувања, но не и исполнети места, воедно информираше дека ТППЕ функционира 
под законскиот минимун за број на вработени. 
           Советникот Митев праша зошто кога не се потполнети работните места до сега 
нема измена и дополнување на Планот за вработување за 2020 година на Општина Свети 
Николе, зошто се предвидени нови вработувања за 2021 година, зошто пред три години 
не си примени четири пожарникари за да не работи ТППЕ под законскиот минимум 
и.т.н. 
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           Претседателот на Советот Кире Алексов имаше контра реплика  и образложи дека 
никој од присутните неможе да знае дали ќе трае уредбата на Владата да нема 
вработувања за 2020 година и од тие причини нема измена и дополнување на Планот за 
вработување за 2020 година на Општина Свети Николе.  

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот 
план  на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Годишен план 
за вработување на Општина Свети Николе за 2021 година. 
 

Точка 7  
Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 

учебната 2019/2020 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 7  од дневниот ред. 
 Директорката на ООУ ,,Гоце Делчев,, го образложи Годишниот Извештај на 
училиштето ги презентираше наставните и вон наставните активности на учениците и 
наставниците како и реализираните инфраструктурни проекти во училиштето. Потсети 
дека и покрај Ковид 19 се постигнати завидни резултатите во ова училиште. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот 
извештај на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Годишен  
извештај за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 2019/2020 
година. 

 
Точка 8 

 Годишна програма за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 
учебната 2020/2021 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 8  од дневниот ред. 
Директорката ја образложи  Програмата и предвидените активности за наредната 

години и потсети дека самата Програма ќе трпи измени поради ситуацијата  со Ковид 19. 
Советникот Бојан Митев изрази незадоволство од рабоата на Владата и 

Министерството за образование бидејки нема никакви насоки како ќе се одвива 
наставата за време на Ковид 19. Заклучи дека образованието не е приоритет на Владата 
туку поделбата на Министерските места.  

Градоначалникот Сашо Велковски појасни дека оваа година во Програмите има 
измени, односно адаприрани  се за новонастанатата ситуација. Начинот на реализација 
на наставната година ќе ги препорача Владата и Министертвото за образование. 
Локалната самоуправа односно училиштата ќе работат по тие насоки и во моментот  се 
во максимална подготовка. 

Советникот Митев уште еднаш укажа на неинформираноста на учениците и 
родителите како ќе се одвива наставата. Потсети дека за многу кратко ќе почне учебната 
година, а нема никакви насоки за образовната година. 

Градоначалникот уште еднаш потенцира дека правилата ги одредува Владата и 
врз основа на состанокот со директорите, Општината е спремна да се справи со сите 
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препораки кој ќе бидат донесени од страна на Минситерството за образование и Владата 
на РСМ. 

Советничката Оливера Арсов реплицираше на Градоначалникот и укажа дека 
самото тоа што нема одлука на Владата, ја усложнува работата на училиштата. 
Програмата е изработена за редовна настава, но директорите  не знаат како ќе се одвива 
наставата и дали ќе има измени во Програмата, кога, како и сл. На крајот истакна дека 
Централната власт не е доволно спремна да се избори со кризата со Ковид 19. 

Градоначалникот појасни дека бројките на заразените од Ковид 19 влијаат дали и 
кога ќе се отворат градинките, кога ќе се почне со настава, дали ќе биде онлајн или не 
и.т.н. Мора како локална самоуправа да се придржуваме кон мерките на Владата. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Годишната 
Програма на гласање и советот со 14 гласа ЗА  усвои Годишна програма за работа на 
ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 2020/2021 година. 

 
Точка 9 

 Годишен план  за вработување на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2021 
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 го стави Годишниот План на 
гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Годишен план  за 
вработување на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2021 година. 
 

Точка 10 
            Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 
2019/2020 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 10 од дневниот ред. 
            Директорот на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија – Александар Ивановски го 
образложи Годишниот Извештај на училиштето ги презентираше наставните и вон 
наставните активности на учениците и наставниците како и реализираните 
инфраструктурни проекти во училиштето и подрачните училишта. 
           Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 
Митрушов  изрази незадоволство од изготвениот Извештај на училиштето и воедно ги 
наброја сите направени пропусти во Извештајот. Укажа на несериозноста на директорот 
во изготвување на Извештајот. 
           Директорот на училиштето имаше контра реплика и укажа на советничката дека 
не се исти условите  да се работи со ученици и училиште во урбана средина и рурална 
средина. И покрај тој недостаток направени се сите напори учениците и наставниците да 
се чувствуваат пријатно. 
             Реплицираше советникот Светлана Митрушов која укажа на несоодветното 
однесување и ословување од страна на директорот на училиштето  и воедно понуди 
стручна помош околу изготвувањето на Извештаите  во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија.  
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              Градоначалникот на кратко ги образложи сите активности  во училиштето и 
изрази задоволство од релизираните проекти во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија.      
             Советничката Оливера Арсов побара подобрување на изработката на Извештајот 
и Програмата од професионална и образовна  страна. Во врска градежните работи 
истакна дека со години наназад, па и сега во училиштата се подобруваат условите за 
работа. Укажа на директорот на ООУ ,,Даме Груев,, за неговото непримерно ословување 
кон советничката Митрушов. 
             Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски пак од друга 
страна истакна дека не е во ред еден директор да се ословува со градежен инжинер. 
Репер за тоа како се организира еден инфраструктурен и наставен процес е токму 
директорот на ООУ ,,Даме Груев,,. 
            Претседателот на Советот ги замоли советниците да се држат до точката на 
дневниот ред и да дискутираат по истата. 
           Советникот Бојан Митев укажа на тоа дека директорите сами треба да ги 
образложуваат Програмите и Извештаите и побара да не се излегува на говорница со 
лични квалификации. 
             Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот 
Извештај на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 5 гласа ПРОТИВ  усвои   Годишен  
извештај за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 2019/2020 година. 
 
 Точка 11 
 Годишна програма за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за учебната 
2020/2021 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 11 од дневниот ред. 
            Директорот на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија – Александар Ивановски ја 
образложи Годишната Програма и активностите кој ќе се реализираат наредната година. 
Советничката Светлана Митрушов истакна дека советниците пред нив имаат 
некомплетна Годишна Програма и без прилози кон Програмата.  
    Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Годишната 
Програма  на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  и 1 глас 
ПРОТИВ усвои Годишна програма за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 
учебната 2020/2021 година. 
 
 Точка 12 

Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 
учебната 2019/2020 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 12 од дневниот ред. 
Директорката на ООУ,,Кирил и Меотдиј,, - Саша Мицевска го образложи 

Годишниот Извештај на училиштето ги презентираше наставните и вон наставните 
активности на учениците и наставниците како и реализираните инфраструктурни 
проекти во училиштето. Потсети дека и покрај Ковид 19 се постигнати завидни 
резултатите во ова училиште. 
           Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот 
Извештај на гласање и советот со 8 гласа ЗА  и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Годишен  
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извештај за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за учебната 
2019/2020 година. 
 

Точка 13 
 Годишна програма за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 
учебната 2020/2021 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. 
Директорката на ООУ,,Кирил и Меотдиј,, - Саша Мицевска  појасни дека 

Програмата е изработена согласно законските процеси и регулативи, истата  е донесена 
навремено, изработена според новиот Правилник за образование и според календарот на 
наставната работна година. Во продолжение ги наброја планираните активности во 
делот на подобрување на условите за учење на учениците. 

Откако никој  друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Годишната 
Програма на гласање и советот со 12  гласа ЗА  усвои Годишна програма за работа на 
ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за учебната 2020/2021 година. 

 
Точка 14 

 Годишен план  за вработување на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 
2021 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 14 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот План 

на гласање и советот со 8 ЗА и 4 ВОЗДРЖАНИ  усвои Годишен план  за вработување 
на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2021 година. 

 
Точка 15 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални 

услуги,, Свети Николе за периодот од 01.01. до 31.03. 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 15 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот 

извештај на гласање и советот со 8 ЗА и 5  ВОЗДРЖАНИ  усвои Извештај за 
материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе за 
периодот од 01.01. до 31.03. 2020 година. 

 
Точка 16 
Годишен план за вработување за 2021 година 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 16 од дневниот ред. 
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             Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот план на 
гласање и советот со 8 ЗА и 5  ВОЗДРЖАНИ  усвои Годишен план за вработување за 
2021 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 
 

Точка 17 
            Извештај за материјално-финансово работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе за период од 01.01.2020 година до 30.06. 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 17 од дневниот ред. 
            Во Извештајот констатирано е потрошено гориво над 300.00 денари повеќе од 
претходниот  извештај, трошоци за семенари и обуки повеќе од мината година 12.000 
денари, репрезентација зголемување за 80.000 денари, каде се тие потрошени средства 
во време на Ковид 19 праша советникот Бојан Митев. Советникот констатира и 
зголемување на  правни, судски и адвокатиски трошоци , привремено ангажирани лица и 
побара одговор како и каде се потрошени средствата. 
 
            Книговодителот во ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе – Жаклина Јорданова  
одговори дека поради зголемените активности и поврзување на ,,Дивјак,, со МЗ 
Горобинци се зголемени трошоците за набавка на гориво. Трошоците за семенарите ги 
оправда за онлајн поврзувањето, додека зголемените трошоците за привремено 
ангажираните лица ги оправда со зголемување на активностите на вработените, односни 
поради дезинсекција кај правни лица поради Ковид 19. Репрезентацијата е зголемена 
поради набавка на прехрамбени производи на вработени кој работеле прекувремено. 
Адвокатските трошоци се зголемени поради судските решенија и за судски адвокатски 
трооци. 
            Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев не беше задоволен од одговорот на книговодителот и во продолжение го 
образложи своето видување за настанатите трошоци и воедно консатира дека оваа 
година се потрошени непотребно повеќе средства поточно најмногу е потрошено за 
адвокатските услуги. На крајот консатира нелогично објаснување од претставникот на 
претпријатието и побара попрецизен одговор. 
             Книговодителот на ЈКП ,,Комуналец,, околу судските трошоци појасни дека има 
застапувања кој се во тек, меѓувремено претпријатеието има ангажирано нови адвокати, 
но кон претходниот адвокат има заостанат фактуриран долг за судски застапувања.  
 
            Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов во 
врска Извештајот истакна дека првото полугодие ЈКП ,,Комуналец,, 
              Советникот Стево Максимов истакна дека од Извештајот се гледа дека ова 
полугодие ЈКП ,,Комуналец,, ги завршило со приход од 563.00 илјади денари. 
            Разлика во расходите се однесува на исплата на нето плати, придонес на плати и 
персонален данок  бидејки има покачување на платите на работниците. Во овој Извештај 
има и многу позитивни ставки кој за жал никој не ги спомна на говорница. Во 
продолжение советникот Максимов ги анализираше ставките кој беа предмет на анализа 
на претходнтие советници. 
           Советникот Бојан Митев реплицираше и се изјасни дека не е на исто мислење со 
советникот Максимов. Уште еднаш се наврати и зборуваше за големата сума која е 
потрошена  на адвокатските и правни услуги и воедно побара од советниците да не се 
навраќаат наназад низ годините, да се разгледува овој Извештај и тековните работи кој 
се реализирани во 2019 и 2020 година.   
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          Контрареплика имаше советникот Максимов и истакна дека компарација со 
минатите години мора да се прави, од причини што само така може да се види како 
работи претпријатието сега. Советникот Стево Максимов  истакна дека советниците на 
СДСМ и коалицијата го следат работењето на претпријатието и со навремено реагирање 
го корегираат работењето на претпријатието за да не се трошат не продуктивно 
средствата на граѓаните. 
 
             Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот 
Извештај на гласање и советот со 8 ЗА и 5  ВОЗДРЖАНИ  усво  Извештај за 
материјално-финансово работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за период од 
01.01.2020 година до 30.06. 2020 година. 
 

Точка 18 
            Годишен план за вработување за 2021 година на ЈКП ,,Комуналец,, 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 18 од дневниот ред. 
            Советникот Бојан Митев зборуваше за превработеноста во претпријатието и 
потенцира дека бројот на вработените е зголемен за 50%.Спомена дека дел се 
трансформирани, но дека има и нови и предивдени вработувања во 2021 година. 
 
            Правниот претставник од ЈКП ,,Комуналец,, Дарко Максимов попрецизно го 
објасни Годишниот план односно методологијата по која се работи планот. Многу јасно 
кажа дека во моментот во  претпријатието се вработени 93 лица. Предвидени се 16 до 
крајот на 2020 година и уште неколку нови вработувања во 2021 година. Тоа не значи 
дека сите ќе се потполнат и бројката на вработени ќе биде зголемена. По методологијата 
од Информатичко општество овие графи мора да се потполнат, работните места да се 
предвидат, но не мора сите да се реализираат. 
            Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  појасни дека 
сите вработени што се под договор на дело ќе им се даде решение за неопределено 
време. Има нови активности, зголемен обем на работа па од тие причини ќе има и нови 
вработувања. 
           Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот 
Извештај на гласање и советот со 8 ЗА и 5  ПРОТИВ усво  Годишен план за 
вработување за 2021 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 
         
 Точка 19 
 Барање за финансирање за обнова на куќа од лицето Ј.М. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред. 
Советникот Бојан Митев се јави за збор по барањето и истакна дека вакви 

судбини односно реални проблеми имаат многу граѓани. Побара да се изготви 
Правилник со критериуми и по тие критериуми ќе доделува одредена парична помош. 

Градоначалникот се согласи со советникот Бојан Митев и повика да се изгласаат 
овие барања, а во иднина ќе се разгледа опцијата за изготвување на Правилник. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов  се придружи кон размислувањата на 
советникот Бојан Митев и Градоначалникот. 
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Советникот Стево Максимов  апелираше да се поминат овие две барања на Совет 
на Општина и во иднина да се најде начин да се помогне на граѓаните со вакви 
проблеми. 

Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на 
гласање и советот со 13 гласа усвои Барање за финансирање за обнова на куќа од 
лицето Ј.М. 

 
 
 Точка 20 
 Барање за финансирање за обнова на куќа од лицето С.С. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 20 од дневниот ред. 
             Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на 
гласање и советот со 13 гласа усвои Барање за финансирање за обнова на куќа од 
лицето С.С. 
 
 Точка 21 
 Барање за финансиска помош  од лицето М.С. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 21 од дневниот ред. 
             Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на 
гласање и советот со 13 гласа усвои Барање за финансиска помош  од лицето М.С. 
 
 Точка 22 
 Барање за финансиска помош од лицето В.Н. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 22 од дневниот ред. 
             Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на 
гласање и советот со 13 гласа усвои Барање за финансиска помош од лицето В.Н. 
 
 Точка 23 
 Барање за финансиска помош од лицето Љ.К. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 23 од дневниот ред. 
             Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на 
гласање и советот со 13 гласа усвои Барање за финансиска помош од лицето Љ.К. 
 
 Точка 24 
 Барање за финансиска помош од лицето Ј.Ј. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 24 од дневниот ред. 
             Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на 
гласање и советот со 13 гласа усвои Барање за финансиска помош од лицето Ј.Ј. 
 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

педесетичетвртата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 12:45   часот. 

Општина Свети Николе 24. 08. 2020 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 педесетипеттата итна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана 
на ден 16.09. 2020 година во големата  сала на Општина Свети Николе со почеток во 
13:15 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, Владимир Атанасов, Mir~e Josev, Бојан Митев, Оливера 
Арсов, Горан Трајковски и Svetlana Mitru{ov. 

Советниците Бојана Стојанова и Ристе Андонов го најавија своето отсуство. 
 
Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
 
На седницата исто така присуствува{e i: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Секретарот на  Општина Свети Николе – Кирил Макаровски 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
 - предлагачи на точките по дневниот ред; 
- mediumi; 

 
 
 Пред да го предложи Дневниот ред претседателот на Советот – Кире Алексов ја 
појасни итноста на седницата односно образложи дека поради настанатата ситуација со 
Ковид 19, мора да се донесе Одлука за физичко присуство на учениците во средното и 
трите   основни училишта. Петтата точка ја образложи поради условот во јавниот повик, 
кој гласи ,,прв дојден, прв услужен,,. Од тие причини Одлуката треба да се донесе 
веднаш за да бидеме межу првите апликанти. 

 Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 
педесетипеттата  редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на Записник од педесетичетвртата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 24.08. 2020 година; 
 

Точка 1  
Предлог – Одлука за согласност за организирање на настава со физичко присуство за 

учебната 2020/2021 година во ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе; 

Точка 2  
Предлог – Одлука за согласност за организирање на настава со физичко присуство за 

учебната 2020/2021 година во ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе; 
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Точка 3  
Предлог – Одлука за согласност за организирање на настава со физичко присуство за 

учебната 2020/2021 година во ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија; 

               Точка 4  
Предлог – Одлука за согласност за организирање на настава со физичко присуство за 

учебната 2020/2021 година во СОУ “Кочо Рацин”  Свети Николе; 

Точка 5 

Предлог – Одлука за намера за реализација на проекти по пат на долгорочно 
домашно задолжување на општина Свети Николе во рамки на Вториот проект за 
подобрување на општинските услуги (MSIP2); 

 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 
педесетичетвртата 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 
педесетичетвртата   редовна седница одржана на ден 24.08. 2020 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 13 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 
 

Точка 1  
Предлог – Одлука за согласност за организирање на настава со физичко присуство за 

учебната 2020/2021 година во ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе; 

Претседавачот na Komisijata za јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Кире Алексов  go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлука на 
гласање и советот со 13  гласа ЗА  донесе  Одлука за согласност за организирање на настава 
со физичко присуство за учебната 2020/2021 година во ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе. 

 

Точка 2  
Предлог – Одлука за согласност за организирање на настава со физичко присуство за 

учебната 2020/2021 година во ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе; 

Претседавачот na Komisijata za јавни дејности 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 2  од дневниот ред. 
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Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлука на 
гласање и советот со 13  гласа ЗА  донесе  Одлука за согласност за организирање на настава 
со физичко присуство за учебната 2020/2021 година во ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе. 

               Точка 3  
Предлог – Одлука за согласност за организирање на настава со физичко присуство за 

учебната 2020/2021 година во ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија; 

Претседавачот na Komisijata za јавни дејности 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 3  од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлука на 

гласање и советот со 13  гласа ЗА  донесе Одлука за согласност за организирање на настава 
со физичко присуство за учебната 2020/2021 година во ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија. 

Точка 4  
Предлог – Одлука за согласност за организирање на настава со физичко присуство за 

учебната 2020/2021 година во СОУ “Кочо Рацин”  Свети Николе; 

Претседавачот na Komisijata za јавни дејности 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 4  од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлука на 

гласање и советот со 13  гласа ЗА  донесе Одлука за согласност за организирање на настава 
со физичко присуство за учебната 2020/2021 година во СОУ “Кочо Рацин”  Свети Николе. 

Точка 5 

Предлог – Одлука а намера за реализација на проекти по пат на долгорочно 
домашно задолжување на општина Свети Николе во рамки на Вториот проект за 
подобрување на општинските услуги (MSIP2); 

Претседателот na Komisijata za финансии и локален економски развој 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 5  од дневниот ред. 
 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски образложи дека 
одлуката се однесува за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно 
задолжување на општина Свети Николе во рамки на Вториот проект за подобрување на 
општинските услуги (MSIP2), паричните средства ќе се обезбедат  преку светска банка, 
во форма на подзаем на ЕЛС. Согласно повикот општината ќе аплицира за патна 
инфраструктура односно за изградба на неколку улици и неколку кракови на дел од 
улиците од м.в. Крушки до Рецко маало. Сумата е околу 1.000.000 денари, условите се 
добри, грејс период од три години и отплаќање на кредитот од 12 години со многу ниска 
каматна стапка – истакна Градоначалникот.  

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев праша дали за овие улици за кој станува збор имаат веќе канализација или се во 
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фаза на изградба на канализација, односно во кој стадиум е канализацијата? Колку 
вкупно километри се овие улици и наведените кракови? 

Градоначалникот одговори дека канализацијата е во фаза на градежните работи и 
наскоро ќе се поставува и комплетна канализациона мрежа. 

Советникот Бојан Митев посочи дека актуелната локална власт веќе три години 
го повикува и критикува претходниот градоначалник за задолжување на општината со 
кредит од светска банка за изградба на улици под истите услови и каматни стапки. Па 
оттука советникот  запраша како може со нешто што не се согласувате и критикувате да 
го направите во последната година од мандатот. Укажа на тоа дека дека канализацијата 
не е готова за овие улици и нема предвидено средства во буџетот за овие улици. Како 
трет момент ги посочи улиците на Сопотски и Горобински пат кој исто така немаат 
канализациона и водоводна мрежа и не се асфалтирани, а за истите се платени 
комуналии. Советникот истакна дека ова е чист  популизам и дека Градоначалникот сето 
она што го критикувал сега го спроведува. Се изјасни дека советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ и коалицијата ќе гласаат воздржано по ваа точка. 

Градоначалникот појасни дека претходната локална власт се задолжила за 
реконструкција на веќе постоечки улици. Сега нема да се реконструираат туку ќе се 
прават улици во најстарата населба која веќе е изградена 20 години. Локалната власт 
работи по приоритет и еден ден ќе дојдат на ред и улиците на Сопотски и Горобински 
пат и за истите се изготвува документација и истата е во завршна фаза. 

Советникот Бојан  Митев реплицираше на Градоначалникот и истакна дека 
реконсруираните улици ,,Младинска,, и ,,Крсте Петков Мисирков,, биле ископани и 
пропаднати од камионите кој поминувале по нив, истите биле уништени и истите биле 
реконструирани од темел.  

Градоначалникот уште еднаш укажа на тоа дека сега се работи за изградба на 
сосема нови улици. Комуналии за овие улици се платени пред години наназад, но таму 
нема псотавено ниту канализациона мрежа ниту пак улиците се асфалтирани. 
                          
 Советникот Штерјо Ѓоргиев повика советниците да ја изгласат Одлуката и на 
одредените улици да се постави канализациона мрежа и истите се асфалтираат. Укажа на 
тоа дека актуелниот Градоначалник посветено работи, гради и очигледно го прави Свети 
Николе подобро место за живеење. Воедно побара од градоначалникот како и до сега да 
работи отчетно и граѓаните да знаат каде се трошат нивните пари. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлука на 
гласање и советот со 7  гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука а намера за 
реализација на проекти по пат на долгорочно домашно задолжување на општина 
Свети Николе во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги 
(MSIP2). 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
педесетипеттата итна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
13:45   часот. 

Општина Свети Николе 16. 09. 2020 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 педесетшестата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 30.09. 2020 година во големата  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, Данче Наков, Владимир Атанасов, Mir~e Josev, Бојан Митев, Бојана 
Стојанова, Оливера Арсов, Горан Трајковски и Svetlana Mitru{ov. 

Советникот  Ристе Андонов го најавија своето отсуство. 
 
Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
 
На седницата исто така присуствува{e i: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- Секретарот на  Општина Свети Николе – Кирил Макаровски 
- 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 

педесетишестата  редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на Записник од педесетипеттата итна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 16.09. 2020 година; 
 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 
педесетипетата итна  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 
педесетипетата  итна седница одржана на ден 16.09. 2020 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. 
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Точка 1  
Предлог – Решение за  разрешување и именување на член од редот на 

вработените во Управниот Одбор на Општинската установа ,,Народен музеј,, 
Свети Николе;  

 
Претседателот na Komisijaта 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 ~len na Upravniot odbor од редот на вработените na Op{tinskata 

ustanova ,,Naroden muzej,, Sveti Nikole se разрешува: 
 
- Валентина Ташева 

 
2. Za ~len na Upravniot odbor од редот на вработените na Op{tinskata 

ustanova ,,Naroden muzej,, Sveti Nikole se imenuva: 
 
- Благица Стојановска 
 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1  од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Решението  на гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
Решение за  разрешување и именување на член од редот на вработените во 
Управниот Одбор на Општинската установа ,,Народен музеј,, Свети Николе. 

 
Точка 2 
Предлог – Решение за именување  на член како претставник од Стручниот 

совет во Управен Одбор на  ЈОУДГ “Рахилка Гонева”  Свети Николе; 
Претседателот na Komisijaта 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. 

За член на управен одбор на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе како 
претставник од Стручниот совет се именува лицето: 

 
- Весна Кралева – дипломиран професор по предучилишно воспитување 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2  од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Решението  на гласање и советот со 8 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
Решение за именување  на член како претставник од Стручниот совет во Управен 
Одбор на  ЈОУДГ “Рахилка Гонева”  Свети Николе 
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Точка 3 
Предлог – Одлука за укинување на Одлуката за утврдувањена висината на 

надоместот на трошоци за периодот за кој ЈОУГД “Рахилка Гонева” е затворена 
бр.0801-813 од 12.06.2020 година 

Претседателот na Komisijaта 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. 
            Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  
на гласање и советот со14 гласа ЗА  донесе  Одлука за укинување на Одлуката за 
утврдувањена висината на надоместот на трошоци за периодот за кој ЈОУГД 
“Рахилка Гонева” е затворена бр.0801-813 од 12.06.2020 година. 
 

Точка 4 
Предлог – Одлука  за определување на ширина на крајбрежен појас на река 

„Орелска“(Светиниколска река) во с.Амзабегово, Општина Свети Николе 
опфатени во урбанистички план; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 4 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со14 гласа ЗА  донесе  Одлука  за определување на ширина на 
крајбрежен појас на река „Орелска“(Светиниколска река) во с.Амзабегово, 
Општина Свети Николе опфатени во урбанистички план. 

 
Точка 5  

            Предлог – Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на река 
„Лука“ (Каштан Јарак) во с.Горобинци, Општина Свети Николе опфатена во 
урбанистички план 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 5 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  на 
гласање и советот со14 гласа ЗА  донесе  Одлука за определување на ширина на 
крајбрежен појас на река „Лука“ (Каштан Јарак) во с.Горобинци, Општина Свети 
Николе опфатена во урбанистички план. 
 

Точка 6 
 Предлог – Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на Речно 

корито 1 и Речно корито 2 во с.Кадрифаково, Општина Свети Николе опфатени во 
урбанистички план;  

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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. 
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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 со14 гласа ЗА  донесе  Одлука за определување на ширина на 
крајбрежен појас на Речно корито 1 и Речно корито 2 во с.Кадрифаково, Општина 
Свети Николе опфатени во урбанистички план. 

 
Точка 7 

             Предлог – Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на 
речното корито (водотек), во с.Преод, Општина Свети Николе опфатено во 
урбанистички план; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 7 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  на 
гласање и советот со14 гласа ЗА  донесе  Одлука за определување на ширина на 
крајбрежен појас на речното корито (водотек), во с.Преод, Општина Свети Николе 
опфатено во урбанистички план. 
 

Точка 8 
Предлог – Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на 

„Мустафинска река“ (Буриловска река)  во с.Мустафино, Општина Свети Николе  
опфатена во урбанистички план; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 8 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со14 гласа ЗА  донесе  Одлука за определување на ширина на 
крајбрежен појас на „Мустафинска река“ (Буриловска река)  во с.Мустафино, 
Општина Свети Николе  опфатена во урбанистички план. 

 
Точка 9 

    Предлог – Одлука  донeсување на Урбанистички план за село Ерџелија, КО 
Ерџелија, Општина Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 Комисијата- Стево Максимов истакна дека  ова е првиот план 
кој е во процедура за руралните населби и веќе од денес па натаму жителите на 
наведените села ќе можат да ги планираат и релизираат своите инфраструктурни 
планови во местата на живеење.   

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
  Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  
на гласање и советот со14 гласа ЗА  донесе Одлука  донeсување на Урбанистички 
план за село Ерџелија, КО Ерџелија, Општина Свети Николе. 
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Точка 10 
Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 
2020 година; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 10 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев  ги запозна граѓаните дека се работи за измена на Програмата поради два потега. 
Односно ениот потег е за изградба на сообраќајница кај ТППЕ  и воедно ректострукција 
на зградата на ТППЕ, а вротиот потег е во Новиот Градски парк. Се работи за 
иницијатива на приватен инвеститор поточно да сега постоечките објекти кој се на еден 
кат да може во догледно време да ги изгради во висина и додаде спратови. Уште на 
почетокот на своето излагање советникот од името на советничката група на ВМРО 
ДПМНЕ и коалицијата и од свое име даде подршка за измена на Програмата што се 
однесува за потегот кај ТППЕ. Образложи дека на Комисијата која е одржана пред 
седницата предложил овие два потега да се разделат и да не одат во една иста точка, 
односно Урбанистичкиот план за сообраќајницата кај ТППЕ да се гласа на денешната 
седница, а Урбанистичкиот план за Новиот градски парк на наредна седница.Советникот 
Митев изрази жалење бидејки не наишол на разбирање од останатите советници и 
предлогот не му се усвоил. Имено советникот кратко образложи и хронолошки појасни 
како му е продадено земјиштето на приватнит инвеститор во Новиот градски парк. 
Потенцира дека советниците од претходниот состав гласале за продажба на земјиштето 
и за делумно ослободување од комуналии на инвеститорот, но само ако истиот изгради 
градски базент со пропратни мали комерицијални објекти околу него бидејки базентот е 
долгогодишна желба и потреба на граѓаните на Општина Свети Николе. Потсети дека 
биле изманипулирани од претходниот градоначалник и инвеститорот, дека се изградени 
само комерцијални објекти и дека од базентот нема ништо. Изрази жалење бидејки 
актуелниот градоначалник не е присутен на седница за да им образложи на граѓаните 
зошто е оваа точка на дневен ред, зошто на инвеститорот ќе му се дозволи да гради 
спратови на веќе постоечкиот објект и како го оправдува фактот дека во својата изборна 
кампања токму тој прашувал зошто и како е продаден Новиот парк на инвеститорот.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов се 
согласи со наведената хронологија на советникот Митев, но потсети дека Законот за 
урбанистичко  планирање му  овозможува исти права на физичките и правни лица. 
Програмата се дополнува со два предлога за Урбанистички планови. Дискутабилно е 
како некој во претходниот состав успеал од зеленило да направи да биде градежно 
земјиште, како успеал да се ослободи инвеститорот од комуалии уште пред да се знае 
кој ќе биде купувачот на земјиштето и  како се направил договор за базент.  
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Во ГУП согласно Правилникот има предвидено и  е дозолено Б плус еден градба. 
ГУП не се однесува само за потегот кој е предмет на расрпава по точката туку ги опфаќа 
и сите правни и физички лица на тој потег. Согласно законот за урбанистичко 
планирање Иницијативата може да се поднесе за отпочнување на постапка за 
донесување и дополнување на УП. Сега е во фаза кога се донесува измена на Програма 
за Детален Урбанистички план кој е  во согласност со Генералниот Урбанистички План. 
Што ќе биде вклопено во ДУП,  Партиципативното тело ќе се следи и ќе се види дали 
има нарушување на јавниот интерес на граѓаните и дали е законски донесен.На крајот 
советникот се изјасни дека СДСМ и коалицијата ќе гласаат ЗА оваа точка. 

Реплицираше советникот Бојан Митев и од искуство кажа дека секоја Програма 
која е донесена на совет е и реализирана. Овде истакна советникот зборовите се убави, 
но намерите се лоши, очигледно е дека еден градоначалник го продаде Новиот Парк, 
другиот сака да го надгради. 

Советникот Стево Максимов во својата контра реплика се изјасни дека 
фактичката состојба налага нешто. ГУП е донесен, но јавноста и советниците требало да 
реагираат на време односно кога била истакната јавната анкета.  Согласно Правилникот 
кој е донесен јасно е дефенирано кој објекти колкав габарит може да имаат. Има рамки 
во кој мора да се движиме, а иницијатор може да биде кој било субјект – истакна 
советникот. 

Совентичката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 
Арсов потенцира дека Иницијатор е приватен инвеститор, но советниците  се овде да го 
штитат јавниот интерес. Програмата требаше да се подели, да гласаме сите ЗА потегот 
кај ТППЕ, а на наредна седница да се расгледува и да се дискутира за Новиот градски 
парк. Советничката изрази незадоволство од работата на дел од советниците во врска 
точката која е тема на дискусија и се изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ 
и коалицијата ќе ја поддржи оваа точка ако приватниот Инвеститор на правно регулиран 
начин се обврза да ги исполни условите поради кој го добил земјиштето односно да 
изгради базент. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов  го изкажа ставот по однос на точката 
и истакна дека порано или подоцна оваа точка ќе била дел од Дневен ред на некоја 
седница. Ако во овој момент иницијатор е приватниот инвеститор, во догледно време 
може да се појави друго правно или физичко лице за измена на планот  и Советот 
законски мора да постапи по иницијативата. Со ова фаза започнува процедурата, но како 
ќе заврши никој не може да предвиди. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на советникот Алексов и го потсети дека 
пред три години баш советникот Алексов  бил меѓу првите кој покажувал и кажувал кој 
го продал паркот, да денес истиот советник дозволува оваа точка да биде тема на 
расправа на седница. Советникот Бојан Митев се обрати и се изјасни дека советничката 
група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе даде подршка на Програмата само ако 
приватниот инвеститор правно се обврзе и на земјиштето кое го купил во Новиот 
градски парк изгради базент. 
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Советникот Кире Алексов кратко појасни дека во ДУП веќе е запишано 
кошаркарско игралиште, нема никаде базент. Тоа е завршена работа пред неколку 
години и сега инвеститорот излишно е да се обврзува со некој правен нотарски акт. 

На советникот Кире Алексов му реплицираше советничката Оливера Арсов 
истакна дека овде се разгледува реално барање и нема место за хипотетика.  

Советникот Стево Максимов  појасни дека овде има поднесено барање на правен 
субјект за измена на ДУП и дека овде не се продава земјиште. Истиот сака да прави 
измена не само на неговиот КП тука на површина на 10 хектари и овде влегуваат многу 
семејства ќе ги решат проблемите од сферата на урбанизмот. Потсети дека претходната 
власт продавала зеленило, состојбата каква што е сега е затекната и сега им се дава 
можност на луѓето да си ги остварат своите права. Требало на време да се поништи ГУП, 
не сега. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев кратко кажа дека криминалните работи во врска 
Новиот парк започнале во претходната власт. Со жалење констатира дека  Инвеститорот 
порано градел во ширина, а сега ќе му се дозволи да гради во висина. 

Советникот Бојан Митев потсети дека инвеститорот започнал да гради во 
мандатот на овој градоначалник и истиот не е запрен. Грешката е направена од 
претходната власт, за жал доведени во заблуда советниците гласале за изградба на 
градски базент и придружни мали комерицијални објекти, но на крајот се изградиле 
само комерцијални објекти. Во овој мандат не е дозволено грешката да се исправи и од 
тие причи советниците од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе бидат воздржани. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Програма 
за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2020 година. 

 Точка 11 
 Годишен Извештај за работењето на училиштето СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети 
Николе за учебната 2019/2020 година; 

Претседателот na Komisijaта 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. 
Директорот на СОУ ,,Кочо Рацин, Свети Николе – Ванчо Миленков  го 

образложи Годишниот Извештај на училиштето ги презентираше наставните и вон 
наставните активности на учениците и професорите како и реализираните 
инфраструктурни проекти во училиштето. Потсети дека и покрај Ковид 19 се постигнати 
завидни резултатите во средното образование. 

 
            Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот 
Извештај  на гласање и советот со 8 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Годишен 
Извештај за работењето на училиштето СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 
учебната 2019/2020 година. 



  8 

 
Точка 12 

 Годишна Програма за работењето на училиштето СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети 
Николе за учебната 2020/2021 година; 

Претседателот na Komisijaта 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. 
Директорот на СОУ ,,Кочо Рацин, Свети Николе – Ванчо Миленков ја образложи  

Програмата и предвидените активности за наредната години и потсети дека самата 
Програма ќе трпи измени поради ситуацијата  со Ковид 19. 

 
            Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот ја  стави Годишната 
Програма  на гласање и советот со 11 гласа ЗА  и 2 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Годишна 
Програма за работењето на училиштето СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 
учебната 2020/2021 година. 
 

Точка 13 
Годишен Извештај за работата на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети 

Николе за учебната 2019/2020 година; 
Претседателот na Komisijaта 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. 
           Директорката  на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе – Билјана Василова 
го образложи Годишниот Извештај на Детската градинка ги презентираше наставните 
активности  на дечињата и воспитувачите  како и реализираните инфраструктурни 
проекти во градинката. 

 
 Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот 

Извештај  на гласање и советот со 8 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Годишен 
Извештај за работата на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 
2019/2020 година. 

 
Точка 14 
Годишна Програма за работата на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети 

Николе за учебната 2020/2021 година; 
Претседателот na Komisijaта 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. 
Директорката  на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе – Билјана Василева  

ја образложи Годишната Програма и активностите кој ќе се реализираат во тековната и 
наредната година. Напомена дека сега се работи под посебни услови и поради Ковид 19 
Програмата ќе трпи промени. 
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 Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот ја  стави Годишната 
Програма  на гласање и советот со 11 гласа ЗА  и 2 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Годишна 
Програма за работата на Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 
2020/2021 година. 

 
 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

педесетишестата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
12:00   часот. 

Општина Свети Николе 30. 09. 2020 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 педесетиседмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 26.10. 2020 година во големата  сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 10:15 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 9 советници Kire Aleksov, 
[terjo \orgiev, Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Daniel Iqov, Данче Наков, Mir~e Josev и Горан Трајковски. 

Советникот  Ристе Андонов 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: 
- Градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- 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 

педесетишестата  редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на Записник од педесетишестата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 30.09. 2020 година; 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 
педесетишестата редовна седница. 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 9 гласа ЗА го усвоија записникот од 
педесетишестата  редовна  седница одржана на ден 30.09. 2020 година. 

 
   Точка 1 

    Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Мустафино, КО 
Мустафино  Општина Свети Николе; 

            Точка 2  
 Иницијатива за формирање на партиципативно тело за урбанизам; 
 

Точка 3 
 Предлог – Решение за формирање на партиципативно тело за урбанистичко 
планирање; 
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Точка 4 

            Деловник за работа на партиципативното тело за урбанистичко планирање на 
Општина Свети Николе; 
 

Точка 5  
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 

извештајниот период (комулативно) за квартал ТРЕТИ од 01.01.2020 година до 
30.09.2020 година ; 

 
Точка 6 
Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ТРЕТ квартал ; 
 
Точка 7 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините; 
 
 Точка 8 
      Извештај за реализација на Општина Свети Николе за ТРЕТИОТ квартал за 2020 
година; 
              

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

во областа на културата во 2020 година; 
 
Точка 10 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на социјалната заштита  во 2020 година; 
 
Точка 11 
Измена и дополнување на  Програма за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Свети Николе во 2020 година; 
 
Точка 12 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на заштита и спасување и противпожарната заштита  во 2020 година; 
 

Точка 13 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на спорт и млади во 2020година; 
 

Точка 14 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на образованието  во 2020 година; 
 

Точка 15 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на меѓународната соработка   во 2020  година; 
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Точка 16 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на Локалниот економски развој во 2020година;       
 

 Точка 17 
Измени и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година; 
 
Точка 18 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 

Свети Николе за период д 01.01.2020 година до 30.09. 2020 година; 
 
Точка 19 
Izve{tajot za materijalno - finansisko rabotewe na JKP ,,Komunalec,, 

Sveti Nikole  za period od 01.01. 2020 godina do 30.09. 2020 godina   
 

Точка 20 
Барање за ослободување од такса на улично осветлување од лицето И.М.; 
 
Точка 21 
Барање финансиска помош од лицето Љ.К. 

 
Точка 22 
Барање финансиска помош од лицето Д.И. 

 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по дневниот ред. 
 

Откако никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот го стави дневниот 
ред на усвојување. Советниците со 9 гласа ,,ЗА,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 

 
   Точка 1 

    Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Мустафино, КО 
Мустафино  Општина Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 1 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со 9 гласа ЗА  донесе  Одлука за донeсување на Урбанистички план 
за село Мустафино, КО Мустафино  Општина Свети Николе. 

 
На седницата своето присуство го пријавија и советниците Оливера Арсов, 

Светлана Митрушов, Бојан Митев и Владимир Атанасов. 
 
            Точка 2  
 Иницијатива за формирање на партиципативно тело за урбанизам; 
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Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 2 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со 13  гласа ЗА  ја прифати  Иницијативата за формирање на 
партиципативно тело за урбанизам. 
 

Точка 3 
 Предлог – Решение за формирање на партиципативно тело за урбанистичко 
планирање; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata при Sovetot na  Op{tina Sveti 
Nikole – Стево Максимов go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati  со следниве измени: 

Партиципативното тело да се  дополни со уште еден член,  
- Координатор за еднакви можности на Општина Свети Николе  
 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Решението со измени на гласање и советот со 13  гласа ЗА донесе Решение за 
формирање на партиципативно тело за урбанистичко планирање. 
 

Точка 4 
            Деловник за работа на партиципативното тело за урбанистичко планирање 
на Општина Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata при Sovetot na  Op{tina Sveti 
Nikole – Стево Максимов go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati  со следниве измени: 

Во Деловникот за работа на партиципативното тело за урбанистичко планирање 
на Општина Свети Николе каде што стои дека Партиципативното тело се состои од 13 
члена да стои од 14 члена. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
            Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 
Деловникот  со измени на гласање и советот со 13  гласа ЗА донесе            Деловник за 
работа на партиципативното тело за урбанистичко планирање на Општина Свети 
Николе. 
 

Точка 5  
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 

извештајниот период (комулативно) за квартал ТРЕТИ од 01.01.2020 година до 
30.09.2020 година ; 

Претседателот na Komisijata za фианансии и ЛЕР 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 5 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 

Извештај   на гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Квартален 
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извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот 
период (комулативно) за квартал ТРЕТИ од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година. 

 
Точка 6 
Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ТРЕТ 

квартал ; 
Претседателот na Komisijata za фианансии и ЛЕР 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 6 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 

Извештај  на гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ТРЕТ квартал. 

 
Точка 7 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините; 
Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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. 
  Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 
Извештај  на гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Квартален 
извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општината и јавните 
претпријатија основани од општините. 
 
 Точка 8 
      Извештај за реализација на Општина Свети Николе за ТРЕТИОТ квартал 
за 2020 година; 

Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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. 
  Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави  Извештајот  на 
гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај за 
реализација на Општина Свети Николе за ТРЕТИОТ квартал за 2020 година. 
 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев поради координација со својата советничка група побара кратка пауза. 
 По кратката пауза Советот на Општина Свети Николе продолжи со работа. 
   

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

Николе во областа на културата во 2020 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 9 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави  Програмата  на 

гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Измена и 
дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
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на културата во 2020 година. 
 
Точка 10 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на социјалната заштита  во 2020 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 10 од дневниот ред. 
 
Советникот Бојан Митев го елаборираше Предлог Амандманот поднесен од 

советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата по однос на  Програмата за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита  во 2020 
година.  

Советникот предложи во   Програмата за активностите на Општина Свети Николе 
во областа на социјалната заштита  во 2020 година да се додаде ставка: Набавка на 
таблети за децата од социјално ранливи семејства од вкупен изнод од 800.000 денари и 
истите да бидат обезбедени со пренамена на средства од ставка – Изградба на отворен 
градски базент во Свети Николе од Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Свети Николе во 2020 година со што истата ставка би се 
намалила за 800.000 денари и би изнесувала 9.200.000 денари. 

Во продолжение го образложи ова барање и Амандман. 
 

 Раководителот на Одделение за финансии – Сузана Нушева  ја поздрави идејата, 
и кратко појасни дека тие средства се потрошени поради присилната наплата за јавно 
осветлување. Тие средтва се потрошени,но не може да се тргнат од буџетот. 

Советникот Митев предложи да се најдат средства од други Програми за да  им се 
купат таблети на учениците и со тоа да им се овозможи online наставата. 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов истакна дека Амандманот нема да се 
стави на гласање бидејки средствата од ставката се искористени. 
 Советникот Бојан Митев се корегира и побара да се додаде нова ставка во 
програмата  - Набавка на таблети и истите  да се обезбедат со  пренамена на средства од 
ставката Изработка на базент во град Свети Николе и ревизија на истиот. Воедно се 
изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата не е против изградба 
на базент, но приоритет во моментот  се дава на учениците од социјално ранливите 
семејства. 

Градоначалникот  на Општина Свети Николе – Сашо Велковски истакна дека 
образовниот процес тече без проблеми и континуирано, училиштата имаат обезбедено 
печетани материјали за оние ученици кој немаат таблети или интернет. 

Реплицираше советникот Бојан Митев потсети дека образованието е 
итнерактивен процес. Учениците може да учат од дома, но не им е овозможено да бидат 
активни на online час. 

Претседеателот го стави на гласање Амандманот поднесен од советникот Митев, 
советниците гласаа  и со 6 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ Амандманот не се усвои. 

 
 Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот ја стави  Програмата на 
гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Измена и дополнување 
на  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
социјалната заштита  во 2020 година.  
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Точка 11 
Измена и дополнување на  Програма за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Свети Николе во 2020 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 11 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави  Програмата  на 

гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Измена и 
дополнување на  Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Свети Николе во 2020 година. 

 
Точка 12 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита  во 2020 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 12 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави  Програмата  на 

гласање и советот со 13 гласа ЗА  донесе Измена и дополнување на  Програма за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и спасување и 
противпожарната заштита  во 2020 година. 
 

Точка 13 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на спорт и млади во 2020година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 13 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави  Програмата  на 

гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Измена и 
дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на спорт и млади во 2020година. 
 

Точка 14 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на образованието  во 2020 година; 
Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 14 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави  Програмата  на гласање и советот 
со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Измена и дополнување на  Програма за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието  во 2020 година. 
 

Точка 15 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 

Свети Николе во областа на меѓународната соработка   во 2020  година; 
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Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 15  од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави  

Програмата  на гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  
донесе Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина 
Свети Николе во областа на меѓународната соработка   во 2020  година. 
          

Точка 16 
Измена и дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на Локалниот економски развој во 2020година;       
Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 16  од дневниот ред. 
Советникот Бојан Митев потсети дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 

коалицијата веќе трета година по ред бараат да се набави   мерна станица за мерење на 
квалитетот на воздухот во Општина Свети Николе. Укажа на тоа дека предвидените 
средства од 75.000 денари се малку, а за квалитетна мерна станица се потребни повеќе 
средства поточно околу 500 до 600.000 илјади денари. Изрази надеж дека во наредната 
година конечно ќе се набави мерна станица. 

Градоначалникот  образложи дека наредните денови ќе се распише јавна набавка 
за набавка на пет мерни инструменти за мерење на загадувањето на воздухот. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави  Програмата  на 
гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Измена и 
дополнување на  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на Локалниот економски развој во 2020година. 

 
 Точка 17 

Измени и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 
година; 

Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 17  од дневниот ред. 
По оваа точка советникот Бојан Митев праша дали буџетот или ребалансот се 

донесува со мнозинство на совентици во советот или со мнозинство на присутните 
советници. 

Претседателот на Советот одговори дека Ребаланс на Буџет се донесува со 
мнозинство на присутните советници на седница. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ги  стави  Измените и 
дополнувањата на гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе 
Измени и дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 18 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални 

услуги,, Свети Николе за период д 01.01.2020 година до 30.09. 2020 година; 
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Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 18  од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ги  стави  Измените и 

дополнувањата на гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 
Свети Николе за период д 01.01.2020 година до 30.09. 2020 година. 
 

Точка 19 
Izve{tajot za materijalno - finansisko rabotewe na JKP ,,Komunalec,, 

Sveti Nikole  za period od 01.01. 2020 godina do 30.09. 2020 godina   
Претседателот na Komisijata za финансии и ЛЕР 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 19  од дневниот ред. 
Овде советникот Бојан Митев  побара одговор од директорот односно праша на 

што се должи зголемувањето на горивото во споредба од мината година бидејки во 
Извештајот стои дека има зголемување за 270.000 денари  од 01.01. до 30.09. 2020 
година. Укажа дека средствата за репрезентацијата се зголемени за три пати и праша 
зошто е тоа така. На крај укажа на тоа дека трошоците за адвокатите се големи и 
постојано имаат тенденција на зголемување. Побара да се даде појаснување односно 
инсистираше да се даде детален приказ  каде точно се потрошени 613.000 денари, на кој 
адвокати и зошто. 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, - Александар Давитков  одговори дека 
зголемената ставка за гориво  се однесува за зголемените работни активности на Дивјак. 
Во продолжение зголемената ставка за репрезентација ја оправда поради зголемувањето 
на исхраната на вработените, новогодишен коктел, трошоци за  8 март, репрезентативни 
подароци и сл. Околу потрошените пари за адвокати објасни дека се направени поради 
судски спорови со физички и правни лица и дека за истото ќе ги информира советниците 
во писемна форма. 
 Советникот Бојан Митев во однос одговорот на директорот искрено изрази надеж 
дека конечно советниците ќе добијат одговор во писмена форма за потрошените 
средства  за адовкати, нотари и правни услуги. Во однос на ,,Дивјак,, советникот потсети 
дека во Буџетот на Општина Свети Николе има предвидено средства за 
водоснабдителниот систем,,Дивјак,,  и дека образложението од директорот не е 
соодветно. 
 Советникот Стево Максимов направи хронолошка споредба со годините наназад 
и заклучи  дека ЈКП,,Комулаец,, ги намалува трошоците во однос на претходните години 
и дека  во Завршната сметка на претпријатието ќе се види како работело истото 
годинава. 

Градоначалникот се надоврза на ставката трошоци за камата и посочи дека 
ставката за камата минатите години била многу висока, каматата е замрзната со обврска 
да се најде решение да се исплати долгот кој не се плаќал години нананазад. Факт е дека 
комуналното претпријатие работи домаќински, намален е трошокот за електрична 
енергија во претпријатието, се плаќаат заостанатите долгови и вработените земаат 
редовно плата. 
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Советникот Бојан Митев реплицираше на Градоначалникот и потсети дека сме во 
период на Корона вирус, намален е обемот на работа на претпријатието и со тоа логично  
се намалени и трошоците за електрична енергија. Констатира дека во секоја институција 
има намалување на трошоците за електрична енергија, а во однос на квалитетот на 
водата направи паралела и истакна  дека жителите на Општина Свети Николе трошат 
флаширана вода за пиење како жителите на Општина Штип. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави  Извештајот на 
гласање и советот со 7 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Izve{tajot za 
materijalno - finansisko rabotewe na JKP ,,Komunalec,, Sveti Nikole  za 
period od 01.01. 2020 godina do 30.09. 2020 godina. 

 
Точка 20 
Барање за ослободување од такса на улично осветлување од лицето И.М.; 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 20 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави  Барањето  на 

гласање и советот со 13 гласа ЗА  донесе Одлука za osloboduvawe od pla}awe na 
komunalna taksa za javno osvetluvawe. 

 
Точка 21 
Барање финансиска помош од лицето Љ.К. 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 21 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави  Барањето  на 

гласање и советот со 13 гласа ЗА  донесе Одлука за доделување на парична помош. 
 
Точка 22 
Барање финансиска помош од лицето Д.И. 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 22 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави  Барањето  на 

гласање и советот со 13 гласа ЗА  донесе Одлука за доделување на парична помош. 
 

Пред да се затвори седницата, Градоначалникот кратко се обрати во врска 
настанатата состојба со Ковид 19 и информираше дека на територија на Општина Свети 
Николе и Лозово има 455 заразени од Ковид 19, 56 се активни, 8 хоспитализирани и за 
жал 6 починати лица. 

Апелираше до сите граѓани во Свети Николе максимално да се почитуваат 
мерките против Корона 19, да не се групираат, да се мијат редовно раце и да се носат 
заштитни маски. 

 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
педесетиседмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
11:30   часот. 

Општина Свети Николе 26. 10. 2020 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 педесетиосмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 13.11. 2020 година во големата  сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 10:15 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, Бојана Стојанова , Mir~e Josev, Оливера 
Арсов, Бојан Митев и Владимир Атанасов. 

Советникот  Светлана Митрушов и Горан Трајковки  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: 
- 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 

педесетиосмата  редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на Записник од педесетиседмата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 26.10. 2020 година; 

 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Амзабегово, КО 
Амзабегово Општина Свети Николе; 

Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на месечен паушал за потрошена вода и користење на 
канализација; 

Точка 3 

 Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе 
за 2020 година; 

Точка 4 

Предлог – Одлука за измена на распоредот  на средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2020 година; 
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 Точка 5 
Развојна Програма за изградба на реконструкција на улици и патишта во град Свети 
Николе и селата; 
 
Точка 6 
 

Развојна Програма за изградба на фекална канализација во с. Пеширово – Свети Николе; 
 
Точка 7 
Предлог – Програма за чистење и одржување на улиците и  локалните 
патишта во Општина Свети Николе за 2020-2021 година во зимски услови;  
            
Точка 8 
Прдлог – Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални 
патишта   во Општина Свети Николе за 2020-2021 година во зимски услови;   
 

 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев постави советничкио прашање и праша дали мерната станица за мерење на 
квалитетот на воздухот е поставена од Општина Свети Николе, дали е поставена од 
страна на Министерството за животна средина, кога е поставена, каде е локацијата и 
дали луѓето треба да веруваат на резултатите кој ги покажува мерната станица. Ова го 
образложи со поставената апликација на интернет каде жителите на Свети Николе преку 
апликацијата го следат загадувањето на воздухот во Свети Николе и истата покажува 
дека воздухот во Свети Николе е многу загаден. 

Воедно констатираше дека состојбата со пандемијата во општината зема замав, за 
жал веќе има и жртви во Општина Свети Николе и од тие причини повика да се свика 
итна седница со Комисијата за јавно здравје, директорката на Здравниот дом и 
советниците и заедно да помогнат со справување со пандемијата.Советникот предложи 
Општина Свети Николе да одвои средства за да се оспособи еден дел од Здравниот дом 
каде би можеле на пациентите кој се со Ковид 19 да им се обрне внимание и да им се 
даде некаква сигурност околу нивното здавје. 

Претседателот на Советот на Општина Свети Николе – Кире Алексов по однос на 
првото прашање одговори дека нема официјално известување дека во Свети Николе има 
поставено мерна станица за воздухот. 

По однос на второто барање претседателот побара официјално да се поднесе 
барање до архивата на Општина Свети Николе за одржување на итна седница. 

Советникот Бојан Митев воочи дека во член 56 Деловникот дозволува 
претседателот да свика итна седница и дека нема потреба од писмено барање. 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 
педесетиседмата 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 
педесетиседмата  редовна  седница одржана на ден 26.10. 2020 година. 
 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија 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. 

 
 



  3 

Точка 1 
Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Амзабегово, КО 
Амзабегово Општина Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 1 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со 12 гласа ЗА  донесе  Одлука за донeсување на Урбанистички 
план за село Амзабегово, КО Амзабегово Општина Свети Николе. 
 
Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на месечен паушал за потрошена вода и 
користење на канализација; 

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. 
  Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  
на гласање и советот со 12 гласа ЗА  донесе  Одлука за утврдување на месечен 
паушал за потрошена вода и користење на канализација. 

Точка 3 

 Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2020 година; 

Претседателот na Komisijata za фианансии и ЛЕР 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 3 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  
на гласање и советот со 12 гласа ЗА  донесе  Одлука за проширување на средствата на 
Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година. 

Точка 4 

Предлог – Одлука за измена на распоредот  на средствата на Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2020 година; 

Претседателот na Komisijata za фианансии и ЛЕР 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 4 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  
на гласање и советот со 12 гласа ЗА  донесе  Одлука за измена на распоредот  на 
средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година. 
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 Точка 5 
Развојна Програма за изградба на реконструкција на улици и патишта во град 
Свети Николе и селата; 
 

Претседателот na Komisijata za фианансии и ЛЕР 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 5 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – 
Програмата на гласање и советот со 12 гласа ЗА  донесе  Развојна Програма за 
изградба на реконструкција на улици и патишта во град Свети Николе и селата. 
 
 
Точка 6 
 

Развојна Програма за изградба на фекална канализација во с. Пеширово – Свети 
Николе; 

Претседателот na Komisijata za фианансии и ЛЕР 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 6 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – 
Програмата на гласање и советот со 12 гласа ЗА  донесе  Развојна Програма за 
изградба на фекална канализација во с. Пеширово – Свети Николе. 
 
Точка 7 
Предлог – Програма за чистење и одржување на улиците и  локалните 
патишта во Општина Свети Николе за 2020-2021 година во зимски 
услови;  

 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – 

Програмата  на гласање и советот со 13 гласа ЗА  донесе  Програма за чистење и 
одржување на улиците и  локалните патишта во Општина Свети Николе за 2020-
2021 година во зимски услови. 
 
Точка 8 
Прдлог – Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални 
патишта   во Општина Свети Николе за 2020-2021 година во зимски 
услови;   
 

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 8  од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Оперативниот план  на гласање и советот со 13 гласа ЗА  донесе  Оперативен план за 
чистење и одржување на улици, локални патишта   во Општина Свети Николе за 
2020-2021 година во зимски услови. 
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Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  

педесетиосмата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
10:45   часот. 

Општина Свети Николе 13. 11. 2020 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 шеесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 11.12. 2020 година во големата  сала на Општина Свети Николе со почеток во 19:15 
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, Светлана Митрушов, Мирче Јосев, 
Оливера Арсов, Бојан Митев и Владимир Атанасов. 

Советниците Бојана Стојанова и   Горан Трајковки  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 присуствуваа i: 
- Директорката на Здравниот дом во Свети Николе – др.Славица Панева; 
- Претсавник од Центарот за јавно здравје во Свети Николе – др.Јулијана 

Китановска Спасев; 
- Командирот на ПС Свети Николе – Данче Бошков 
- градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- секретар  на општинската администрација – Кире Макаровски 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
- mediumi; 
 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на шеесетата  

редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 

1.Разгледување на состојбата со Ковид 19 во Општина 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 13 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 

 
1.Разгледување на состојбата со Ковид 19 во Општина Свети Николе; 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев ја образложи причината за барањето за одржување на седницата. 

Понатаму советникот побара одговор на пет прашања односно во продолжение се 
дискутираше на  пет теми. 

Првото прашање беше до Центарот за јавно здравје односно посочи дека 
позитивните лица не пријавуваат лица со кој контактирале или пријавуваат, но тоа е 
мала бројка. Советникот предложи  кога едно лице е позитивно тогаш да се стават во 
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изолација сите лица што живеаат на таа адреса. Ова препорака да се достави до 
надлежните институции и што е можно побрзо да се дејстува по предлогот на 
советничката група на ВМРО ДМНЕ и коалицијата. 

 
 Второто прашање беше упатено до Директорката на здравствениот дом во Свети 
Николе поточно беше побарано просторијата каде пациентите од Ковид 19 примаат 
инфузија да се реновира и да се обезбедат подобри услови за заболените пациенти. 
 
 Третото прашање односно тема исто така беше упатено до директорката на 
Здравниот дом и се побара да им се олесни на заболените пациенти во следењето на 
параметрите на крвната слика односно да им се овозможи на пациентите кој дават крв да 
им се зема крв уште во една епрувета за испитување на  де димери и истите се носат со 
специјално возило до Заводот за трансфузиологија. 
             Потоа како четврто прашање односно предложи на  Градоначалникот на 
Општина Свети Николе, пакетите за социјално ранливите категории за 2021 година да се 
надополнат со витамински додатоци за исхрана.  
               
               И последното прашање односно тема Советникот Митев од името на ВМРО 
ДПМНЕ и коалицијата препорача на Градоначалникот на Општина Свети Николе, 
Кризиниот штаб да поднесе барање до Републичкиот кризен штаб за донесување на 
протоколи за работа на угостителските објекти за претстојните Новогодишни и Божиќни 
празници. 
              Советникот уште еднаш потенцира дека ова не се прави за да се добијат 
политички поени тука Советот да даде свој придонес во третманот, дијагостиката и 
спречувањето на Ковид 19. 
 
           Прашањето кое беше упатено до Центарот за јавно здравје го одговори др. Јулија 
Китановска Спасев која истакана дека Центарот нема никаква надлежност да става 
некого во изолација. Центарот ги врши анктетите и не секогаш позитивното лице е на 
таа адреса  каде што е запишано  во здравствената лигитимација и официјалните 
републички податоци. 
            Инспекторката ги изработува решенијата, а Центарот се остава на совеста на 
граѓаните. 
            Директорката одговори на второто и третото прашање. Појасни дека во собата за 
изолација има направено одредени реновирања, но прозорците не се сменети  од 
причини што ќе се аплицира на Проект за енергетска ефикасност и еден од условите е 
прозорците во Здравниот дом да не се сменети повеќе од 50%. Во продолжение 
директорката ги наброја сите инфраструктурни, технички и здравствени олеснителни по 
пациентите зафати во Здравниот дом. 
            Во врска со де димерите докторката ги извести советниците и граѓаните дека де 
димери ќе се испитуваат во Здравниот дом во Свети Николе на почетокот на 2021 
година.Апаратот е набавен во тек е тендерот за реагенси, а воедно е одбран и 
најповолниот понудувач. 
  
 Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  во однос на 
прашањата одговори дека тендерот за социјалните пакети е завршен и дека не е 
надлежен во тој дел односно додатоците за исхарана ги препорачува матичниот лекар. 
  

Во врска работата на угостителските објекти Градоначалникот изрази надеж дека 
одговорните институции на ниво на  државата ќе препорачат соодветни мерки за работа 
на угостителските објекти за претстојните Новогодишни и Божиќни празници. 
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Советникот Бојан Митев реплицираше на одговорите и констатира дека 

политиката за превенирање на Ковид 19 во Свети Николе е апсолутно погрешна и дека 
не треба да се остава на совеста на граѓаните. На директорката на Здравниот дом и 
порача дека многу поважно е здравјето на граѓаните во однос на Енергетско ефикасен 
Здравен дом. Во овој момент треба да бидат приоритет граѓаните, а не проектот од 
Светска или Европска банка. 

Во однос на излагањето на градоначалникот кажа дека додатоците во исхарана не 
ги препишува матичниот лекар бидејки се витамински додатоци и нема никаква пречка 
Општина Свети Николе  пактетите да ги надополни со витамиска терапија на оние 
граѓани од ранливата категорија. Предложи да се изгласа измена на средствата на 
Буџетот за да може непречено градоначалникот да набави витаминска терапија. 

За петтата тема или прашање советникот се изјасни дека намерата му била да ние 
како Општински кризен штаб треба да покренеме иницијатива до државните одговорни 
институции за рестриктивни мерки за време на Новогодишните и Божичните празници. 

 
 
Претседателот на Советот побара пауза од 15 минути поради координација за 

Заклучоците. 
 По пауза од 15 минути претседателот на Советот – Кире Алексов ги предложи 
следниве: 
 
 Заклучоци 

 
          1. Советот на Општина Свети Николе му препорачува на Градоначалникот на 
Општина Свети Николе, пакетите за социјално ранливите категории за 2021 година да се 
надополнат со витамински додатоци за исхрана.  
 
          2. Советот на Општина Свети Николе му препорачува на Градоначалникот на 
Општина Свети Николе , Кризиниот штаб да поднесе барање до Републичкиот кризен 
штаб за донесување на протоколи за работа на угостителските објекти за претстојните 
Новогодишни и Божиќни празници. 
 
         3. Советот на Општина Свети Николе упатува апел до граѓаните на Општина Свети 
Николе да се придржуваат до мерките препорачани од надлежните институции и 
заболените од Ковид 19 да ги пријавуваат контактите со цел навремено детектирање на 
потенцијално заразени граѓани. 
 
           Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ги стави Заклучоците на   
гласање и советот со 13 гласа ЗА  ги усвоија Заклучоците.   
 

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

Општина Свети Николе 11. 12. 2020 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 шеесетипрвата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 16.12. 2020 година во големата  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 12 советници Kire Aleksov, 
Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, Daniel Iqov, Данче 
Наков, Ристе Андонов, Светлана Митрушов, Мирче Јосев, Оливера Арсов, Бојан Митев 
и Владимир Атанасов. 

Советниците Бојана Стојанова и   Горан Трајковки  го најавија своето отсуство. 
Советникот Штерјо Ѓоргиев го најави свето задоцнување. 
 
Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
 
 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на шеесетипрвата 

редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

-Усвојување на Записник од шеесеттата редовна седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 11.12. 2020 година; 

 
 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Трстеник, КО 
Трстеник,Општина Свети Николе; 

 
Точка 2 
Predlog - Odluka za dodeluvawe na op{tinski priznanija i nagradi za 2020 
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 12 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 
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Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по записникот од 
шеесеттата  редовна седница. 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 12 гласа ЗА го усвоија записникот од шеесеттата  
редовна  седница одржана на ден 11.12. 2020 година. 

 
 

Точка 1 
Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Трстеник, КО 
Трстеник, Општина Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 1 од дневниот ред. 
  Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  
на гласање и советот со 12 гласа ЗА  донесе  Одлука за донeсување на Урбанистички 
план за село Трстеник, КО Трстеник, Општина Свети Николе. 

 Советникот Штерјо Ѓоргиев го пријави своето присуство. 

 
Точка 2 
Predlog - Odluka za dodeluvawe na op{tinski priznanija i nagradi za 2020 
godina; 
 
            Претседателот на Одборот за доделување на општински награди и признанија и 
награди – Стевчо Максимов go podnese Izve{tajot od Одборот  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:   
 

- МИК Свети Николе – за 60 години постоење и успешна работа 
- ОЖО Свети Николе – за 30 години постоење 
 
 
PRIZNANIE  se dodeluva na: 

 
- Марио Панев – за посебен придонес во афирмација на спортот 
- Валентина Велкова – жена претприемач на годината 
- Славче Костев  - индивидуален земјоделец 
- Димитар Лазов – придонес за развој на уметноста и културата 
- Здравен дом ,,Гаврило Гаврилски,, Свети Николе 
- Итна медицинска помош – Свети Николе 
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- ГИЖ – Свети Николе 
- Црвен крст на РСМ општински орган Свети Николе 
- Александар Панев 

 
 
BLAGODARNICA 

 
- Центар за јавно здравје Велес 
- Ивица Поцков 
- Никола Глигоров 
- Дејан Петрушев 
- ТППЕ 
- ЈКП ,,Комуналец,, – Свети Николе 
- ДПД Свети Николе 
- Извиднички одред ,,Гоце Делчев,, Свети Николе 
- МВР ПС – Свети Николе 
- ДПТУ,, Ројал – Колар,, Свети Николе  

 
 

~len  2 
 
 Pari~ni nagradi se dodeluvaat na : 
 
Христијан Милановски – ученик во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 
10.000,00 денари. 

- зa најдобар ученик во средно образование за учебната 2019/2020 
 
 

Антонела Владева -  ученичка во ООУ “Кирил и Методиј” - Свети Николе во износ од 
6.000,00 денари. 

- За најдобар ученик во основно образование за учебната 2019/2020 
 

 
Андреја Ивановска – ученичка во ООУ “Даме Груев” – с.Ерџелија во износ од 6.000,00 
денари. 

- Зa најдобар ученик во основно образование за учебната 2019/2020 
 
Евгенија Тасева – ученичка во ООУ “Гоце Делчев” – Свети Николе во износ од 
6.000,00 денари. 

- Зa најдобар ученик во основно образование за учебната 2019/2020 
 

Димитар Димковски – ученик во ОУ”Гоце Делчев“ Свети Николе во износ од 3.000,00 
денари.. 
                      - Зa освоено прво место во основно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
Филип Димовски – ученик во ООУ”Даме Груев” – Свети Николе во износ од 1.500,00 
денари. 
                      - Зa освоено второ место во основно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
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Теодосија Маркова- ученичка воООУ ”Кирили Методиј” – Свети Николе во износ од  
1.000,00 денари. 
                      - Зa освоено трето место во основно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
Теона Кировска-  ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од 3.000,00 
денари. 
                      - Зa освоено прво место во средно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
 
Евдокија Маркова -  ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од  
1.500,00 денари. 
                      - Зa освоено второ место во средно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
 
Ивана Славковска - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од  
1.000,00 денари. 
                      - Зa освоено трето место во средно образование на литературен конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
 
Мартина Денкова -  ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од  
3.000,00 денари. 
                      - зa освоено прво место во средно образование на ликовен  конкурс на тема 
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
 
Теона Кировска -  ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од  1.500,00 
денари. 
                      - Зa освоено второ место во средно образование на ликовен  конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
Андријана Тасева - ученичка во СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе во износ од  
1.000,00 денари. 
                      - Зa освоено трето место во средно образование на ликовен  конкурс на тема 
“Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
Сандра Петрова -  ученичка во ООУ “Гоце Делчев“ – Свети Николе  во износ од 
3.000,00 денари. 
                      - Зa освоено прво место во основно образование на ликовен  конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
Андреја Ивановска -  ученичка во OOУ ”Даме Груев” с.Ерџелија  во износ од  1.500,00 
денари. 
                      - Зa освоено второ место во основно образование на ликовен  конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
 
Мери Карадаковска - ученичка во OOУ ”Кирил и Методиј“ Свети Николе во износ од   
1.000,00 денари. 
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                      - Зa освоено трето место во основно образование на ликовен  конкурс на 
тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе 
 
Марјан Зафиров - професор по физика во СОУ„Кочо Рацин“ 
 
во износ од  10.000,00 денари. 
                      - Зa просветен работник на годината за учебната 2019/2020 год 
 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев укажа на начинот и постапката на кој се утврдуваат наградите и дека истите се 
субјективно гледање на градочалниците. Сепак поради дел од наградените кој ја 
заслужуваат наградата, советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласаат 
ЗА. 
 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стевчо Максимов 
образложи дека наградите и признанијата се доделени врз основа на јавен конкурс. 
Истите се разгледани и врз основа на предлозите со мнозинство на гласови е донесена 
Одлуката и записникот за доделување на општински награди и признанија за 2020 
година.  
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  
на гласање и советот со 12 гласа ЗА  донесе   Odluka za dodeluvawe na op{tinski 
priznanija i nagradi za 2020 godina. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање и советот со 12 гласа ЗА  донесе Odluka za dodeluvawe na 
op{tinski priznanija i nagradi za 2020 godina. 
  
 Претседателиот на Советот – Кире Алексов од свое лично име и од името на 
советниците на Советот на оппштина Свети Николе на граѓаните им го честита 
празникот Свети Никола.  
 

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

Општина Свети Николе 16. 12. 2020 година. 
 
     Записничар                        Совет на Општина Свети Николе  
Славица Димова                       Pretsedatel, 
 _______________                                    Kire Aleksov  
             ______________________ 
 

 

 

 



  1 

 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 Од шеесетивтората редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 31.12. 2020 година во големата  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 14 советници Kire Aleksov, 
Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Бојана Стојанова, Марија Кочиева Ѓорчева, 
Штерјо Ѓоргиев, Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Светлана Митрушов, 
Мирче Јосев, Оливера Арсов, Бојан Митев и Владимир Атанасов. 

Советникот    Горан Трајковки  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 присуствуваа i: 
- градоначалник на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- секретар  на општинската администрација – Кире Макаровски 
- 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 

шеесетивтората редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 

 
 

-Усвојување на Записник од педесетидеветтата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 30.11. 2020 година; 

Советникот од советничката група на ВМРО ПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев 
зема збор по записникот и воедно укажа на недоследноста на записникот и побара 
некоколку инфорамции по истиот. Констатира дека од шестата точка па натаму 
дискусите се внесени во записникот, додека од почетокот до шестата точка во 
наративниот дел не се  внесени дискусиите на говорниците водени по точките. 
Советникот информираше дека Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата 
има поднесено барање за доставување на ЦДто од 59тата седница, но истото не им е 
обезбедено. Постави неколку прашања до општината односно до админситраторот на 
ВЕБ страната на општината. 

Советникот праша зошто снимката била 24 часа присутна на ВЕБ страната на 
Општина Свети Николе и на каналот YU Tube, а потоа за истата имало забрана за 
пристап. Побара одговор од администратор на YU Tube каналот на Општината зошто 
снимката која постои е забранета за гледање на пошироката јавност. Од тие причини 
советникот истакна дека нема потреба од усвојување на записникот бидејки е нецелосен. 
Ова е површинско бегање од некои работи кој се кажани на седницата и советниците на 
ВМРО ДПМНЕ и коалицијата нема да присуствуваат на седница каде се усвојува ваков 
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нецелосен записник односно записник каде недостасува снимка и отчетност спрема 
граѓаните. – истакна советникот.                                                                       

Претседателот на Советот – Кире Алексов  појасни дека снимката и записникот 
немаат ништо заедничко. Во Законот за општа управна постапка и во Деловникот на 
Општина Свети Николе убаво пишува што треба да стои во Записникот. Во 
продолжение прочита и образложи дека Записникот ги содржи потребните елементи кој 
се предвидени со законските прописи и истиот нема причина да не се усвои. 

Советникот Бојан Митев процедурално зема збор и истакна дека во неговото 
осумгодишно искуство не постоел записник каде не се наведени дискусиите по точките 
на дневен ред. Членот на советот може да побара одредени ставови на говорниците да 
влезат во записник и дека токму тоа тој го сторил во дискусијата од минатата седница.  

Претседателот Кире Алексов даде можност ако има забелешка по записникот да 
се предложи и истиот ќе биде ставен на гласање, а дали ќе биде усвоен зависи од 
советниците. 

 
Советниците од Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ја 

напуштија седницата. 
 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 

Записникот на гласање, советниците со 9 гласа ЗА го усвоија записникот од 
педесетидеветтата  редовна  седница одржана на ден 30.11. 2020 година. 

 
 
-Усвојување на Записник од шеесетипрвата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 16.12. 2020 година; 
 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 

Записникот на гласање, советниците со 9 гласа ЗА го усвоија записникот од 
шеесетипрвата  редовна  седница одржана на ден 16.12. 2020 година. 
 

 
Точка 1 

Предлог – Одлука за  Урбанистички план вон населено место за електроцентрали од 
обновливи извори на енергија, КО Амзабегово, Општина Свети Николе; 

Точка 2 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе  во областа на култура за  2021 година; 
  
Точка 3 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за  уредување на градежно земјиште 
за подрачјето на Општина Свети Николе  во 2021 година; 
 
Точка 4 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 
Николе  во областа на спорт и млади за  2021 година;  
 
Точка 5 
Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административни 
службеници за 2021 година во Општина Свети Николе; 
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Точка 6 
Буџетски каландар за 2021 година на Општина Свети Николе 
 
Точка 7 
Буџет на Општина Свети Николе за 2021 година; 
 
Точка 8 
Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на  Општина Свети Николе за 2021 година 
 
Точка 9 
Предлог – Одлука  за давање согласност на одлуката  на УО  за изменување на цени за 
продажба на трговски добра и услуги  на ЈП ,,Погребални Услуги,, Свети Николе;  

Точка 10 
Предлог – Одлука за давање согласност на одлуката  на УО  за утврдување на вредноста 
на бодот за пресметување на платата на административните службеници, давателите на 
јавни услуги и помошно –техничките лица во ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе; 

Точка 11 
Предлог – Одлука за давање согласност на oдлуката  на УО за утврдување на вредноста на бодот 
за пресметување на платата на вработените во претпријатието бр.0202-539/6 oд 26.12.2020 год 
на ЈКП ,,Комуналец ,, Свети Николе; 

Точка 12 
Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  ЈАВНИОТ 
ПОВИК за прибирање на предлог проект: “Реконструкција на локален пат Ѓуземелци-
Кнежје, КО Кнежје, Општина Свети Николе” 
 
Точка 13 
Предлог – Одлука за продажба на движни ствари –половни моторни возила; 

Точка 14 
Предлог - Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина 
Свети Николе за 2021 година; 

 
Точка 15 
Предлог - Програма за работа во областа на располагање на градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Свети Николе 
за 2021 година; 
 
Точка 16 
Предлог - Програма за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, за 2021 година; 
 
Точка 17 
Предлог - Програма за работа за 2021 година на Општинската установа ,,Народен Музеј,, 
Свети Николе;  
 
Точка 18 
Предлог – Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизацијата на 
работните места во во Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 
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Точка 19 
Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода-град,                                               

К.О.Мустафино, КО Кадрифаково 05.07.2020 година; 

 

Точка 20 
Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода-град,                                               

К.О.Горобинци, КО Сопот, КО Свети Николе вон град,  

09.06.2020 година 

 
Точка 21 
Барање за ослободување од такса на улично осветлување од лицето М.Т.; 
 
 

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 9 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 
 

Советниците од Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата се вратија и 
присуствуваа до крајот на седницата. 

 
 Претседателот на Советот согласно Деловникот за работа на советот, предложи 
дискусиите на советниците да се ограничат на пет минути. 
Советниците со 9 гласда ЗА го усвоија предлогот на Птретседателот на Советот. 

 
 

Точка 1 

Предлог – Одлука за  Урбанистички план вон населено место за електроцентрали 
од обновливи извори на енергија, КО Амзабегово, Општина Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 1 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  
Урбанистички план вон населено место за електроцентрали од обновливи извори 
на енергија, КО Амзабегово, Општина Свети Николе. 

Точка 2 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина 
Свети Николе  во областа на култура за  2021 година; 

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   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 2 од дневниот ред. 
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Советникот од Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 

Атанасов побара одговор на две прашања во врска Одлуката односно праша дали 
средствата од 200.000 денари за реконструкција на кровот на цркавата Свети Николај се 
новопредвидени и зошто има намалување на средствата за топлотно греење и ладење  во 
Домот на културата. 

Раководителот на Одделението за финансии и ЛЕР – Сузана Нушева во врска 
второто прашање одговори дека износот за реализација на проектот е помал од 
предвидениот и се намалува, а од тие средства 200.000 денари се пренаменуваат за 
реконструкција на кров на црквата Свети Николај.  
  Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе  Одлука за измена и дополнување 
на Програмата за активностите на Општина Свети Николе  во областа на култура за  2021 
година. 
 
Точка 3 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за  уредување на градежно 
земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе  во 2021 година; 

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   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 3 од дневниот ред. 
Советникот од Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев праша зошто во Програмата се брише изградба на улици во рурални средини во с. 
Црнилиште? 

Раководителот на Одделението за финансии и ЛЕР – Сузана Нушева кратко 
појасни дека тоа се проекти преку Агенцијата  за рурарен развој, средствата се 
трансферирани , исплатени и од тие причини мора да се тргнат од Буџетот. 

Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе  Одлука за измена и дополнување 
на Програмата за  уредување на градежно земјиште за подрачјето на Општина Свети 
Николе  во 2021 година. 

 
Точка 4 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина 
Свети Николе  во областа на спорт и млади за  2021 година;  

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   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 4 од дневниот ред. 
Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  
на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе  Одлука за измена и дополнување на 
Програмата за активностите на Општина Свети Николе  во областа на спорт и млади за  
2021 година. 
 
Точка 5 
Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 
административни службеници за 2021 година во Општина Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   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. 
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Откако никој друг  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 административни службеници за 2021 година во 
Општина Свети Николе. 

 
Точка 6 
Буџетски каландар за 2021 година на Општина Свети Николе 

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   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 6 од дневниот ред. 
Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Буџетскиот календар  на гласање и советот со 14 гласа ЗА  усвои  Буџетски каландар за 
2021 година на Општина Свети Николе. 
 
Точка 7 
Буџет на Општина Свети Николе за 2021 година; 

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алексов  go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i констатира дека Комисијата не донела став  и со два гласа ЗА и 2 гласа 
ВОЗДРЖАНИ predlo`iла  Sovetot da се изјасни по точката. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски го образложи 

Буџетот за 2021 година и ги информираше граѓаните дека Буџетот за 2021 година 
изнесува околу 414.716.808 денари. Во продолжение ги наброја сите капитални Проекти 
кој се превидени во Буџетот за 2021 година. 

Советникот од Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев изрази незадоволство од усвоениот предлог на претедателот на Советот околу 
ограничените дискусии на советниците по точките, поточно баш кога се донесува 
Буџетот на Општина Свети Николе за 2021 година. 

Во продолжение ги наброја сите Проекти кој Градоначалникот не ги реализирал 
во изминатите три години и Проекти кој планира да ги реализира во последната година 
од мандатот. Воедно ја нагласи сервилноста на градоначалникот кон Централната власт, 
а со тоа и губењето на средства за развој на Општина Свети Николе. 

Советникот од Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Атанасов наброја неколку ставки каде има огромно покачување во однос на изминатите 
години. Констатира дека ова е вообичаена пракса на секој градоначалник кој не 
сработил ништо во трите години и сака да сработи во последната година од мандатот. 

Раководителот на Одделението за финансии и и буџет – Сузана Нушева укажа на 
тоа дека советникот ги чита збирно ставките од сите Програми и од тие причини се 
гледа зголемување. 

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 2021 година. 

 
 
 



  7 

 
Точка 8 
Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на  Општина Свети Николе за 2021 
година 

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   при 
Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Кире Алексов  go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i констатира дека Комисијата не донела став  и со два гласа ЗА и 2 гласа 
ВОЗДРЖАНИ predlo`iла  Sovetot da се изјасни по точката. 
 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 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 извршување на Буџетот на  
Општина Свети Николе за 2021 година. 
 
Точка 9 
Предлог – Одлука  за давање согласност на одлуката  на УО  за изменување на цени 
за продажба на трговски добра и услуги  на ЈП ,,Погребални Услуги,, Свети 
Николе;  

Претседателот na Komisijata za komunalni raboti i soobra}aj  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 9 од дневниот ред. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 

Арсов укажа на зголемување на две ставки односно надомест на правни лица за 
користење на комуналана инфраструкура и користење на комора за ладење. Праша дали 
ЈП ,,Погребални услуги,, има оправдување за зголемување на услугите и дали има 
направено проекција како ова зголемување ќе се рефлектира врз граѓаните. 

Дирекоторот на ЈП ,,Погребални услуги,, - Марјан Ѓошевски кажа дека и двете 
ставки се бесплатни за граѓаните кој ги извршуваат обврските кон претпријатието. 
Причината за зголемување на ставките е за луѓе кој не плаќаат гробна такса, не се 
еведентирани, а имаат сопствено гробно место. Поточно тоа се луѓе кој не се жители на 
Општина Свети Николе, а имаат стари гробни места овде. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев укажа на тоа дека во одлуката стои и правни лица. Праша кој ќе гарантира дека и 
операторот нема да го зголеми трошокот за погреб кон граѓаните.  

Директорот одговори дека ова е еден од начините да се соберат средства за 
одржување на гробиштата, а воедно да им се наплати на тие што не се жители на 
Општина Свети Николе, а овде ги погребуваат своите членови. 

Откако никој друг 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 давање согласност на одлуката  на УО  за изменување на цени за продажба на 
трговски добра и услуги  на ЈП ,,Погребални Услуги,, Свети Николе. 
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Точка 10 
Предлог – Одлука за давање согласност на одлуката  на УО  за утврдување на 
вредноста на бодот за пресметување на платата на административните 
службеници, давателите на јавни услуги и помошно –техничките лица во ЈП 
,,Погребални услуги,, Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   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 предложена. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 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 одлуката  
на УО  за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платата на 
административните службеници, давателите на јавни услуги и помошно –
техничките лица во ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 

Точка 11 
Предлог – Одлука за давање согласност на oдлуката  на УО за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на платата на вработените во претпријатието бр.0202-539/6 oд 
26.12.2020 год на ЈКП ,,Комуналец ,, Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   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 предложена. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 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 oдлуката  на 
УО за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платата на вработените во 
претпријатието бр.0202-539/6 oд 26.12.2020 год на ЈКП ,,Комуналец ,, Свети Николе. 

Точка 12 
Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
ЈАВНИОТ ПОВИК за прибирање на предлог проект: “Реконструкција на локален 
пат Ѓуземелци-Кнежје, КО Кнежје, Општина Свети Николе”  

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   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 12 од дневниот ред. 
 Градоначалникот  даде кратко појаснување и истакна дека овие предвидени 
средства се за учетво од 10% за реконструкција  на овие патишта, а истите се 
финансирани од Бирото за региоанелен развој – Варедарски плански регион. 

Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот ја 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 локален пат Ѓуземелци-Кнежје, КО Кнежје, Општина 
Свети Николе” . 
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Точка 13 
Предлог – Одлука за продажба на движни ствари –половни моторни возила; 

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   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 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 продажба на движни ствари –
половни моторни возила. 

Точка 14 
Предлог - Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Свети Николе за 2021 година; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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. 
 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 
изработка на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Свети Николе за 2021 година. 

 
Точка 15 
Предлог - Програма за работа во областа на располагање на градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Свети 
Николе за 2021 година; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata 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 15 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Програмата  на 
гласање и советот со14  гласа ЗА  донесе  Програма за работа во областа на 
располагање на градежно земјиште во сопственост на Република Северна 
Македонија на подрачјето на Општина Свети Николе за 2021 година. 
 
Точка 16 
Предлог - Програма за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, за 2021 
година; 

Претседателот na Komisijata za јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова  го 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. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Прграмата на 
гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе   Програма за работа на ОУ Дом на култура 
,,Крсте Мисирков,, за 2021 година. 
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Точка 17 
Предлог - Програма за работа за 2021 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 17 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Програмата   на 
гласање и советот со 13 гласа ЗА  донесе  Програма за работа за 2021 година на 
Општинската установа ,,Народен Музеј,, Свети Николе. 
 
Точка 18 
Предлог – Правилник за измена и дополнување на Правилникот за 
систематизацијата на работните места во во Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети 
Николе; 

Претседателот na Komisijata za јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Николе  – 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. 
 Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 
Митрушов праша кој се измените и дополнувањата во систематизацијата на Детската 
градинка и дали има бришење на едно работно место. 

Директорката на Детската Градинка – Билјана Василова одговори на 
советничката и појасни дека се работи за работно место приправник – неговател, се 
прави измена во систематизацијата поради пензионирања. Се ослободуваат две места 
негователи – стручни работници, сега се ставаат две работни места приправник-
неговател. Едно место наместо воспитувач – стручен работник, воспитувач – 
приправник. 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог  
Правилникот на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе  Правилник за измена и 
дополнување на Правилникот за систематизацијата на работните места во во 
Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 
 
 
Точка 19 
Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода-град,                                               

К.О.Мустафино, КО Кадрифаково 05.07.2020 година; 

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   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 19 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ – Стево Максимов во однос на 

Елаборатот укажа на делумна исправка односно техничка грешка, наместо КО Сопот, да 
стои КО Кадрифаково. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Елаборатот на гласање со предложените измени и советот со 14 гласа ЗА  усвои 
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Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода-град,  К.О.Мустафино, КО 

Кадрифаково 05.07.2020 година. 

 

Точка 20 
Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода-град,                                               

К.О.Горобинци, КО Сопот, КО Свети Николе вон град,  09.06.2020 година 

Претседателот na Komisijata za finansiii i lokalen ekonomski razvoj   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 20 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ – Стево Максимов во однос на 

Елаборатот укажа на делумна исправка односно техничка грешка, наместо КО Малино, 
да стои КО Сопот, наместо КО Алакинци, да стои КО Свети Николе. 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – Елаборатот 

на гласање со предложените измени и советот со 14 гласа ЗА  усвои Елаборат за 

проценка на штета од елементарна непогода-град,                                               

К.О.Горобинци, КО Сопот, КО Свети Николе вон град,  09.06.2020 година. 

 
Точка 21 
Барање за ослободување од такса на улично осветлување од лицето М.Т.; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 21 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – Барањето на 
гласање и советот со 14 гласа ЗА  усвои Барање за ослободување од такса на улично 
осветлување од лицето М.Т.. 
 Претседастелот на Советот – Кире Алексов од свое име и од името на Советот на 
Општина Свети Николе им ги честита Новогодишните и Божиќните празници на 
граѓаните на Општина Свети Николе. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
шеесетивтората редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
11:30   часот. 

Општина Свети Николе 31. 12. 2020 година. 
 
     Записничар                        Совет на Општина Свети Николе  
Славица Димова                       Pretsedatel, 
 _______________                                    Kire Aleksov  
             ______________________ 
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