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З  А  П  И  С  Н  И  К   

 
 Од prvata konstitutivna седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 05.11. 2021 година во големата сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 14:00 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше Pretsedatelot od prethodniot 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole -  Кире Алексов.  

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 15 советници: Бојан Митев, 
Валерија Ивановска, Зоран Јорданов, Кристијан Кузелов, Горан Трајковски, Фросина 
Ѓорѓиева, Маја Давкова, Миле Костов, Игор Јованчев, Елизабета Јованчева, Борис 
Панев, Саша Мицевска, Игор Поповски, Ристе Андонов и  Александар Симонов. 
  

 
Претседаva~ot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
На седницата исто така присуствува{e i: 
 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole -   Dejan Vladev; 
- stru~ni slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
 - mediumi; 
 

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

D n e v e n  r e d  
 
 
  
 To~ka 1 
 Izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisija za pra{awa na 
verifikacija, izbor i imenuvawa na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole; 
 
 To~ka 2 
 Verifikacija na mandatite na sovetnicite vo Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole; 
 
 To~ka 3 
 Izbor na Pretsedatel na Sovet na Op{tina Sveti Nikole; 
 

 
Потоа, Претседавачот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот 

ред. 
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Откако никој не се јави за дискусија, Претседавачот на Советот го стави дневниот 
ред на усвојување. Советниците со 15 гласа ЗА го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 
 
 To~ka 1 
 Izbor na pretsedatel i ~lenovi na Komisija za pra{awa na verifikacija, 
izbor i imenuvawa na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole. 

Претседавачот на Советот - Кире Алексов откако побара предлози за Izbor na 
pretsedatel i ~lenovi na Komisija za pra{awa na verifikacija, izbor i 
imenuvawa na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole му даде збор на советникот од 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата -  Зоран Јорданов кој предложи за 
членови na Komisija za pra{awa na verifikacija, izbor i imenuvawa na Sovetot 
na Op{tina Sveti Nikole бидат избрани: 
 

Za ~lenovi: 
- Кристија Кузелов 
- Valerija Ivanovska 
- Фросина Ѓорѓиева 
- Елизабета Јованчева 
- Борис Панев 

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

гласање   и констатира дека  со 15 гласа ЗА за  ~lenovi na Komisija za pra{awa na 
verifikacija, izbor i imenuvawa na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole се 
избрани: 

- Кристија Кузелов 
- Valerija Ivanovska 
- Фросина Ѓорѓиева 
- Елизабета Јованчева 
- Борис Панев 
 
 

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

Nikole; 
Претседавачот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.  
Potoa pretsedava~ot na sednicata Кире Алексов pobara od pretsedatelot 

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

     Da se verificiraat mandatite na советниците Бојан Митев, Валерија 
Ивановска, Зоран Јорданов, Кристијан Кузелов, Горан Трајковски, Фросина Ѓорѓиева, 
Маја Давкова, Миле Костов, Игор Јованчев, Елизабета Јованчева, Борис Панев, Саша 
Мицевска, Игор Поповски, Ристе Андонов и  Александар Симонов. 

 



 
 

  3 

Потоа  Претседавачот го стави Извештајот на гласање со кој се верифицираат 
мандатите на членовите на Совет на Општина Свети Николе и  констатира дека со  15  
гласа ЗА  се верифицираа мандатите на советниците на Општина Свети Николе : Бојан 
Митев, Валерија Ивановска, Зоран Јорданов, Кристијан Кузелов, Горан Трајковски, 
Фросина Ѓорѓиева, Маја Давкова, Миле Костов, Игор Јованчев, Елизабета Јованчева, 
Борис Панев, Саша Мицевска, Игор Поповски, Ристе Андонов и  Александар Симонов.  

Претседавачот Кире Алексов им го честита мандатот на советниците со желби за 
успех во наредниот период. 

 
Vo prodol`enie sovetnicite ja dadoa sve~enata izjava so koja se obvrzaa 

deka pravata i dol`nostite na ~len na sovetot }e gi vr{at sovesno, }e gi 
po~ituvaat Ustavot, Zakonot i Statutot na Sovetot  i deka }e go {titat 
ustavniot poredok na Republika  Северна Makedonija. 

Откако советниците ги потпишаа свечените изјави, Претседавачот на Советот на 
Општина Свети Николе – Кире Алексов констатира дека од поднесените изјави шест се 
потпишани по текстот и Законот за локална самоуправа , а во девет изјави има 
направено своерачно одредени корекции. Ова го укажува за да остане забележано за да 
не се доведе советот во ситуација некој да  ги оспори Одлуките на совет кој ќе бидат 
донесувани во периодот што следува – истакна претседавачот Кире Алексов. 

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

Советникот – Кристијан Кузелов од името на Sovetni~kata grupa na ВМРО 
ДПМНЕ  со коалицијата ја predlo`i советничката Валерија Ивановска   za pretsedatel 
na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole. 

Претседавачот на Советот – Кире Алексов го стави предлогот на гласање за 
претседател на Советот да биде избрана советничката  – Валерија Ивановска. 

Од присутните 15 советници, со 8 гласа ZА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ, Советот ја 
izbra Валерија Ивановска  za pretsedatel na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole. 

Vo prodol`enie sednicata ja rakovode{e pretsedatelката na Sovetot na 
Op{tina Sveti Nikole -  Валерија Ивановска. 

 
Pretsedatelката gi pozdravi prisutnite i kratko se obrati до советниците 

и им се заблагодари за изкажаната доверба и поддршка. Претседателката истакна дека 
довербата ја обврзува максимално, посветено, упорно, чесно и доследно да ги активира 
активностите со цел да се исполни Програмата за која  впрочем и е добиена оваа локална 
власт. Напомена дека овде има советници од разни политички партии, од разни 
професионални профили, интереси и сл. но посака советот да работи како успешен тим 
со цел да им се даде очекуваното  на граѓаните односно изградба на  канализациони 
мрежи, детски игралишта, спортски терени, асфалтирање на улици и.т.н. Посака советот 
да работи за  подобрување на условите на граѓаните за живот во сите сфери на живеење 
и творење и воедно истакна дека лично секогаш ќе биде отворена за соработка, ќе се 
залага потребите, барањата и интересите на граѓаните да и бидат пред се. 

 На крајот му го честита мандатот на Градоначалникот Дејан Владев и му посака 
успешна работа и соработка со Советот на Општина Свети Николе. 
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 По обраќањето на претседателката на Советот, за збор се јави советникот од 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев и откако ги 
поздрави присутните го искажа како што кажа и самиот јасно и гласно својот став. 
Направи краток осврт за она што следи односно за неговото учество или не учество како 
член во советот и истакна дека секој политички ангажман има рок на траење и дека со 
осумгодишното учество во советот го исцрпил својот интегритет, ентузијазам и енергија 
за да учествува и понатаму во советот. Посочи дека бил замолен да учествува во 
изборната кампања и да биде носител на листата на ВМРО ДПМНЕ и коалцијата на 
локалните избори и со личниот ангажман, интегритет и авторитет да допринесе 
мнозинството советници во Општина Свети Николе да го има ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата. Советникот истакна дека има свој принципи и дека во моментот не се 
согласува со политичките насоки од партијата од кај што доаѓа и дека поднесува оставка 
од член на Советот на Општина Свети Николе. Во продолжение им посака среќа на 
советниците и им посака успешна соработка и работа. На крајот на своето излагање 
советникот Бојан Митев побара од советниците да ја следат неговата неколкугодишна 
заложба да се организира локален референдум за прашањаето  за депонијата во Општина 
Свети Николе која впрочем е и заложба во предизборната кампања на градоначалникот 
Дејан Владев.  

Советникот напомена дека нема потреба од писмена оставка затоа што неговата 
усна оставка ќе биде забележана во Записникот од првата конститутивна седница на 
Советот на Општина Свети Николе. 

Претседателот на советот почитувајки ја желбата и ставот на советникот Бојан 
Митев ја констатира неговата оставка и му се заблогадари за вложениот труд во советот  
во изминатите осум години. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев  им 
го честита мандатот на советниците и им посака успешна работа. Најави дека 
советничката група на СДСМ и коалицијата ќе делува конструкривно, ќе работи  
посветено со очекување дека седниците ќе се водат согласно актите на Советот на 
Општина Свети Николе се со цел да им се обезбеди подобар живот на граѓаните во 
Општина Свети Николе. 

 
Potoa go povika Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole - Дејан Владев 

da im se obrati na sovetnicite i gra|anite na Op{tina Sveti Nikole. 
Otkako gi pozdravi prisutnite, Gradona~alnikot im go ~estita mandatot 

na sovetnicite i pretsedatelot na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole. Voedno im 
се заблагодари на граѓаните за дадената поддршка на него како Градоначалник и за 
поддршката на мнозинство советници од партијата на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. 

Посака добра, конструктивна  и искрена соработка со советниците и граѓаните 
како би можел да ја оправда и реализира ветената Програма во предизборјето. Посочи 
дека во текот на работата ќе се наиде на проблеми и недоразбирања, но дека е со надеж 
дека истите ќе се надминат и ќе се решаваат на мирен и достоинествен начин. 
Градоначалникот  јасно истакна дека тој и службите во локалната администрација се 
отворени за работа и соработка. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателката  на Советот ја затвори 

prvata konstitutivna седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
14:40 часот.  

Општина Свети Николе 05.11. 2021 година. 
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     Записничар                Совет на Општина Свети Николе 
   
Славица Димова                      Pretsedatel, 
 _______________                               Валерија Ивановска  
                  _____________________ 
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З  А  П  И  С  Н  И  К   

 
 Од втората редовна он лајн седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 22.11. 2021 година во големата сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 15:40 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше Pretsedatelkata на Советот на 
Општина Свети Николе -  Валерија Ивановска.  

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 14 советници: Валерија Ивановска, 
Зоран Јорданов, Кристијан Кузелов, Горан Трајковски, Фросина Ѓорѓиева, Маја Давкова, 
Миле Костов, Игор Јованчев, Елизабета Јованчева, Борис Панев, Саша Мицевска, Игор 
Поповски, Ристе Андонов и  Александар Симонов. 
  

 
Претседателката на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
На седницата исто така присуствува{e i: 
 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole -   Dejan Vladev; 
- Секретарот на Општина Свети Николе – Зоран Стојчев; 
- stru~ni slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
 
Пред да го предложи дневниот ред, Претседателката на Советот ја образложи 

потребата за одржување на он лајн седницата со образложение дека има двајца 
советници заболено од Ковид 19. 

 
 За работа на Sоветот на оваа седница Претседателката на Sоветот – Валерија 
Ивановска  го предложи следниот: 
 

D n e v e n  r e d  
 

 
Точка 1 
Предлог - Одлука за давање субвенции на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 

2021 година; 
 

Точка 2 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на одлуката за домашно долгорочно 

задолжување  во рамки на вториот Проект за подобрување на општинските услуги 
(МСИП 2); 
 

Точка 3 
Предлог – Одлука за искористување на грант средства; 
 
Претседателката отвори расправа по дневниот ред. 
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Процедурално  за збор се јави советникот Александар Симонов од Политичката 
партија Левица и водејки се по Деловникот за работа на Советот на Општина Свети 
Николе праша зошто не е ставен Записникот  на усвојување од првата конститутивна 
седница па потоа да се разгледа Дневниот ред. Во продолжение истакна дека за 
денешната седница има добиено две Решенија со различна содржина односно точки на 
дневен ред и дека материјалите по Деловникот треба да се добијат седум дена пред 
одржување на седницата. Укажа на тоа дека до започнувањето на седницата не добил 
одговор од локалната админситрација  на неговите поставени прашања. 

Претседателката на советот Валерија Ивановска одговори дека Записникот ќе се 
усвои на наредната седница поради итноста на седницата која е поради предложените 
точки кои треба да се донесат поради потребите на ЈКП ,,Комуналец,, и доброто на 
граѓаните. Во врска втората седница и двете решенија одговори дека тие случувања се 
поради заболените советници  од Ковид 19, поради безбедноста на преостанатите 
советници и администрацијата, а пред се поради потребите на итно донесување на 
одлуките кој се со одредени рокови, а се со цел да се обезбедат подобри услови за живот  
на жителите на Општина Свети Николе. 

 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев 

побара образложение  во врска итноста на седницата. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев образложи дека веќе 

подолго време односно девет месеци имаме долг кон ,,Злетовица,, бидејки не се платени 
фактурите. Позајмицата е да се плати дел од долгот и да се направи договор за плаќање 
на рати. Напомена дека ЈКП ,,Комуналец,, нема залиха на водоводни и канализациони 
мрежи па од тие причини дел од субвенциите ќе се потрошат за таа цел, а дел за плаќање 
на фактури кон доверителите. 

 Во продолжение ја обрзложи поврзаноста на втората и третата точка. Имено 
Градоначалникот појасни дека од 40.000.000 денари од Светска банка потрошени се 
20.000.000 денари за асфалтирање на улици, за да се потрошат преостанатите потребно е 
да се донесе итна Одлука за измена и дополнување на одлуката за домашно долгорочно 
задолжување  во рамки на вториот Проект за подобрување на општинските услуги 
(МСИП 2), воедно дообјасни дека за истите средства има готови проекти за асфалтирање 
на улици. 

Ако се реализира до крај претходната односно  втората точка , по автоматизам се 
добиваат околу 6.000.000 денари грант од Светска банка за изградба на водовод во с. 
Орел однсно ќе се реализира и Одлуката за искористување на грант средства. 

 
Во врска одговорите на прашањата од советникот Александар Симонов од страна 

на локалната администрација, Градоначалникот одговори дека се одговорени од 
стручните служби, дека се потпишани од негова страна и во најкраток можен рок ќе му 
бидат доставени на советникот.  
 

Откако никој друг не се јави за дискусија, Претседателката на Советот го стави 
дневниот ред на усвојување. Советниците со 11 гласа ЗА го усвоија дневниот ред и 
работеа по него. 
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Точка 1 
Предлог - Одлука за давање субвенции на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 

за 2021 година; 
 Претседателката отвори расправа по точка 1. 
 Советникот од совентичката грпа на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски им 
посака добро здравје на заболените советници од Ковид 19. Укажа на процедура која 
треба да се испочитува и дека овие трансфери на средства од локалната самоуправа кон 
ЈКП ,,Комуналец,, треба да  следат после поднесеното барање од ЈКП ,,Комуналец,, каде 
ќе се образложат намената на финансиските средства кој ќе се транферираат со 
образложение каде и колку ќе се троши. По потрошените средства задолжително е да се 
изготви Извештај од страна на ЈКП ,,Комуналец,, каде се потрошени тие 2.000.000 
денари. На крај советникот побара до наредната седница да се испочитува предложената 
процедура. 
 Градоначалникот даде мало појаснување дека во Буџетот на Општина Свети 
Николе се предвидени овие предложени субвенции и дека од нему непознати причини 
не е донесена одлуката. 

 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев 
праша дали не се платени тековните фактури спрема ,,Злетовица,, или долгот е од 
претходните години каде имаше договор за плаќање на рати. 

 
Градоначалникот одговори дека седум месеци нема платено ни стара ниту пак 

нова фактура. 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 

Одлуката  на гласање и советот со 13 гласа ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН  донесе  Одлука за 
давање субвенции на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2021 година. 

 
Точка 2 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на одлуката за домашно 

долгорочно задолжување  во рамки на вториот Проект за подобрување на 
општинските услуги (МСИП 2); 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев 
праша дали веќе е аплицирано до Светска банка за реализација и асфалирање на 
улиците, и дали со донесувањето на одлуката ќе биде  аплицирано  до Владата и до 
Светска банка. 

Градоначалникот уште еднаш дообјасни дека се искористени 20.000.000денари од 
предвидените 40.000.000денари. За да се доискористат средствата треба под итно да се 
донесе одлуката до утре. Последователно на тоа треба да се донесе и третата предложена 
точка  за да се искористат и средства од 6.000.000денари. Неколку години наназад се 
направени овие проекти, средства има, треба да се донесат одлуки кој одлуки до пред 
неколку часа не беа точно прецизирани па и од тие причини седницата се закажа и 
материјалот ви се достави со задоцнување – дообјасни Градоначаникот. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 
Одлуката  на гласање и советот со 13 гласа ЗА донесе  Одлука за измена и 
дополнување на одлуката за домашно долгорочно задолжување  во рамки на 
вториот Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2). 
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Точка 3 
Предлог – Одлука за искористување на грант средства; 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 

Одлуката  на гласање и советот со 13 гласа ЗА донесе   Одлука за искористување на 
грант средства. 

 
 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателката  на Советот ја затвори 

втората седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 16:25 часот.  
Општина Свети Николе 22.11. 2021 година. 
 

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

 
 Од четвртата онлаин седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 20.12. 2021 година во големата сала на Општина Свети Николе со почеток во 10:00 
часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше Pretsedatelkata на Советот на 
Општина Свети Николе -  Валерија Ивановска.  

На седницата присутни беа 14 советници со онлаин присуство: Валерија 
Ивановска, Владимир Тосев, Зоран Јорданов, Кристијан Кузелов, Маја Давкова, 
Фросина Ѓорѓиева, Миле Костов, Игор Јованчев, Елизабета Јованчева, Борис Панев, 
Саша Мицевска, Игор Поповски, Ристе Андонов и  Александар Симонов. 

Отсутен односно не беше вклучен советникот Горан Трајковски. 
  

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

На седницата исто така присуствува{e i: 
 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole -   Dejan Vladev; 
- Секретарот на Општина Свети Николе – Зоран Стојчев; 
- stru~ni slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
 
 

 
D n e v e n  r e d  

 
 

1.Предлог – Одлука за искористување на грант средства; 
 

 
Претседателката на Советот – Валерија Ивановска ја образложи итноста на 

седницата  односно потребата од донесување на Одлуката. Имено претседателката 
образложи дека Одлуката бр.  0801-1239 од 29.11.2021 година за искористување на Грант 
средства  донесена на 2-та седница е потребно да се промени бидејќи станува збор за поврзана 
одлука со Одлуката за кофинансирање на Општина Свети Николе во рамки на грант од вториот 
Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2) за изградба на систем за 
водоснабдување во населено место Орел бр.  0801-1266  каде на седница бр.  3 по интервенција 
на Советниците соджината  беше променета односно се прецизираше дека станува збор за фаза 
еден од Водоснабдување на с. Орел.  Поради тоа по барање на Грантистот се изврши промена и 
на одлуката 0801-1239 од 29.11.2021 година. 

Истите се сет одуки кои се потребни  за користење на грант средства од имплементација 
на под - проектот „Изградба на улици во Општина Свети Николе“ каде Општина Свети Николе 
има право да користи грант средства за сиромашни области/ социјална вклученост во износ од 5. 
677.403,00 денари. 
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Претседaтелката отвори расправа по точка еден. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 

Одлуката  на гласање и советот со 11 гласа ЗА донесе  Одлука за искористување на 
грант средства. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателката  на Советот ја затвори 

четвртата онлаин  седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 10:30 
часот.  

Општина Свети Николе 20.12. 2021 година. 
 

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

 
 Од петтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 28.12. 2021 година во големата сала на Општина Свети Николе со почеток во 14:15 
часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше Pretsedatelkata на Советот на 
Општина Свети Николе -  Валерија Ивановска.  

На седницата присутни беа 14 советници со физичко присуство: Валерија 
Ивановска, Владимир Тосев, Зоран Јорданов, Кристијан Кузелов, Маја Давкова, 
Фросина Ѓорѓиева, Миле Костов, Игор Јованчев, Елизабета Јованчева, Борис Панев, 
Саша Мицевска, Игор Поповски, Ристе Андонов и  Александар Симонов. 

На седницата не беше присутен советникот Горан Трајковски. 
  

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

На седницата исто така присуствува{e i: 
 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole -   Dejan Vladev; 
- Секретарот на Општина Свети Николе – Зоран Стојчев; 
- stru~ni slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
 

 Пред да се предложи дневниот ред, советникот од советничката група на СДСМ и 
коалицијата – Игор Јованчев постави советничко прашање односно дали ќе се спроведе 
Референдум во 2022 година каде граѓаните ќе се изјаснат дали да се гради или не 
Фабрика за преработка за цврст отпад во атарот на с. Мечкуевци? 
 Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев укажа на тоа дека во 
претходните четири години локалната власт ги дала сите можни согласности во врска 
Фабриката за цврст отпад. Фирмата е веќе  формирана, сите 19 општини имаат донесено 
Одлуки за членови во Управни одбори и.т.н. Градоначалникот истакна дека не е 
подржувач за изградба на Фабриката и дека ќе направи се што е во можност истата да не 
се реазлизира или пак да се дислоцира. 

Советникот Игор Јованчев го потсети градоначалникот дека Проектот е започнат 
многу поодамна, а не пред четири години. Во тоа време локалната власт сама побарала 
фабриката за отпад да биде токму во Свети Николе. Советникот побара 
Градоначалникот да има доблест и  да се изјасни пред граѓаните дека нема начин да се 
стопира Фабриката за цврст отпад бидејки проектот е во подмината фаза. 

Градоначалникот беше дециден  и вети дека ќе стори се што е можно и лично и 
како градоначалник да се стопира започнатиот проект околу Фабриката за отпад. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски 
постави три прашања. Одговорот на првото прашање го побара од раководното лице на 
ЈКП ,,Комуналец,, односно праша каде и зошто се потрошени 2.500.000 денари кои биле 
потрошени за поправка на четири лесни  возила. Понатаму праша  односно констатира 
дека одредена странка во Управна постапка имаат извршност и конечност на решението 
но никако да се спроведе. Понатаму странката не знае како да се справи. Односно 
истакна дека институцијата треба да ја гарантирата правната сигурност на граѓаните.  
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Во врска третото прашање праша како се назначени членовите на Управните и  
Надзорните одбори и како е утврдено колку тие се компетентни да ја извршуваат таа 
должност. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев ги оправда 2.000.000 
денари кој се субвенционирани на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе односно појасни 
дека средствата се распоредени онаму каде што требало да се раздолжи претпријатието 
итно и неодложно. Понатаму истакна дека сите членови во Управните и Надзорните 
одобори се со високо образование, луѓе со работно искуство и со постигнати одредени 
резултати во одредената професија.  

Во врска прашањето на советникот Игор Поповски околу потрошените 2.500.000 
во ЈКП ,,Комуналец,,  за поправка на возила и за проблемот на странката  од делот на 
урбанизмот, го повика советникот и раководното лице од Одделението за урбанизам во 
канцеларија за да се разгледа случајот и документите и да се  види до каде е таа 
постапка. 

 
Потоа претседателката на советот го предложи следниов надополнет: 
 

 
D n e v e n  r e d  

 
 

-Усвојување на Записник од  втората онлајн  седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 22.11. 2021 година; 

 
 

-Усвојување на Записник од третата редовна  седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 03.12. 2021 година; 

 
 

Точка 1 
 Предлог – Решение за разрешување и именување  на член  од редот на 
вработените на Управниот одбор  на УО ,,Народен музеј,,  – Свети Николе; 
 

Точка 2 
 Предлог – Одлука за донесување на План за парцелација на ГП 61 и ГП 62 од ДУП дел од 
„УЕ 2“ Староградско јадро,Општина Свети Николе, составен дел на урбанистички проект 

Точка 3 
Предлог – Програма за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети 

Николе за 2022  година; 
 
Точка 4 
Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Свети Николе за 2022 година; 

Точка 5 
Предлог   – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2022 година; 
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Точка 6 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

културата во 2022 година; 
 
Точка 7 

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
социјалната заштита  во 2022 година; 

 
Точка 8 
Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Свети Николе во 2022 година; 

 
Точка 9 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 
спасување и противпожарната заштита  во 2022 година; 
 
Точка 10 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на спорт и млади во 2022година; 
 
Точка 11 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на образованието  во 2022 година; 
 
Точка 12 
Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на меѓународната соработка   во 2022  година; 
 
 
 Точка 13 
Предлог - Програма за еднакви можности на Општина Свети Николе за 2022 година; 
 
Точка 14 
Предлог-  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  
Локалниот економски развој во 2022 година;       
 
Точка 15 
  Предлог  - Програма за активностите на Општина Свети Николе  за 
поддршка на НВО секторот во 2022 година; 
 
 Точка 16 
Предлог - Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални патишта  и 
улици во oпштина  Свети  Николе  во 2022 година; 
 
Точка 17 
Предлог -  Буџет на Општина Свети Николе за 2022 година; 
 
Точка 18 
Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административни 
службеници за 2022 година; 
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Точка 19 
Буџетски календар – за 2022 година на Општина Свети Николе;  

Точка 20 
Предлог – Одлука за формирање комисија за изработка на Програма за работа на 
Општина Свети Николе; 
 
Точка 21 
Предлог – Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на 
Советот на Општина Свети Николе за 2022 година; 
 
 Претседателот на советот – Валерија Ивановска отвори расправа по однос на 
Дневниот ред. 
  
 
 Советникот од политичката партија на Левица – Александар Симонов генерално 
се обрати во однос на сите предложени програми. Укажа на тоа дека сите програми се 
провлекуваат низ годините и од тука се поставува прашањето дали овие програми ги 
опфаќаат реалните проблеми на граѓаните во општината. Целта на прмената на власт и 
политиката е да се направат суштински промени во програмите и програмите да се  
креираат со вклучување на граѓаните и здруженијата. Советникот предложи во иднина 
да се планира посебна седница каде ќе се утврди што има реализирано од програмите. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев 
предложи измени во дневниот ред односно на денешната седница да се разгледаат Нацрт 
– Програмите и Нацрт – Буџет каде ќе има промени, па потоа да станат истите Предлог – 
Програми и Предлог – Буџет. Напомена дека единствено деловничко решение е ова, се 
друго што ќе се изгласа ќе биде неделовнички, нестатутарно и незаконски. 
 
 По пауза од 15 минути се прифати забелешката од советникот Игор Јованчев  по 
однос на дневниот ред. 
 
 Претседателката ја стави на усвојување предложената дополнителна точка - 
Предлог – Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на 
Советот на Општина Свети Николе за 2022 година. 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави дополнителната 
точка на гласање и советот со 14 гласа ЗА го усвои предлогот. 

 
Претседателката го стави на гласање  дневниот ред. 

 
 

Откако никој друг не се јави за дискусија, Претседателката 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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Претседателката на Советот – Валерија Ивановска отвори дискусија по 

Записникот од втората оналаин седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa 
на ден 22.11. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателката на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 14 гласа ЗА го усвоија записникот од втората 
седница одржана на ден 22.11. 2021година. 

 
Претседателката на Советот – Валерија Ивановска отвори дискусија по 

Записникот од третата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa 
на ден 03.12. 2021 година; 

 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката на Советот го стави 

Записникот на гласање, советниците со 14 гласа ЗА го усвоија записникот од третата 
редовна седница одржана на ден 03.12. 2021година 

 
Точка 1 

 Предлог – Решение за разрешување и именување  на член  од редот на 
вработените на Управниот одбор  на УО ,,Народен музеј,,  – Свети Николе; 

Претседателот na Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Кристијан Кузелов    go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 
  

Александаар Нацев   -  се разрешува  од член од редот на вработените на  
Управниот одбор  на ОУ “Народен музеј” – Свети Николе.  
 

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

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  го стави Предлог – 

Решението   на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе  Решение за разрешување и 
именување  на член  од редот на вработените на Управниот одбор  на УО ,,Народен 
музеј,,  – Свети Николе. 
 

Точка 2 
 Предлог – Одлука за донесување на План за парцелација на ГП 61 и ГП 62 од ДУП дел 
од „УЕ 2“ Староградско јадро,Општина Свети Николе, составен дел на урбанистички 
проект 

Претседателот na Komisija za планирање и уредување и заштита на животната 
средина и природа при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Владимир Тосев    go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Претседателот на Комисијата образложи дека овде се работи за спојување на две 
парцели на еден ист сопственик.   

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
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 Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – Одлуката   
на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе   Одлука за донесување на План за 
парцелација на ГП 61 и ГП 62 од ДУП дел од „УЕ 2“ Староградско јадро,Општина Свети 
Николе, составен дел на урбанистички проект. 

Точка 3 
Предлог – Програма за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, 

Свети Николе за 2022  година; 
Претседателката  na Komisija za јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 

Програмата  на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе   Програма за работа на ОУ 
Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2022  година. 

 
Точка 4 
Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето 

на Општина Свети Николе за 2022 година; 

Претседателот na Komisija za планирање и уредување и заштита на животната 
средина и природа при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Владимир Тосев    go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Раководителот на Одделението за урбанизам – Дарко Јованов ја корегираше 

програмата односно укажа на печатна грешка, во точка 5 треба да стои блок 13 плански 
опфат 23  точка 3  и во точка 6 блок 20 плански отпфат 20 точка 3. 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 
Програмата со забелешките   на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе   Програма за 
изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 
2022 година. 

Точка 5 
Нацрт   – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 

на информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2022 година; 
Претседателот na Komisija za финансии и локален економски развој  при 

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

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев изјави дека 
нема да зема збор по ниедна Нацрт – Програма и дека ќе дискутира по Предлог – 
Програмите. Побара по завршувањето на седницата да се состанат Комисиите за како би 
можело да се поднесат амандмани по програмите. 

Претседателката на советот – Валерија Ивановска образложи  дека по 
завршувањето на седницата, Комисиите ќе се состанат и ќе се разгледаат амандманите 
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кој ќе бидат предложени и разгледани на седницата кога ќе се разгледуваат Предлог – 
Прогррамите и Предлог – Буџетот на Општина Свети Николе. 

Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателката ја стави Нацрт – 
Програмата  на гласање и советот со 14 гласа ЗА  усвои    Нацрт   – Програма за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и 
комуникациската технологија   (ИКТ) во  2022 година. 
 

Точка 6 
Нацрт  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 

на културата во 2022 година; 
Претседателката na Komisija za јавни дејности –  Маја Давкова    go podnese 

Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Нацрт – 

Програмата  на гласање и советот со 14 гласа ЗА  усвои   Нацрт  – Програма за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2022 година.  
 

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

социјалната заштита  во 2022 година; 
Претседателот na Komisija za финансии и локален економски развој –  

Владимир Тосев go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go 
prifati  како што е предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Нацрт – 

Програмата  на гласање и советот со 13 гласа ЗА  и 1 глас ВОЗДРЖАН усвои   Нацрт – 
Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната 
заштита  во 2022 година. 

 
Точка 8 
Нацрт – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Свети Николе во 2022 година; 

Претседателот na Komisija za планирање и уредување и заштита на животната 
средина и природа при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Владимир Тосев    go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Раководителот на Одделението за финансии – Сузана Нушева   истакна дека оваа 

програма ќе трпи мали финансиски измени поради обезбедување на дополнителните 
средства за реализирање на два проекти. Од вишокот на приходи дел од средствата ќе се 
пренаменат за електрична енергија и дополнително ќе се одвојат средства за водоводна 
инфраструктура. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Нацрт – 
Програмата  на гласање и советот со 14 гласа ЗА  усвои   Нацрт – Програма за 
уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2022 
година. 
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Точка 9 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 
спасување и противпожарната заштита  во 2022 година; 

Претседателката na Komisija za јавни дејности –  Маја Давкова    go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Нацрт – 

Програмата  на гласање и советот со 14 гласа ЗА  усвои   Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната 
заштита  во 2022 година. 

 
Точка 10 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на спорт и млади во 2022година; 

Претседателот na Komisija za финансии и локален економски развој –  
Владимир Тосев go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go 
prifati  како што е предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Нацрт – 

Програмата  на гласање и советот со 14 гласа ЗА  усвои   Нацрт – Програма за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 
2022година. 
 
Точка 11 
 
Нацрт – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на образованието  во 2022 година; 

Претседателката na Komisija za јавни дејности –  Маја Давкова    go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Советничката од советничката група на СДСМ и коалицијата – Саша Мицевска 

праша дали планира  градоначалникот нови инвестиции во образованието освен она што 
веќе е предвидено, излобирано и отпочнато со реализирање, бидејки во Програмата 
никаде од Буџетот нема предвидено инвестиција  во образнованието. 

Градоначалникот одговори дека заложбата на локалната власт за наредната 
година ќе  бидат проекти во обраованието и дека веќе има направено средби со одредени 
институции и амбасадори  во врска реаализација на дел од проектите. 

Советничката Мицевска потсети дека во изминатите четири години интизивно се 
работело за подобрување на условите за работа на учениците, побара од 
градоначалникот во наредниот период финансиски да ги подпомогне училиштата за да 
истите не бидат приморани да реализираат проекти само од грантови. Воедно го потсети 
дека смеката на локалната власт градоначалникот ја наследил со задоволителни средства 
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и дека се надева дека ќе бидат рационално искористени и ќе се инвестираат во 
обраованието, а не за партиски вработувања. 

Градоначалникот укажа дека проектите не се ничии, има проекти кој стагнираат, 
проекти почнати со реализација, реализирани и сл. Во врска вработувањата истакна дека 
ќе се вработуваат стручни лица посебно во делот на урбанизам и вработувања на 
упразнети пензионерски места. 

Советникот Игор Јованчев зема збор и праша дали во привремените ангажирани  
лица има архитект или градежен инжинер. 

Градоначалникот одговори дека во моментот нема дипломиран архитект во 
Агенцијата за вработување, но се надева дека во најскоро време ќе има лице и со тоа 
образование. Моментално се ангажирани лица на места каде вработениот ќе оди во 
пензија. 

Раководителот на Одделението за финансии и ЛЕР – Сузана Нушева одговори на 
советникот Саша Мицевска и укажа на тоа дека има доволно средства кој не се 
искористени од мината година и дека ако има потреба со ребаланс ќе се обезбедат 
средства кој ќе бидат наменети за реализирање на проекти во обраованието. 

 Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката  ја стави 
Нацрт – Програмата  на гласање и советот со 13 гласа ЗА и 1 глас 
ВОЗДРЖАН усвои   Програма за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на образованието  во 2022 година. 
 
Точка 12 
Нацрт - Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на меѓународната соработка   во 2022  година; 

Претседателот na Komisija za финансии и локален економски развој –  
Владимир Тосев go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go 
prifati  како што е предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Нацрт –  Програмата  на 
гласање и советот со 13 гласа ЗА и 1 глас ПРОТИВ  усвои    Нацрт - Програма за 
активностите на Општина Свети Николе во областа на  меѓународната соработка   
во 2022  година. 
 
 Точка 13 
Нацрт - Програма за еднакви можности на Општина Свети Николе за 2022 година; 
 

Претседателката na Komisija za еднкави можности –  Фросина Ѓорѓиева  go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Нацрт – Програмата  на 
гласање и советот со 14 гласа ЗА  усвои   Нацрт - Програма за еднакви можности на 
Општина Свети Николе за 2022 година. 

 
  
Точка 14 
Нацрт -  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  
Локалниот економски развој во 2022 година;       
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Претседателот na Komisija za финансии и локален економски развој –  
Владимир Тосев go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go 
prifati  како што е предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Нацрт – 

Програмата  на гласање и советот со 12 гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ  и 1 глас 
ВОЗДРЖАН усвои   Нацрт -  Програма за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на  Локалниот економски развој во 2022 година. 

 
Точка 15 
Нацрт - Програма за активностите на Општина Свети Николе  за 
поддршка на НВО секторот во 2022 година; 

Претседателот na Komisija za финансии и локален економски развој –  
Владимир Тосев go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go 
prifati  како што е предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Нацрт – 

Програмата  на гласање и советот со 13  гласа ЗА и 1 глас ПРОТИВ  усвои   Нацрт - 
Програма за активностите на Општина Свети Николе  за поддршка на НВО 
секторот во 2022 година. 

 
 
 

 Точка 16 
Нацрт - Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални 
патишта  и улици во oпштина  Свети  Николе  во 2022 година; 

Претседателот na Komisija za комунални работи –  Зоран Јордановски go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Нацрт – 

Програмата  на гласање и советот со 13 гласа ЗА  и 1 глас ВОЗДРЖАН усвои   Нацрт - 
Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални патишта  и 
улици во oпштина  Свети  Николе  во 2022 година. 
 
Точка 17 

Нацрт – Буџет на Општина Свети Николе за 2022 година; 
Претседателот na Komisija za финансии и локален економски развој –  

Владимир Тосев go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go 
prifati  како што е предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  го стави Нацрт – Буџетот  

на гласање и советот со 8  гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ   усвои   Нацрт – Буџет на 
Општина Свети Николе за 2022 година. 
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Точка 18 
Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 
административни службеници за 2022 година; 

Претседателот na Komisija za финансии и локален економски развој –  
Владимир Тосев go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go 
prifati  како што е предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  ja стави Предлог – 

Одлуката   на гласање и советот со 13  гласа ЗА и 1  глас ВОЗДРЖАН   донесе    Одлука 
за утврдување на вредност на бодот за платите на административни службеници за 
2022 година. 

 
Точка 19 
Буџетски календар – за 2022 година на Општина Свети Николе;  

Претседателот na Komisija za финансии и локален економски развој –  
Владимир Тосев go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go 
prifati  како што е предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  го стави Предлог – 

Буџетскиот календар  на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе   Буџетски календар 

– за 2022 година на Општина Свети Николе.  

 
Точка20  
Предлог – Одлука за формирање комисија за изработка на Програма за работа на 
советот на Општина Свети Николе; 
 Претседателката на Советот на Општина Свети Николе – Валерија Ивановска ги 
предложи членовите на Комисијата. 
  
1.Владимир Тосев - Претседател 
2.Кристијан Кузелов - член 
3.Фросина Ѓорѓиева - член 
4.Александар Симонов - член 
5.Игор Јованчев – член 
 
 Советникот од совентичката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев се 
изјасни дека нема да биде член на оваа Комисија и побара наместо него да се предложи 
друг член. 
 Откако претседателката им даде можност советниците да предложат друг член во 
Комисијата, се констатира дека член на оваа комисија наместо предложениот советник  
Игор Јованчев ќе биде советничката од советничката група на СДСМ - Саша Мицевска. 
 
 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 11 гласа ЗА и 3 гласа ПРОТИВ донесе   Одлука за 
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формирање комисија за изработка на Програма за работа на советот на Општина 
Свети Николе. 
 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателката  на Советот ја затвори 

петтата редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 16:15 
часот.  

Општина Свети Николе 28.12. 2021 година. 
 

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

 
 Од шестата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 28.12. 
2021 година во големата сала на Општина Свети Николе со почеток во 18:25 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше Pretsedatelkata на Советот на 
Општина Свети Николе -  Валерија Ивановска.  

На седницата присутни беа 15 советници со физичко присуство: Валерија 
Ивановска, Владимир Тосев, Зоран Јорданов, Кристијан Кузелов, Маја Давкова, 
Фросина Ѓорѓиева, Миле Костов, Игор Јованчев, Елизабета Јованчева, Борис Панев, 
Саша Мицевска, Игор Поповски, Ристе Андонов, Горан Трајковски и  Александар 
Симонов. 
 

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

На седницата исто така присуствува{e i: 
 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole -   Dejan Vladev; 
- Секретарот на Општина Свети Николе – Зоран Стојчев; 
- stru~ni slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
 

 
 
 Претседсателката на Советот – Валерија Ивановска  за работа на советот го 
предложи следниов: 
 
 
 

D n e v e n  r e d  
 

 
Точка 1 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2022 година; 
 
Точка 2 

Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
културата во 2022 година; 

 
Точка 3 

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
социјалната заштита  во 2022 година; 

 
Точка 3 
 Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Свети Николе во 2022 година; 

 
 



 
 

  2 

 
Точка 5 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 
спасување и противпожарната заштита  во 2022 година; 
 
Точка 6 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
спорт и млади во 2022 година; 
 
 
Точка 7 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
образованието  во 2022 година; 
 
Точка 8 
Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
меѓународната соработка   во 2022  година; 
 
 
 Точка 9 
Предлог  - Програма за еднакви можности на Општина Свети Николе за 2022 година; 
 
Точка 10 
Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  Локалниот 
економски развој во 2022 година;       
 
Точка 11 
  Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе  за 
поддршка на НВО секторот во 2022 година; 
 
 Точка 12 
Предлог - Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални патишта  и 
улици во oпштина  Свети  Николе  во 2022 година; 
 
Точка 13 

Предлог - Буџет на Општина Свети Николе за 2022 година; 

Точка 14 

Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2022 година; 

 
Претседателката на советот – Валерија Ивановска отвори расправа по однос на 

Дневниот ред. 
 

 
Откако никој не се јави за дискусија, Претседателката на Советот го стави 

дневниот ред на усвојување. Советниците со 15 гласа ЗА го усвоија дневниот ред и 
работеа по него. 
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Точка 1 
Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2022 година; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Предлог – 

Програмата на гласање и советот со 10 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2022 година. 

 
Точка 2 

Предлог  – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
културата во 2022 година; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски  во 

врска Програмата укажа на тоа  во иднина  во Домот на културата на Свечената 
академија по повод Свети Никола патронот на градот, пожелно би било првите неколку 
реда да бидат пополнети со лица со попреченост, нивните семејства и лица под 
социјален ризик. Посочи дека Патронот на градот Свети Николај би бил задоволен од 
ваквиот редослед на присутните бидејки и тој самиот Патрон е заштитник на немоќните 
и сиромашните. Во продолжение побара да се донесе Правилник за намената и трошење 
на средствата за репрезентација. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев истакна дека 
средствата што биле наменети за украсување на градот и репрезентации се наменети за 
социјални пакети  и за помош на лица со посебни потреби. Протоколот за седењето на 
посетителите на Свечената академија бил соодветен и имало поканети соодветни 
поситители. Укажа на совентикот дека ваквите обвинувања треба про да се проверат, па 
потоа да се префрува и обвинува. Укажа на тоа да во иднина не се користат лицата со 
посебни потреби за докажување и во вакви дискусии. 

Советникот Игор Поповски  зборуваше за естески социјалн и емоционални 
вредности кај децата кога се краси и се слави за Нова година во грдот. Вредностите не 
треба да се потценуваат бидејки се различни и не треба да се крати од една потреба  за 
да се задоволи друга. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Маја 
Давкова предложи есенскиот културен бран да биде во летниот период од причини што 
децата се на распуст и се послободни. 

Претседателката на советот – Валерија Ивановска појасни дека ова се насоки од 
Министерството за култура бидејки на есен  се објавуваат огласи за проекти. 

Советничката од советничката група на СДСМ  и коалицијата – Саша Мицевска 
сугерираше фестивалот - Звездички  да се организира во летниот период бидејки децата 
во Ноември имаат повеќе обврски, повеќе  за учење и сл. 

Градоначалникот  предложи фестивалот да биде од ревијален карактер, да не 
биде натпреварувачки и на сите учесници да им се даде благодарница или пофалница за 
да бидаст сите задоволни. 

 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Предлог – 

Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
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Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 
2022 година. 
 
Точка 3 

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
социјалната заштита  во 2022 година; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Предлог – 

Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 5  гласа ВОЗДРЖАНИ и 1 глас 
ПРОТИВ донесе  Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа 
на социјалната заштита  во 2022 година. 

 
Точка 4 
 Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Свети Николе во 2022 година; 
 Претседателката ги извести советниците дека по оваа точка има 3  амандмани. 
Амандманот  под архивски број 0804 – 107 од 23.12.2021 година од ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата кој гласи: 

Во програма ЕО општинска администрација од конто 424220 – Услуги за 
обезбедување на објкети да се налами износот од 1.000.000 денари. 
 Во Предлог Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Свети Николе за 2022 година да се зголеми ЈГА Снабдување со вода – 
Капитални расходи на конто 482730 во делот за Реконструкција на водоводна мрежа во 
град Свети Николе во износ од 1.000.000денари. 

Претседателот na Komisija za планирање и уредување на просторот  и заштита 
на животната средина при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Владимир Тосев    
go podnese Izve{tajot od Komisijata во кој е разгледан амандманот со архивски  
број 0804 – 107 од 23.12.2021 година од ВМРО ДПМНЕ i predlo`i Sovetot da go 
prifati  како што е предложен. 

Се отвори расправа по однос на амандманот. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев 

укажа на тоа дека кога се поднесува  амандман, потребно е  прво да се изјасни 
предлагачот на Програмата во случајов Градоначалникот дали го прифака амандманот 

Градоначалникот се изјасни дека се прифаќа амандманот. 
 Претседателката го стави амандманот на гласање и совентиците со 9 гласа ЗА, и 6 
ВОЗДРЖАНИ го прифатија поднесениот амандман. 

Претседателката го прочита Амандманот под архивски број 0804-115 од 
24.`12.2021 година поднесен од советничката група на СДСМ и коалицијата кој гласи: 

Во наврт програмата за уредување на градежно земјиште, во програма ЈМ, 
потпрограма ЈМА – Изградба на паркови површини, да се воведе нова ставка – Изградба 
на пешачка патека кај ООУ ,,Кирил и Методиј,, во износ од 1.000.000денари со ново 
конто 482920, за проширување на патека која започнува покрај Агенцијата за 
вработување, поминува покрај училиштето и завршува кај мосдтот, на излезот од 
училиштето, спрема паркот. 

Претседателката отвори дискусија по амандманот. 
Градоначалникот се изјасни дека не го прифаќа амандманот. 
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Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски  се 

јави за збор и ја образложи потребата од амандманот односно потребата од уредена 
пешачка патека и побара од градоначалникот да интервенира во некоја ставка и 
средствата се пренаменат за уредување на патеката.  

Градоначалникот накратко образложи како и од каде би се реконструирала 
патеката и вети дека откако ќе се создадат услови на пролет истата ќе се доправи и 
конечно патеката ќе ги задоволува потребите на пешаците односно учениците кој 
гравитираат кон ООУ ,,Кирил и Меотодиј,,. 

Советникот Игор Поповски изрази задоволсво од одговорот на градоначалникот 
и го повлече амандманот. 

Претседателката на советот го прочита амандманот бр. 3 поднесен од СДСМ и 
коалицијата каде се бара од Перограмата за јавна чистота да се намалат средства и со 
нова ставка и средствата од неа да се исчисти речното корито на река Периш и 
Светиниколска река. 

Претседателката отвори дискусија по амандманот. 
Советникот Игор Јованчев појасни дека амандманот е поднесен за да се исчистат 

двете реки и да се превенира пред да се излеат за време на поројни дождови. Укажа дека 
коритото на реките не се исчистени со години и дека има објективна потреба да чистење 
на истите. 

Градоначалникот со жалење констатира дека реките не се чистени во последните 
две три години. Посебно се осврна на делот на реката кај Дрвенарија и ги информира 
граѓаните и совениците дека во наредната година ќе се работи на тој Проект односно 
чистење на споменатите реки. 

Советникот Игор Јованчев уште еднаш побара да има ставка во буџетот за 
чистење на реките, но по образложението на градоначалникот се изјасни дека останува 
само да се види дали ќе се исполни ветувањето на Градоначалникот. 

Претседателката на Советот – Валерија Ивановска  констастира повлекување на 
амандманот. 

Во продолжение го предложи амандманот од СДСМ и коалицијата во кој се бара 
во  Програмата за градежно земјиште да има ставка за изградба на пристапни патишта 
до земјоделски површини 

Советникот Игор Јованчев го образложи амандманот во кој се бара изградба на 
пристапни патишта до земјоделские површини, но бидејки е интервенирано во тој дел и 
се обезбедени средства за таа намена го повлече и амандманот. 

 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
За збор по Предлог – Програмата се јави советникот Игор Поповски  укажа дека 

во Програмата се користени старите имиња на улиците и стари имиња на институции  и 
укажа на тоа во иднина внимателно да се спрема  текстот во Програмата. 

Укажа на големата такса за јавно осветлување, праша дали со ЕВН се знае 
точниот број на единки  кој плаќаат такса и зошто граѓаните да плаќаат толкава такса? 
 Во продолжение истакна дека не му е јасна потребата, во Програмата за градежно 
земјиште да се планираат  потребите на мажите и жените.  Понатаму советникот од 
локалната власт побара општината да изгови докуменација за земјиште за да се даде под 
закуп на инвеститорите и така да се зголемат капиталните приходи. 
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 Совеничката на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, а воедно и претседател на КЕМ – 
Фросина Ѓорѓиева побара од совениците да бидат по родово сензитивни. Во 
продолжение  ги образложи потребите на жените во врска нивното движење, потребата 
од водоводна мрежа, пристапност  до тротоари и.т.н. 

Раководителот на Одделението за финансии и буџет – Сузана Нушева му 
одговори на прашањата на советникот Игор Поповски во врска зголемувањето на 
ставката за приходите од јавното осветлување, но намопена дека и тие 13.000.000 
млиони денари се малку за таа потреба и намена. 

Советникот Игор Јованчев  посака да има Развојна програма со приходи што 
растат, но за жал приходите не растат и истите се само приходи од продажба на 
градежно земјиште кој се навистина малку. Истото се однесува и за  средствата за 
уредување на градежно земјиште и сл. Советникот истакна дека во расходниот буџет во 
капиалните расходи има предвидено мала сума која е недоволна за предвидените 
проекти, односно сите проекти се предвидува да се реконструираат, а да не се градат. Го 
праша Градоначалникот зошто се предвидува бунарот бр. 5 и 7 од алтернативното 
снабдување да се ревитилизараат кога општо познато е дека бунарот бр. 7 е активен, а 
бунар бр. 5  нема воопшто вода. 

Градоначалникот кратко истакна дека 2022 година ќе биде година на градба и 
година на реализација на проекти. Двата бунара се во фаза на испитување за да се види 
дали ќе има доволно количина на вода. Во продолжение ги наброја започнатите и 
планираните проекти и истите до кога ќе бидат завршени. 

Советникот Игор Јованчев  потсети дека сите проекти се аплицирани, одобрени и 
веќе започнати проекти од претходната локална власт. Потсети дека од минатата 
локална власт се наследени доволно средства и дека општината е во добра финансиска 
кондиција. Во врска канализационата мрежа во с. Мустафино истакна дека  е започната 
од минатата локална власт и поголемиот дел од средствата се од Министерството. 
Праша која е стратегијата на локалната власт и Советот за да во иднина  се донесат 
повеќе инвеститори и  повеќе средства во општината . 

Градоначалникот посочи дека се во постапка  два урбанистички плана на потегот 
накај с. Кнежје и УП во индустриската зона и дека со тие УП ќе се соберат доста 
средства во буџетот на Општина Свети Николе. Се работи во ЛЕР, се прават технички 
докуметнации и се надеваме дека во иднина ќе се работи на многу Проекти за општо 
добро на граѓаните на Свети Николе – истакна Градоначалникот. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Предлог – 
Програмата со прифатениот  амандман на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 5  гласа 
ВОЗДРЖАНИ донесе  Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето 
на Општина Свети Николе во 2022 година. 
 
Точка 5 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 
спасување и противпожарната заштита  во 2022 година; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
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Советникот Игор Јованчев му постави прашање на Градоначалникот и го праша  

дали внатрешното уредување на ТППЕ е на товар на Општината или ќе уредува 
Америчката амбасада?  Дали во моментот ТППЕ е под кририја и ако е зошто има ставка 
за инсталација и одржување на градежни објекти? Во оваа програма години наназад стои 
набавка на теренско возило на пожарникарите и зошто ја нема таа ставка? – праша 
советникот. Изрази голема благодарност до ДПД за набавката на едното противпожарно 
возило. 

Градоначалникот одговори дека не се усогласиле со изведувачот околу 
изградбата на  објектот за ТППЕ и дека истата треба да започне со изградба деновиве, а 
треба да се заврши до крајот на јули.Што се однесува за внатрешното уредување, истата 
треба да биде од обезбедена од донацијата на Америчката амбасада. За теренското 
возило е разговарано со Америчката амбасада и Швајцарската амбасада, но кога ќе се 
реализира ќе остане да се види. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Предлог – 
Програмата на гласање и советот со 10 гласа ЗА  и 5  гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 
спасување и противпожарната заштита  во 2022 година. 
 
Точка 6 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на спорт и млади во 2022 година; 
 

Претседателката го предложи првиот амандман кој беше поднесен од 
ВМРО ДПМНЕ и коалицијата со архивски бр. 0804-112, кој се однесува за 
намалување на нПредлог – Програмата за спорт и млади за 2022 година во 
делот ,,Фудба, Футсал,, табеларна точка 10 ЗС Фудбалски клуб Овче Поле, 
намалување на износот од 1.200.000 денари, а во женскиот ракометен клуб 
Овче Поле Славјански универзитет да се зголеми од 200.000 денари на 
250.000 денари. 

Градоначалникот во улога на предлагач го прифати амандманот. 
 Откако никој не зеде збор по амандманот, претседателката го стави на 
гласање. 
 Советниците гласаа и со 9 гласа ЗА 1 глас ПРОТИВ и 5 гласа 
ВОЗДРЖАНИ се усвои амандманот. 
 
 Претседателката го предложи вториот  амандман кој беше поднесен од 
ВМРО ДПМНЕ и коалицијата со архивски бр. 0804-113, кој се однесува, 
односно од Трансфери од спортски клубови да се намали износот од 
2.166.000 за 50.000 денари. , а 50.000 денари да се додадат во Програмата во 
НВО секторот односно под точка 10. Организација на жени на Општина 
Свети Николе зголемување на сумата од 100.000 денари на 150.000 денари. 

Градоначалникот во улога на предлагач го прифати амандманот. 
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 Откако никој друг не зеде збор по амандманот, претседателката 
појасни дека образложенијата по амандманите се доставени претходно до 
советниците го стави амандманот на гласање. 

Советниците гласаа и со 15 гласа ЗА се усвои амандманот. 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Советникот Игор Јованчев отако по барање го добил  Решението на Општински 

фудбалски сојуз Свети Николе за нивно постоење од 2016 година, ги запозна 
советниците дека претседател на ова Здружение е Дејан Димовски од Ѓорче Петров – 
Скопје и истиот  бара средства од Буџетот на Општина Свети Николе. Посочи дека ние 
како град имаме доволно добри спортски работници и дека од нив треба да се избере 
еден за претседател. Изрази незадоволство поради ваквата ситуација во Општински 
фудбалски сојуз Свети Николе. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Миле 
Костов појасни дека од пред 10 дена Општинскиот Фудбалски сојуз има ново 
раководство од членови од Свети Николе и истото раководство ќе се заземе да 
профункционираат и фудбалските тимови од руралните средини. 

Советникот Игор Јованчев се изјасни дека дискутирал од приложените документи 
и за него тие се официјални документи.  

Стручната служба од ЛЕР – Ивица Арсов се изјасни дека документите се 
доставени по јавниот повик,  истите се доставени и со нив е аплицирано, но меѓувремено 
е извршено избор за ново раководство. 

Градоначалникот ја потврди промената во раководството на ОФС, а воедно 
посочи  дека сите делегати се од Свети Николе. Во продолжение ги образложи 
сопствените активности во врска развојот на фудбалот во нашиот град. 

Советникот Ристе Андонов го подржа советникот Јованчев и истакна дека не се 
согласува со претходниот избран претседател од Скопје на кој редовно му се 
определувале  средства од Буџетот на Општина Свети Николе. 

Советникот Миле костов беше дециден дека Дејан ДИмевски само фигурира како 
потпис, но меѓувремено е направена промена во целото раководтаво на ОФС. 

Советничката од советничката група на СДСМ и коалицијата – Саша Мицевска 
праша зошто не е предвиден зимскиот турнир во зимниот период за 2022 година.Воедно 
упати апел до спортските здруженија и клубови редовно да се подмирува закупнината за 
салата Цар Самоуил што ја користат. Потсети дека се направени неколку зафати во 
салата за да се створат пристојни услови за тренирање, створена е навика клубовите и 
здруженијата редовно да ја плаќаат закупнината за користење на салата и посака  
понатаму да се продолжи така да се работи и одржува салата.  

Градоначалникот одговори дека ако се смири ситуацијата со Ковид 19 ќе се 
одржи зимскиот турнир во мал фудбал. 

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

Програмата со двата претходно излгасани амандмани  на гласање и советот со10  гласа 
ЗА и 5  гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Програма за активностите на Општина Свети 
Николе во областа на спорт и млади во 2022 година. 
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Точка 7 
Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на образованието  во 2022 година; 

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

Откако никој  не се јави за дискусија, претседателката  ја стави 
Предлог – Програмата на гласање и советот со 9   гласа ЗА  1 глас ПРОТИВ и 
5  гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Програма за активностите на Општина 
Свети Николе во областа на образованието  во 2022 година. 

 
Точка 8 
Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на меѓународната соработка   во 2022  година; 

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

Откако никој  не се јави за дискусија, претседателката  ја стави 
Предлог – Програмата на гласање и советот со 9   гласа ЗА  1 глас ПРОТИВ и 
5  гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Програма за активностите на Општина 
Свети Николе во областа на меѓународната соработка   во 2022  година. 
 
 
 Точка 9 
Предлог  - Програма за еднакви можности на Општина Свети Николе за 2022 
година; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Претседателката на КЕМ, советничката Фросина Ѓорѓиева накратко ја образложи 

програмата со сите предвидени активности во кој се опфатени сите подрачја и се 
опфатени сите податоци.. 

Советникот Игор Поповски зема збор по точката и истакна дека во 21 век жените 
не се дискриминирани. Воедно посочи дека во ова време имаме многу поважни работи 
кој ги допираат младите и возрасните во градот. Во продолжение ги наброја сите жени 
кој се поставени на функција во општината.   

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Маја 
Давкова ги наброја проблемите во руралните средини и истакна дека жените таму ги 
немаат основните потреби за живот како што се вода, канализација, асфалт и сл. 

Советничката Фросина Ѓорѓиева појасни дека не станува збор за никаква 
дискриминација, објасни дека родова сензитивност е кога се планира одреден проект да 
се планира еднаков пристап и за мажите и жените пр. одредената  програмата во 
активности да се опфати и женското и машкото здравје и.т.н. 

Советникот Игор Поповски во контекст на образложенијата на советничката Маја 
Давкова и советничката Фросина Ѓориѓева праша зошто во Програмата за еднакви 
можности има предвидено повеќе средства за женското здравје, а помалку за 
предвидените активности за машкото здравје? 

Советничката Фросина Ѓорѓиева одговори дека не се работи за сумата, целта во 
Програмата е да бидат опфатени и мажите и жените. 
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Откако никој  не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Предлог – 
Програмата на гласање и советот со 10  гласа ЗА  и 5  гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Програма за еднакви можности на Општина Свети Николе за 2022 година;. 
 
Точка 10 
Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  Локалниот 
економски развој во 2022 година;       

Претседателката ги извести советниците дека од советничката група на СДСМ и 
коалицијата има поднесено два амандмана пред самата седница кој се без архивски број. 

Во првиот амандман се бара да се намали расходи за репрезентација, да се 
зголеми сумата за изработка на проекти за 100.000 денари. 

Градоначалникот не го прифати амандманот. 
 За збор се јави советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор 
Јованчев и образложи дека со амандманот се бара намалување од  средствата кој се 
наменети за репрезентација на советниците и од транспорт на луѓе. Средствата подобро 
ќе бидат искористени за пиеси стандардот во ЛЕР, општината да се обезбеди со 
сертификат  за да бидеме во чекор со современото време – истакна советникот. 
 Градоначалникот одговори дека средствата кој се предвидени  на располагање на 
советот не значи дека и ќе се потрошат.  Одговори дека не го прифаќа амандманот 
бидејки смета дека е популистички , а за вработените во локалната самоуправа  истакна 
дека ги следат најновите обуки и трендови во локалниот економски развој. 
 Претседателката го стави амандманот на гласање. 

Советниците гласаа и со 6 гласа ЗА, 8 гласа ПРОТИВ и 1 глас ВОЗДРЖАН не го 
усвоија амандманот. 

Претседателката го предложи и вотриот амандман по точката поднесен од 
советничката група  СДСМ и коалицијата. 

Од Програмата во делот на привремени вработувања да се намалат средствата и 
истите да се пренасочат  во делот на подршка на ЛЕР за да се изработи Стратегија за 
локален еконосмки развој во Општина Свети Николе. 

Градоначалникот како предлагач не го прифати амандманот. 
По амандманот за збор се јави советникот Игор Јованчев посочи дека се работи за 

сума од 300.000 денари и во продолжение го дообјасни амандманот и потребите од 
Стратегија за ЛЕР. 
 Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев појасни дека 
вработените во ЛЕР од општина Свети Николе ќе ја изработат Стратегијата. Сите 
барања или поднесени амандмани веќе се вклучени за реализација во рамките на 
одделенијата од локалната администрација. 

Советникот Игор Јованчев посочи дека изработката на стратегија бара многу 
истражувања, анализи,  вклучување на група на луѓе и.т.н и истата не може да се 
изработи без одредени средства. Воедно истакна дека доколку не се изнајде друг извор 
за изработка на Стратегија за ЛЕР добро би било да се предвидат во Програмата. 

Ивица Арсов кој доаѓа од Одделението за ЛЕР истакна дека ваков тип на 
активност ќе се изработи со соработка со Вардарски плански регион, и други невладини 
организации, а воедно ќе се изнајдат и други дополнителни средства за оваа активност. 
 

Претседателката го стави амандманот на гласање. 
Советниците гласаа и со 5 гласа ЗА, 8 гласа ПРОТИВ и 2  гласа ВОЗДРЖАНИ не 

го усвоија амандманот. 
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Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 

 Советникот Јованчев со жалење констатира дека во Програмата нема доволно 
средства  за да се стимулира економскиот раст во општината. Во продожение ја 
образложи потребата од стандаризација на општината и потребата од Стратегијата за 
локален економски развој. 
 Административецот кој доаѓа од ЛЕР – Ивица Арсов појасни дека самата 
програма не ја отсликува работата во ЛЕР, односно работата во ЛЕР е многу пообемна и 
вклучува акстивности и соработка со многу други програми и институции. 
 Советникот Јованчев истакна дека токму поради тие причини се поднел и 
амандманот. 

Советникот Александар Симонов кој е претставник од политичката партија  
Левица забележа и истакна неколку слабости во изработката на Програмата. Посебно ја 
истакна слабоста во програмата во теоретскиот и  во практичниот дел. Праша зошто не е 
наведен ни еден објект кој ќе биде реорганизиран, дали има Студија за развој и дали е 
имплицирана? Како посебен момент нагласи дека во ниту една програма не се опфатени 
работниците, нивна заштита, подобување на услови за рабоа и сл. 

Ивица Арсов како претставник од Одделението на ЛЕР образложи дека 
Програмата се изработува по национални и регионални  упатства. Истакна дека 
Одделението за ЛЕР е отворено за соработка со НВО секторот и советниците се во 
интерес за подобро изработена програма и за подобар живот на граѓаните.  
 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Предлог – 
Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ  и 5  гласа 
ВОЗДРЖАНИ и донесе  Програма за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на  Локалниот економски развој во 2022 година. 

 
Точка 11 
  Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе  за 
поддршка на НВО секторот во 2022 година; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Предлог – 

Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и  5  гласа 
ВОЗДРЖАНИ и донесе  Програма за активностите на Општина Свети Николе  за 
поддршка на НВО секторот во 2022 година. 
 
 
 Точка 12 
Предлог - Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални 
патишта  и улици во oпштина  Свети  Николе  во 2022 година; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 12  од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Предлог – 
Програмата на гласање и советот со 9 гласа ЗА и  6  гласа ВОЗДРЖАНИ и донесе  
Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални патишта  и 
улици во oпштина  Свети  Николе  во 2022 година. 
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Точка 13 

Предлог - Буџет на Општина Свети Николе за 2022 година; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 13  од дневниот ред. 
Советникот до советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски 

направи глобална анализа на буџетот. Во продолжение ги спореди реализираните 
даночни приходи со предвидените за наредната година и констатира дека не 
соодвествуваат. Советникот ги споредуваше приходите и расходите во буџетот, 
предвидени средства за плати и приходи, каптиални инвестиции и сл. и заклучи дека ова 
е социјален буџет и дека не нуди никаков развој во општината.  

 
Советникот до советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев се 

задржа и праша колку овој буџет е граѓански и транспарентен. Од тие причини буџетот 
се носи во две фази и потсети дека оваа година е донесен во една фаза и од тие причини 
буџетот ниту е граѓански ниту е транспарентен. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката  го стави Предлог – 
Буџетот на гласање и советот со 14 гласа ЗА и 1 глас ПРОТИВ донесе   Буџет на 
Општина Свети Николе за 2022 година. 

Точка 14 

Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2022 
година; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 14  од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе  Одлука за извршување на 
Буџетот на Општина Свети Николе за 2022 година. 
 
 

 
 

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

Општина Свети Николе 28.12. 2021 година. 
 
 
 

     Записничар                Совет на Општина Свети Николе 
   
Славица Димова                      Pretsedatel, 
 _______________                               Валерија Ивановска  
                  _____________________ 
                          



 
 

  13 

            
 



  1 

 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 Од шеесетичетвртата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 17.02. 2021 година во големата  сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 14:10 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 14 советници Kire Aleksov, 
Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, Штерјо Ѓоргиев, 
Daniel Iqov, Данче Наков, Бојана Стојанова, Ристе Андонов, Светлана Митрушов, 
Мирче Јосев, Оливера Арсов, Бојан Митев и Владимир Атанасов. 

Советникот Горан Трајковски  го најави своето задоцнување. 
 
Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
 
На седницата исто така присуствуваа i: 
- 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 

шеесетичетвртата редовна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 
Точка  1 
Предлог – Решение за  именување на преставник од локалната самоуправа во 
Училишниот Одбор на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе;  

 
Точка  2 
Предлог – Решение за именување на преставник од локалната самоуправа во 
Училишниот Одбор на ООУ “Kирил и Методиј” Свети Николе;  
 
Точка  3 
Предлог – Решение za imenuvawe pretstavnik od  Op{tina  Sveti Nikole za ~len 
vo U~ili{niot odbor na  Op{tinsko osnovno u~ili{te OOU ,,Dame Gruev,, s. 
Erxelija; 
 
Точка  4 
Предлог – Одлука за основање на зедничко Јавно претпријатие за регионално 
управување со отпад; 
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Точка 5 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на општина 
Свети Николе; 
 
Точка 6 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на општина 
Свети Николе; 
 
Точка 7 
Предлог – Одлука за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на 
административните службеници во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева “Свети Николе  за 2021 
година;  
 
Точка 8 
Предлог – Одлука за  утврдување потреба од  размена на градежно земјиште 

Точка 9 
Измена на Годишен план за вработување за 2021 година на Општина Свети Николе; 
 
Точка  10  
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2020 година до 
31.12.2020 година ; 
 
Точка 11 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2020 година; 
 
Точка 12 
Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ЧЕТВРТИ  квартал  
за 2020 година ;  
 
Точка 13 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општината и 
јавните претпријатија основани од општините за 2020 година; 
 
Точка 14 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2021 година; 
 
Точка 15 
Предлог – Одлука за проширување  на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе 
за 2021 година; 
 
Точка 16 
Извештај за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе на основни средства 
и ситен инвентар, попис во Детското одмаралиште Стар Дојран  и попис на побарувања 
и обврски, парични средства и хартии од вредност со состојба на 31.12.2020 година; 
 
Точка  17 
Предлог – Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис за 2020 година; 
 
 



  3 

 
Точка  18 
Барање за финансиска помош од лицето М.С. 
 
 

 
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. 

 
Точка  1 
Предлог – Решение за  именување на преставник од локалната самоуправа во 
Училишниот Одбор на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе;  

Претседателот на 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. 
 

1. Симеон Кралев се именува за преставник од локалната самоуправа во 
Училишниот Одбор на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе. 

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 9 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Решение за  
именување на преставник од локалната самоуправа во Училишниот Одбор на ООУ 
“Гоце Делчев” Свети Николе. 

 
Точка  2 
Предлог – Решение за именување на преставник од локалната самоуправа во 
Училишниот Одбор на ООУ “Kирил и Методиј” Свети Николе;  

Претседателот на 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. 
  

1. Даниела Димов се именува за преставник од локалната самоуправа во 
Училишниот Одбор на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе. 

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 9 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
Решение за именување на преставник од локалната самоуправа во Училишниот 
Одбор на ООУ “Kирил и Методиј” Свети Николе. 
 
Точка  3 
Предлог – Решение za imenuvawe pretstavnik od  Op{tina  Sveti Nikole za ~len 
vo U~ili{niot odbor na  Op{tinsko osnovno u~ili{te OOU ,,Dame Gruev,, s. 
Erxelija; 
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Претседателот на 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. 

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

- \orgi Ne{ov 
 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Решението  на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
Решение za imenuvawe pretstavnik od  Op{tina  Sveti Nikole za ~len vo 
U~ili{niot odbor na  Op{tinsko osnovno u~ili{te OOU ,,Dame Gruev,, s. 
Erxelija. 
 
Точка  4 
Предлог – Одлука за основање на зедничко Јавно претпријатие за регионално 
управување со отпад; 

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 4 од дневниот ред. 
 Советникот од советничката гупа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев 
изрази незадоволство од неприфаќањето на предлогот на ВМРО ДПМНЕ да се одржи 
реферндум во врска депонијата за отпад. Имено советникот истакна дека актуелниот 
градоначалник ги добил локалните избори со ветувањето во врска депонијата односно 
истиот ветувал дека ќе направи се за да спречи да не се гради депонијат во Овчеполието. 
Советникот укажа на тоа дека актуелниот градоначалник го сменил своето мислење и 
став и сега го прави токму спроитвното, односно со ова Одлука веќе влегуваме во 
последната фаза за изградба на таканаречената регионална депонија за отпад. 

Во продолжение  укажа на неправилностите и пропустите во олуката која е на 
дневен ред и дека врз основа на пропуштеното во одлуката Општина Свети Николе ќе 
има дополнителни проблеми и ќе нема свој претставник во Комисијата за избор на 
директор, додека пак за разрешување на истиот ќе ни требаат потписи од мнозинство на 
градоначалници кој се дел од овој регион и ова Јавно претпрјатие за регионално 
управување со отпад. На крајот истакна дека ова Одлуката само по себе е скандалозна  и 
дека советничката група на ВМАРО ДПМНЕ нема да ја поддржи и да гласа. 
 Советникот Горан Трајковски го пријави своето присуство. 
 На советникот Бојан Митев му реплицираше претседателот на советот – Кире 
Алексов кој  се обрати и истакна дека Општина Свети Николе нема ингеренции да 
распише референдум. Во продолжение прочита како и кој може да распишува рефендум 
и потсети дека помина година ипол но иницијатива за референдум нема. 
 Советникот Бојан Митев имаше контрареплика  и наброја неколку градови низ 
Македонија кој спречиле изградба на Рудници во нивните општини и дека ова е само 
обид на претседателот да се извлече од неволјите  кој произлегле од Одлуката да се 
гради депонија на територија на Општина Свети Николе. 
 Реплика на советникот Бојан Митев даде советникот Стево Максимов од 
советничката група на СДСМ и коалицијата потсети дека во 2013 година тогашниот 
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градоначалник Зоран Тасев поднел барање до Министерството за животна средина,  
Општина Свети Николе да се вклучи во источниот регион, истата е вклучена, а со тоа 
има право да има член во Комисијата  за избор на директор во Јавното претпријатие за 
регионално управување со отпад. 

Советникот Кире Алексов дискутираше во врска Одлуката и дискусијата на 
советникот Бојан Митев и во продолжение ја прочита Одлуката од Уставниот суд за 
распишување на референдум каде јасно е напишано кога распишува Локалната 
самоуправа референдум. Во продолжение прочита дел од Законот за управување со 
отпад каде јасно стои дека Владата на РМ има право да ја донесе одлуката 
последнователно на нашето барање од 2015 година да бидеме дел од овој регион и дел 
од фабриката за управување со отпад. 

На советникот Кире Алексов му реплицираше советникот Бојан Митев и истакна 
дека со цврст став на советот и со референдум  на граѓаните во Општина Свети Николе 
немаше да се отпочне изградба на фабрика за регионално управување со отпад. 

Советникот Кире Алексов реплицираше и укажа на тоа дека Одлуките се 
донесени во некое друго време, друга локална самоуправа и друг совет и дека тогаш 
требало да се мисли и да се спречи изградба на  фабрика за отпад. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе во врска Одлуката истакна дека 
истата е донесена од 17 општини и дека Општина Свети Николе треба да ја донесе 
денес. Во продолжение хронолошки ги наброја сите Одлуки од 2014 година па до денес. 
Истакна дека Договорот со Министерството за животна средина е потпишан од 
претходниот градоначалник и претходниот директор на ЈКП ,,Комуналец,,. Согласно 
договорот општината има обрвски и со неисполнување на истиот општина Свети Николе 
ќе има финансиски импликации од 2.5000.000 евра. Потоа го цитираше обраќањето на 
претходниот градоначалник Зоран Тасев на седницата каде е дадено зелено светло: 
- ,, Ова е завршна фаза за  справување со цврстиот отпад,  кон истиочниот плански се 
приклучи и североисточниот плански регион.  Аплицираа неколку општини, нашата 
општина излобира и благодарејки на добрата местоположба се одлучи за нашата 
предложена локација,,. 

Во врска Одлуката истакна дека убаво пишува дека Комисијата предлага, а 
градоначалникот на Општина Свти Николе донесува решение за  директор на јавното 
претпријатие . Воедно појасни дека  седиштето на ова јавно претпријатие ќе биде во 
Општина Свети Николе, вработувањата околку сметководството, финансиите и 
останатите вработени во депонијата ќе бидат од Свети Николе.  

Претходниот Градоначалник и пред и сега е за депонија, додека актуелниот 
градоначалник бил против депонија, а сега се за депонија. Ова е разликата меѓу двата 
градоначалника – истакна во репликата советникот Бојан Митев. 

Градоначалникот уште еднаш потенцира дека Договорот што е потпишан од 
Зоран Тасе е обврзувачки и дека многу пари се потрошени и исплатени  поради 
грешните одлуки на претходната локална власт. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 
Митрушов  децидно побара одговор од Градоначалникот да се изјасни кој е неговиот 
став во врска депонијата? 

По потпишаниот Договор не е возможно да се откаже изградбата на фабриката за  
депонијата. Тој договор е обврзувачки спрема Европската Унија, требало советниците од 
претходниот состав на советот да мислат  на последиците од договорот.  Ова работа е 
завршена од мината локална власт – се изјасни Градоначалникот Сашо Велковски. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 
Арсов во својата дискусија истакна дека нема нешто што не може да се смени и 
поништи доколку граѓаните стојат зад локаланата власт. Таа се согласи со потребата на  
современа депонија, но изреази незадоволство од несоработката на градоначалникот со 
советниците за да се најде компромисно решение и воедно му замери за сервилноста кон 
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Централаната власт и за необидот на градоначалникот да се оспорат историските одлуки 
кој се донесени во некое друго време.   

Истакна дека советниците на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласаат против ова 
Одлука од неколку причини, но едната од нив е баш за начинот на разрешување на 
директор во претпријатието кој  ќе се разреши само ако се соберат  десет потписи од 
градоначалниците кој се и основачи. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев кратко се обрати и истакна дека референдум требало 
да има на почетокот, односно пред да се донесе првата одлука во врска депонијата или 
пред потпишувањето на договорот. Праша кој се придобивките на Општината од 
депонијата, дали ние ќе зависиме од Управниот Одбор, дали ќе се направат некои улици 
во градот, каде е одговорноста на претходниот градоначалник, што се договарал и сл. 
 Ова ситуација требало да се искористи и да се побарат бенифити за нашата 
општина. 
 Реплицираше советникот Бојан Митев кој  се согласи со советникот Ѓоргиев и 
посочи дека се испуштени приликите за придобивки на општината од регионалната 
депонија. Без стратегија,  без консензус од граѓаните и  без аргументи пред Централната 
власт, советниците не можат да направат  ништо за доборобит на општината. 
 Советникот Стево Максимов го искажа мислењето околу Одлуката и констатира 
дека на Свети Николе му е потребна современа депонија за собирање на отпад. Не треба 
да постои страв  дека депонијата нема да функционира како другитее депонии во 
Европа. Треба да се испочитуваат стандардите за животна средина, но ако не се 
почитуваат граѓаните и локалната самоуправа ќе реагираат. 
 Ако не се почнала работата во врска депонијата во 2013 година,  сега ќе немаше 
да се размислува за референдум, да се носи Одлуката која е на дневен ред на денешната 
седница и.т.н. Во продолжение советникот хронолошки ги наброја сите акти кој се 
донесени во врска депонијата од 2013 година до 2021 година. Сето ова денес што се 
случува е благододарение на претходниот градоначалник и советниците од претходната 
локална власт кој ги гласале  овие акти на седниците и биле сервилни на Централната 
власт. Патот е трасиран и нема назад, истакна советникот Максимов. 
 Во својата реплика советникот Митев истакна дека во изборната кампања 
граѓаните се излажани и им е ветувано дека ќе се каже стоп за изградба на депонија. 
Сега ставот е изменет и се работи на тоа да се изгради депонија. Во споредба со другите 
депонии во Европа кој чинат многу повеќе, средствата кој се предивдени за депонијата 
даваат сомнеж дека со толку мали средства ќе се изгради квалитетна фабрика за 
собирање на отпад. 

Контрареплика имаше советникот Максимов и праша како гласале советниците 
на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата во почетокот на  2017 година  кој биле мнозинство во 
Советот во однос на депонијата и зошто сега вината ја префрлуваат на координаторот на 
СДСМ кој гласал за депонијата. Недоверба има, сомнеж за квалтитена фабрика за отпад 
има, но останува во догледно време да се види како тоа ќе функционира. На крајот 
побара подршка од советниците за Одлуката која е на денвен ред. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Атанасов посочи дека минатата локална валст е добиена на тема депонија, но дека 
истата власт ќе се изгуби пак на тема депонија. 

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 
основање на зедничко Јавно претпријатие за регионално управување со отпад. 

  
Точка 5 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на 
општина Свети Николе; 
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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 точка5  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 
резервирање на средства за експропријација во Буџетот на општина Свети Николе. 
 
Точка 6 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот 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 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 резервирање на 
средства за експропријација во Буџетот на општина Свети Николе. 
 
Точка 7 
Предлог – Одлука за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на 
административните службеници во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева “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 predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7   од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со 15 гласа ЗА  донесе  Одлука за утврдување вредноста на 
бодот за пресметување на плата на административните службеници во ЈОУДГ 
,,Рахилка Гонева “Свети Николе  за 2021 година. 

 
Точка 8 
Предлог – Одлука за  утврдување потреба од  размена на градежно земјиште 

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 со 15 гласа ЗА  донесе  Одлука за  утврдување потреба од  
размена на градежно земјиште. 

Точка 9 
Измена на Годишен план за вработување 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 9   од дневниот ред. 
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Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата - Оливера 
Арсов во улога на претседател на Комисија за еднакви можности укажа на тоа дека на 
состаноците во ЗЕЛС, но и на состаноци со други институции и Невладини организации 
постојано се истакнува потребата  од систематизирано работно место координатор за 
еднакви можности во општините за да не биде координаторот лице кое се менува на 
секои три до четири години. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Измената на 
Годишниот план  на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 6 гласа ПРОТИВ усвои  Измена 
на Годишен план за вработување за 2021 година на Општина Свети Николе. 
 
Точка  10  
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2020 година до 
31.12.2020 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 10   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 квартал ЧЕТВРТИ од 01.01.2020 година до 31.12.2020 
година. 
 
Точка 11 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 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 11   од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко го 

образложи извештајот по ставки  и нивната реализација, односно ги појасни  приходите 
и расходите  со напомена дека овие активности и реализации се во услови на пандемија 
Ковид 19. 

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 четвртиот квартал за 2020 година. 

 
Точка 12 
Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ЧЕТВРТИ  
квартал  за 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 12   од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски кратко се осврна 

на извештајот и врз основа на Извештајот изјави дека Општина Свети Николе  е 
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стабилна општина без долгови и дека новата година се стартува со вишок на приходи кој 
ќе бидат наменети за капитални инвстиции и  социјална зашптита. 

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 
Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ЧЕТВРТИ  
квартал  за 2020 година. 

 
Точка 13 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општината и јавните претпријатија основани од општините за 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 13   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 промените на состојбата на секое задолжување на 
општината и јавните претпријатија основани од општините за 2020 година. 

 
Точка 14 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата 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 predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14   од дневниот ред. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски појасни дека ова 

е за инсититуциите кој се под ингеренции на локалната самоуправа односно голем дел 
од средствата се пренасочени за Домот на културата и за потребите во основното  
образование. На крај истакна дека со вакво домаќинско работење на директорите на 
институциите, директорите на  образовните училишта и локалната самоуправа ќе има 
инвестициони проекти  во сите училишта и градинката за да  конечно нашите најмлади 
сограѓани добијат пристојно место за образување. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави 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 2021 година. 
 
Точка 15 
Предлог – Одлука за проширување  на средствата 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 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 Одлуката на гласање 

и советот со 14 гласа ЗА  донесе Одлука за проширување  на средствата на Буџетот 
на Општина Свети Николе за 2021 година. 

 
Точка 16 
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Извештај за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе на основни 
средства и ситен инвентар, попис во Детското одмаралиште Стар Дојран  и попис 
на побарувања и обврски, парични средства и хартии од вредност со состојба на 
31.12.2020 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 16   од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот на 

гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ и со Заклучок усвои Извештај 
за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе на основни средства и 
ситен инвентар, попис во Детското одмаралиште Стар Дојран  и попис на 
побарувања и обврски, парични средства и хартии од вредност со состојба на 
31.12.2020 година. 

 
Точка  17 
Предлог – Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис за 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 17   од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Одлуката на гласање 

и советот со 9 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Одлука за траен отпис на 
побарувања по извршен попис за 2020 година. 

 
Точка  18 
Барање за финансиска помош од лицето М.С. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18   од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на гласање 

и советот со 14 гласа ЗА   го усвои Барањето за финансиска помош од лицето М.С. 
 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
шеесетивтората редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
16:00   часот. 

Општина Свети Николе 17. 02. 2021 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 седумдесетипрвата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 11.07. 2021 година во одмаралиштето на  Општина Свети Николе  во 
Стар Дојран со почеток во 10:00 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 15 советници Kire Aleksov, 
Stev~o Maksimov, Бојана Стојанова, Marjan Zafirov, Штерјо Ѓоргиев, Daniel 
Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Марија Кочиева Ѓорчева,Оливерас Арсов, Бојан 
Митев, Светлана Митрушов, Мирче Јосев, Горан Трајковски, и Владимир Атанасов. 

 
Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
 
На седницата исто така присуствуваше i: 
- секретар  на општинската администрација – Кире Макаровски 
 
 
Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

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

Точка 1 
Предлог – Решение за разрешување и  именување на преставник од 

Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУДГ ‘’Рахилка 
Гонева’’ Свети Николе; 
 

Точка 2  
Годишен план за вработување на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за 2022 

година; 
 
Точка 3 
Барање за ослободување од комунална такса за јавно осветлување од лицето Л.Л. 
 
Точка 4 
Барање за ослободување од комунална такса за јавно осветлување од лицето A.Б. 

 
 

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. 
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Точка 1 
Предлог – Решение за разрешување и  именување на преставник од 

Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУДГ 
‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе; 

Од преставник од  Министерство за труд и социјална политика во Управниот 
Одбор на ЈОУДГ ‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе се разрешува: 
 

-Aнета Андонова 
 

За преставник од Министерство за труд и социјална политика во Управниот 
одбор на ЈОУДГ ‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе се именува: 
 

-    Нена Јосифова  Петрова                                                  
 

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 8 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Решение 
за разрешување и  именување на преставник од Министерство за труд и социјална 
политика во Управниот одбор на ЈОУДГ ‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе. 
 

Точка 2  
Годишен план за вработување на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за 2022 

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

Госишниот план на гласање и советот со 4 гласа ЗА и 9 гласа ВОЗДРЖАНИ  НЕ 
ДОНЕСЕ Годишен план за вработување на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за 
2022 година. 

 
Точка 3 
Барање за ослободување од комунална такса за јавно осветлување од лицето 

Л.Л. 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – Барањето 

на гласање и советот со 13 гласа ЗА усвои   Барање за ослободување од комунална 
такса за јавно осветлување од лицето Л.Л. 

 
Точка 4 
Барање за ослободување од комунална такса за јавно осветлување од лицето 

A.Б. 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – Барањето 

на гласање и советот со 13 гласа ЗА усвои   Барање за ослободување од комунална 
такса за јавно осветлување од лицето А.Б. 
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Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 

седумдесетипрвата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 10:20  часот. 

Општина Свети Николе 11.07. 2021 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 седумдесетивтората редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 04.08. 2021 година  во советничката 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, 
Stev~o Maksimov, Бојана Стојанова, Marjan Zafirov, Штерјо Ѓоргиев, Daniel 
Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Марија Кочиева Ѓорчева, Оливера  Арсов, 
Светлана Митрушов, Мирче Јосев и Горан Трајковски. 

Владимир Атанасов и Бојан Митев 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 присуствуваше i: 
- секретар  на општинската администрација – Кире Макаровски; 
- предлагачите на точките од дневниот ред; 
- медиуми; 
 
 
Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

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

-Усвојување на Записник од шеесетиосмата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 31.05. 2021 година; 
 
 

-Усвојување на Записник од шеесетидеветтата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 17.06. 2021 година; 

 
 
 Точка 1 
 Годишен план за вработување за 2022 година на Дом на Култура ,,Крсте 
Мисирков,, Свети Николе; 
 
 Точка 2 
 Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 
Свети Николе за период од 01.01. до 30.06. 2021 година; 
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 Точка 3 

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за вториот квартал за 2021 
година; 
 

Точка 4 
 Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за втор квартал од 01.01.2021 година до 30.06. 
2021година; 
 

Точка 5 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за втор квартал на 

Општина Свети Николе; 
 

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

општината и јавните претпријатија основани од општините од 01.01. до 30.06. 2021 
година; 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Свети Николе за 2021 година; 
 
Точка 8 
Годишен план за вработување на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за 2022 

година; 
 
Пред да го предложи дневниот ред претседателот на Советот ги стави на 

усвојување предложените Записници од дневниот ред. 
 
-Усвојување на Записник од шеесетиосмата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 31.05. 2021 година; 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по Записникот од 

шеесетиосмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 
31.05. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 13 гласа ЗА го усвоија записникот од 
шеесетиосмата редовна  седница одржана на ден 31.05. 2021 година. 
 

-Усвојување на Записник од шеесетидеветтата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 17.06. 2021 година; 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по Записникот од 
шеесетидеветтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на 
ден 17.06. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 13 гласа ЗА го усвоија записникот од 
шеесетидеветтата  редовна  седница одржана на ден 17.06. 2021 година. 

 
Процедурално за збор се јави советникот Марјан Зафиров побара одговор по 

однос на лицето кое има ампутирано нога и кое истото побарало од советот финансиска 
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помош. Советникот образложи дека лицето има поднесено бараење во седми месец во 
2021 година и до сега нема одговор по барањето. Побара од советот да се стави оваа 
точка на дневен ред и да му се излезе во пресрет на барателот. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов образложи дека има  неколку барања 
од иста проблематика и истите барања прво ќе одат на разгледување на Комисија, па 
откако ќе се разгледат и одобрат ќе се стават на дневен ред. 

Советникот Марјан Зафиров не беше задоволен од одговорот на претседателот 
Алексов и истакна дека барањата треба да се разгледуваат како ќе пристигнуваат 
бидејки на сите баратели помошта им е итна и неопходна. 

 
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 
 Годишен план за вработување за 2022 година на Дом на Култура ,,Крсте 
Мисирков,, Свети Николе; 

 
Претседателот na Komisijataза  јавни дејности   при Sovetot na  Op{tina 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Годишниот план  на гласање и советот со 8 гласа ЗА и  4 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Годишен план за вработување за 2022 година на Дом на Култура ,,Крсте 
Мисирков,, Свети Николе. 

 
 Точка 2 
 Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални 
услуги,, Свети Николе за период од 01.01. до 30.06. 2021 година; 

Претседателот na Komisijata за  комунални работи и сообраќај   при Sovetot 
na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев   go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da 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 го стави Предлог – 

Извештајот  на гласање и советот со 8 гласа ЗА и  4 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај 
за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе 
за период од 01.01. до 30.06. 2021 година. 

 
 Точка 3 

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за вториот квартал за 
2021 година; 

Претседателот na Komisijata за 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 3 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот  на 

гласање и советот со 8  гласа ЗА  и 4  ВОЗДРЖАНИ го усвои  Извештај за реализација 
на Општина Свети Николе за вториот квартал за 2021 година. 

 



  4 

Точка 4 
 Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за втор квартал од 01.01.2021 година до 30.06. 
2021година; 

Претседателот na Komisijata за 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 4 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 

извештај  на гласање и советот со 8  гласа ЗА  и 3   ВОЗДРЖАНИ  усвои  Квартален 
извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за извештајниот 
период (комулативно) за втор квартал од 01.01.2021 година до 30.06. 2021година. 
 

Точка 5 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за втор 

квартал на Општина Свети Николе; 
Претседателот na Komisijata за 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 5 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 

извештај  на гласање и советот со 8  гласа ЗА  и 3   ВОЗДРЖАНИ усвои   Квартален 
извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за втор квартал на Општина 
Свети Николе. 

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

општината и јавните претпријатија основани од општините од 01.01. до 30.06. 2021 
година; 

Претседателот na Komisijata за 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 6 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 

извештај  на гласање и советот со 8  гласа ЗА  и 3   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. 2021 година. 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2021 година; 
Претседателот na Komisijata за 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 ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 3   ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2021 година. 
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Точка 8 
Годишен план за вработување на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за 2022 

година; 
Претседателот na Komisijataза  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. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 

Арсов констатира дека оваа точка веќе трет пат се наоѓа на седница на Совет, од кои на 
претходните две седници не се усвоила точката и дека  денес без никакви промени во 
Годишниот план пак се става на дневен ред. Укажа на несериозноста од претседателот и 
од предлагачот по однос на оваа точка. Од тие причини советничката Арсов се изјасни 
дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласа воздржано. 

 
Претседателот на Советот  - Кире Алексов  потсети дека на претходните седници 

никој не дискутирал по точката, немало замерки, не предложил измени, туку едноставно 
е гласано воздржано. 

Советничката Оливера Арсов посочи дека предлагачот треба да се запраша зошто 
не поминува предложениот Годишен план на седница и воедно укажа на упорноста на 
предлагачот точката  да помине на седница. 

Претседателот на Советот  Кире Алексов истакна дека предлагачот си го користи 
само правото за предлог на точка на дневен ред, а тој како претседател ја извршува 
својата должност. 

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

Годишниот план  на гласање и советот со 7 гласа ЗА и  5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Годишен план за вработување на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за 2022 
година. 

 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 
седумдесетипрвата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши 
во 19:40  часот. 

Општина Свети Николе 04.08. 2021 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 седумдесетитретата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 31.08. 2021 година  во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 12:20 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 14 советници Kire Aleksov, 
Stev~o Maksimov, Бојана Стојанова, Marjan Zafirov, Штерјо Ѓоргиев, Daniel 
Iqov, Ристе Андонов, Марија Кочиева Ѓорчева, Оливера  Арсов, Светлана Митрушов, 
Мирче Јосев, Владимир Атанасов, Бојан Митев и Горан Трајковски. 

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

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
 
На седницата исто така присуствуваше i: 
- Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски; 
- секретар  на општинската администрација – Кире Макаровски; 
- предлагачите на точките од дневниот ред; 
- медиуми; 
 
 
Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

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

-Усвојување на Записник од седумдесеттата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 30.06. 2021 година; 

 
-Усвојување на Записник од седумдесетипрвата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 11.07. 2021 година; 
 
-Усвојување на Записник од седумдесетивтората редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 04.08. 2021 година; 
 

Точка 1 
 Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „1“ 
и „2“, плански опфат меѓу ул.„Кумановска“, „Кумановска 1“, „Кумановска 1“ и 
„Ќиќевачка“ Општина Свети Николе; 

Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на реони за упис на ученици во основните 

училишта во Општина Свети Николе; 
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Точка 3 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 

на ученици во ООУ „Даме Груев“ с. Ерџелија, Свети Николе; 
 

Точка 4 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 

на ученици во ООУ „Гоце Делчев“ Свети Николе; 
 

Точка 5 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 

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

Точка 6 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 

на ученици во СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе; 
 
Точка 7 

 Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Програмата 
за измена и дополнување на Годишна програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе за 2021 година; 
 

Точка 8 
План за компензациски мерки во рамки на Проект за изградба на ул.,,Миле Поп 

Јорданов,, со крак од ул.,,Војдан Чернодрински,,, крак од ул.,,Киро Глигоров,,, крак од 
ул.,,Сирма Војвода,, и крак од ул.11-ти ,,Октомври ,,и изградба на ул.,,Рајко Жинзифов,, 
со крак од ул.,,Јуриј Гагарин,, – Општина Свети Николе”; 
 

Точка 9 
Годишен план за вработување на Општинска Установа - Народен Музеј Свети 

Николе за 2022 година; 
 
Точка 10 
Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 

2020/2021 година; 
 
Точка 11 
Годишна програма за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за учебната 

2021/2022 година; 
 
Точка 12 
Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 

учебната 2020/2021 година; 
 
Точка 13 

 Годишна програма за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 
учебната 2021/2022 година; 
 

Точка 14 
Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија,  Свети Николе за 

учебната 2020/2021 година; 
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Точка 15 
 Годишна програма за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија, Свети Николе за 
учебната 2021/2022 година; 
 

Точка 16 
Барање за прием на поголем број на деца, односно помал број на деца во 

Ј.О.У.Д.Г.,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2021/22 година; 
 
Точка 17 
Предлог за утврдување на рабоно време во Ј.О.У.Д.Г. .,,Рахилка Гонева,, Свети 

Николе за учебната 2021/22 година; 
 

Точка 18 
 Информација за состојбите  со јавната безбедност на сообраќајот на патиштата на 
подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за првото полугодие од 2021 година; 
 

Точка 19 
Извештај за материјално-финансово работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 

Николе за период од 01.01.2021 година до 30.06. 2021 година; 
 
Точка 20 
Решение  за разрешување на член во Надзорниот Одбор за контрола на 

материјално - финансиско работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе   
 

 
Пред да го предложи дневниот ред претседателот на Советот ги стави на 

усвојување предложените Записници од дневниот ред. 
 
-Усвојување на Записник од седумдесеттата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 30.06. 2021 година; 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по Записникот од 
седумдесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 
30.06. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 14 гласа ЗА го усвоија записникот од редовна  
седумдесеттата седница одржана на ден 30.06. 2021 година. 

 
-Усвојување на Записник од седумдесетипрвата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 11.07. 2021 година; 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по Записникот од 
седумдесетипрвата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на 
ден 11.07. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 14 гласа ЗА го усвоија записникот од 
седумдесетипрвата  редовна  седница одржана на ден 11.07. 2021 година. 

 
-Усвојување на Записник од седумдесетивтората редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 04.08. 2021 година; 
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Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по Записникот од 
седумдесетивтората редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на 
ден 04.08. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 14 гласа ЗА го усвоија записникот од 
седумдесетивтората  редовна  седница одржана на ден 04.08. 2021 година. 
 

 
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 14 гласа ЗА го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 
 
 

Точка 1 
 Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. 
„1“ и „2“, плански опфат меѓу ул.„Кумановска“, „Кумановска 1“, „Кумановска 1“ и 
„Ќиќевачка“ 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 14 гласа ЗА донесе  Одлука за донесување на Детален 
урбанистички план за дел од У.Е. „1“ и „2“, плански опфат меѓу ул.„Кумановска“, 
„Кумановска 1“, „Кумановска 1“ и „Ќиќевачка“ Општина Свети Николе. 

 
Точка 2 
Предлог – Одлука за утврдување на реони за упис на ученици во основните 

училишта во Општина Свети Николе; 
 
Претседателот na Komisijataза  јавни дејности   при Sovetot na  Op{tina 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Светлана Митрушов 

изрази задоволство од донесувањето на Одлуката бидејки конечно реоните и границите 
на улиците ќе се стават на хартија и децата ќе се запишуваат во училиштата според 
Одлуката. Образложи дека Комисијата која е составена од претставници на училиштата 
направиле неколку отстапки и постигнале меѓусебен разумен договор.  

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 реони 
за упис на ученици во основните училишта во Општина Свети Николе. 
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Точка 3 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици во ООУ „Даме Груев“ с. Ерџелија, Свети Николе; 
Претседателот na Komisijataза  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 со 14 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 4 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици во ООУ „Гоце Делчев“ Свети Николе; 
Претседателот na Komisijataза  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 Предлог – Одлуката  на 
гласање и советот со 14 гласа ЗА донесе  Одлука за давање согласност за формирање 
на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Гоце Делчев“ Свети Николе. 
 
 Советникот Данче Наков го пријави своето присуство. 
 

Точка 5 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици во ООУ „Кирил и Методиј“ Свети Николе; 
Претседателот na Komisijataза  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 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 6 
Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици во СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе; 
Претседателот na Komisijataза  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 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. 

 
 
 



  6 

 
Точка 7 

 Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на 
Програмата за измена и дополнување на Годишна програма за работа на ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе за 2021 година; 

 
Претседателот na Komisijata за  комунални работи и сообраќај   при Sovetot 

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

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуката  

на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Одлука за давање 
согласност на Одлуката за усвојување на Програмата за измена и дополнување на 
Годишна програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2021 година. 

 
Точка 8 
План за компензациски мерки во рамки на Проект за изградба на ул.,,Миле 

Поп Јорданов,, со крак од ул.,,Војдан Чернодрински,,, крак од ул.,,Киро Глигоров,,, 
крак од ул.,,Сирма Војвода,, и крак од ул.11-ти ,,Октомври ,,и изградба на 
ул.,,Рајко Жинзифов,, со крак од ул.,,Јуриј Гагарин,, – Општина Свети Николе”; 

Претседателот na Komisijata за  комунални работи и сообраќај   при Sovetot 
na  Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев   go podnese Izve{tajot od 
Komisijata i predlo`i Sovetot da 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 со 15 гласа ЗА усвои План за компензациски мерки во рамки на 
Проект за изградба на ул.,,Миле Поп Јорданов,, со крак од ул.,,Војдан 
Чернодрински,,, крак од ул.,,Киро Глигоров,,, крак од ул.,,Сирма Војвода,, и крак 
од ул.11-ти ,,Октомври ,,и изградба на ул.,,Рајко Жинзифов,, со крак од ул.,,Јуриј 
Гагарин,, – Општина Свети Николе”. 

 
Точка 9 
Годишен план за вработување на Општинска Установа - Народен Музеј 

Свети Николе за 2022 година; 
Претседателот na Komisijataза  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 15 гласа ЗА усвои Годишен план за вработување на Општинска 
Установа - Народен Музеј Свети Николе за 2022 година. 

 
Точка 10 
Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 

учебната 2020/2021 година; 
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Претседателот na Komisijataза  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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот извештај  

на гласање и советот со 15 гласа ЗА усвои Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Гоце 
Делчев,, Свети Николе за учебната 2020/2021 година. 
 

Точка 11 
Годишна програма за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 

учебната 2021/2022 година; 
Претседателот na Komisijataза  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 Годишната програма 

на гласање и советот со 15 гласа ЗА усвои Годишна програма за работа на ООУ ,,Гоце 
Делчев,, Свети Николе за учебната 2021/2022 година. 

 
Точка 12 
Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 

учебната 2020/2021 година; 
Претседателот na Komisijataза  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 го стави Годишниот извештај  

на гласање и советот со 14 гласа ЗА усвои Годишен  извештај за работа на ООУ 
,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за учебната 2020/2021 година. 

 
Точка 13 

 Годишна програма за работа на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 
учебната 2021/2022 година; 

Претседателот na Komisijataза  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 Годишната програма 

на гласање и советот со 14 гласа ЗА усвои Годишна програма за работа на ООУ 
,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за учебната 2021/2022 година. 

 
Точка 14 
Годишен  извештај за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија,  Свети 

Николе за учебната 2020/2021 година; 
Претседателот na Komisijataза  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 извештај  

на гласање и советот со 14 гласа ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН усвои Годишен  извештај за 
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работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија,  Свети Николе за учебната 2020/2021 
година. 

 
Точка 15 

 Годишна програма за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија, Свети 
Николе за учебната 2021/2022 година; 
 
 

Претседателот na Komisijataза  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. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Светлана Митрушов 

зборуваше за предложената точка и истакна дека Годишната Програма не е целосна, 
дека и недостасуваат податоци за планираните активности за новата учебна година и 
воедно го потсети директорот дека Извештајот за евалуација од минатите година уште 
не  е доставен. Во врка работата со талентирани ученици советничката побара од 
директорот да и објасни на што се однесува тој Анекс документ и побара дообјаснување 
за хоризонталното учење. Понатаму советничката праша како ги замислуваат средбите 
со родителите во отворените денови во време на пандемија. 

Директорот на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија – Александар Ивановски накратко 
ги објасни активностите во училиштето за наредните два месеца и воедно напомена дека 
ќе се гради спортска балон сала која ќе биде завршена до крајот на годината. Во однос 
на Извештаите за самоевалуација се изјасни дека ќе бидат доставени до советниците во 
најкраток можен рок. Програмата е реална и ќе биде остварена. – истакна директорот. 

Советничката Светлана Митрушов потсети дека побарала одговор за првите два 
месеца од Годишната Програма, односно со кој активности ќе се занимаваат учениците, 
стручните соработници и.т.н. 

Директорот на училиштето појасни дека приоритет оваа година е обезбедување 
на услови за следење на физичка настава на учениците. Хоризонталното учење се 
однесува за онлајн обуките на наставниците кој своето новостекнато  знаење го 
пренесуваат на колегите. Воедно истакна дека учулиштето  има Програма за работа и по 
таа Програма работат и стручните соработници и учениците. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Оливера Арсов се јави 
за збор и констатира дека во Програмата нема предвидено и објаснето што ќе работи 
директорот и стручните соработници. Единствена забелешка на советничката група на 
ВМРО ДПМНЕ  било овој недостаток  и од тие причини советниците ќе гласаат 
воздржано. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Годишната 
програма  на гласање и советот со 9  гласа ЗА, 5 гласа ВОЗДРЖАНИ и 1 глас ПРОТИВ 
усвои Годишна програма за работа на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија, Свети 
Николе за учебната 2021/2022 година. 
 
  

Точка 16 
Барање за прием на поголем број на деца, односно помал број на деца во 

Ј.О.У.Д.Г.,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2021/22 година; 
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Претседателот na Komisijataза  јавни дејности   при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова   go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето 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 2021/2022година. 

 
Точка 17 
Предлог за утврдување на рабоно време во Ј.О.У.Д.Г. .,,Рахилка Гонева,, 

Свети Николе за учебната 2021/22 година; 
Претседателот na Komisijataза  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 Предлогот на 

гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе  Одлука за давање согласност на JOУДГ 
,,Рахилка Гонева,, Свети Николе za утврдување на почеток и завршеток на 
работното време во установата бр.03-13 од 14.01.2015 год. 

 
Точка 18 

 Информација за состојбите  со јавната безбедност на сообраќајот на 
патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за првото полугодие од 2021 
година; 

Претседателот na Komisijata за  јавни дејности   при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова   go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da 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 Информацијата на 

гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе  Заклучок за усвојување на Информација за 
состојбите  со јавната безбедност на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС 
од ОН Свети Николе за првото полугодие од 2021 година. 

 
Точка 19 
Извештај за материјално-финансово работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 

Николе за период од 01.01.2021 година до 30.06. 2021 година; 
Претседателот na Komisijata за  комунални работи и сообраќај   при Sovetot 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев во однос на 

Извештајот постави неколку прашања. Го праша директорот зошто нема добиено 
одговор на поставените прашања од пред неколку седници. Праша на што се должи 
зголемувањето на потрошените суровини и материјали, потрошената електрична 
енергија и одржувањето на опремата со оглед на тоа дека Претпријатието има нови 
машини и воедно  побара одговор околу  трошоците под услуги од други. 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, - Александар Давитков  се изјасни дека на 
наредната седница ќе му одговори на советникот Митев во писмена форма на 
поставените прашања од минатите седници. Трошоците за суровини и материјали ги 
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објасни како направени трошоци за  отварање на пречистителната станица. За услуги од 
други објасни дека тоа се услуги за деретизација, дезинсекција, корпа за поставување на 
електрични светилки и сл. 

Советникот Бојан Митев реплицираше на директорот и уште еднаш замоли за 
одговор на поставените прашања. Во однос на одговорите на директорот изрази 
незадоволство бидејки пречистителаната станица не е доведена во форма која 
задоволува и граѓаните не се задоволни од добиените услуги. 

Директорот на претпријатието во продолжение кратко го појасни одржувањето на 
возилата и машините во претпријатието и трошоците кој се направени околу нив. 

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

гласање и советот со 8гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Извештај за 
материјално-финансово работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за период од 
01.01.2021 година до 30.06. 2021 година. 

 
Точка 20 
Решение  за разрешување на член во Надзорниот Одбор за контрола на 

материјално - финансиско работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе   
 

Претседателот na Komisijata за  verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Стево Максимов   go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

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

- Јорданка Стојановска 
 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 20 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Решението на 

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

 
 

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

Општина Свети Николе 31.08. 2021 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 седумдесетичетвртата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 21.09. 2021 година  во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 18:05 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, 
Stev~o Maksimov, Бојана Стојанова, Marjan Zafirov, Штерјо Ѓоргиев, Daniel 
Iqov, Ристе Андонов, Марија Кочиева Ѓорчева, Оливера  Арсов, Светлана Митрушов, 
Мирче Јосев, Владимир Атанасов, Бојан Митев, Данче Наков  и Горан Трајковски. 

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

 
На седницата исто така присуствуваше i: 
- секретар  на општинската администрација – Кире Макаровски; 
- предлагачите на точките од дневниот ред; 
- медиуми; 
 
 
Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

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

 
-Усвојување на Записник од седумдесетитретата редовна седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 31.08. 2021 година; 
  

Точка 1 
Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од 

УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе, за 
плански период 2021-2026 год. 
 

Точка 2 
   Предлог – Годишен план за вработување за 2022 година на J.O.У.Д.Г. ,,Рахилка 
Гонева,, Свети Николе; 

Точка 3 
Предлог – Годишен план за вработување за 2022 година на ЈП ,,Погребални 

услуги,, Свети Николе; 
 
Точка 4 
Предлог – Годишен план за вработување за 2022 година на ЈKП ,,Комуналец,, 

Свети Николе; 
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Точка 5 
 Предлог - Дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на СОУ 
,,Кочо Рацин,, Свети Николе; 
 

Точка 6 
Предлог - Измена на Годишен план за врабоtување за 2022 година на СОУ ,,Кочо 

Рацин,, Свети Николе; 
 

Точка 7 
Годишен Извештај за воспитно образовната работа за учебната 2020/2021 година 

на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе; 
 

Точка 8 
Предлог - Годишна Програма за воспитно образовната дејност за учебната 

2021/2022 година на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе; 
 

 Точка 9 
 Годишен извештај за работата за учебната 2020/2021 година на Ј.О.У.Д.Г. 
,,Рахилка Гонева,,Свети Николе; 
 

Точка 10  
Предлог - Годишна програма за работата за учебната 2021/2022 година на 

Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,,Свети Николе; 
 
 Точка 11 

Предлог – Деловник  за работа на Совет на млади на Општина Свети Николе; 
 
Точка 12 

 Годишен план за вработување на Опшптина Свети Николе за 2022 година; 
  
 

Претседателот на Советот ги стави на усвојување Записникот од 
седумдесетитретата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на 
ден 31.08. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 15 гласа ЗА го усвоија записникот од  
седумдесететтретата едовна седница одржана на ден 21.09. 2021 година 

 
Потоа, Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот 

ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев процедурално побара збор  за да се оддаде почит со едноминутно молчење на 
прерано починатиот поранешен советник – Тони Петров кој ја загуби битката од Корона 
19. Воедно побара да им се оддаде почит и на сите наши сограѓани кој ја загубија 
битката со Пандемијата. 

 
Откако никој друг 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. 
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Точка 1 
Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за 

дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети 
Николе, за плански период 2021-2026 год. 

 
Претседателот na Komisijata за 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. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев појасни на граѓаните дека овој ДУП се однесува за потегот кај Новиот градски 
парк каде  инвеститорот е сопственик  на парцелите. Советникот се изјасни дека како 
советничка група нема да гласаат за оваа Одлука бидејки истите бараат од инвеститорот 
да изгради спортски базент за кое првично била планирана парцелата, за кое тие гласале 
во минатото, но за жал биле изманипулирани. 

Раководителот на Одделението за урбанизам – Дарко Јованов ги информираше 
советниците и граѓаните дека ДУП влегува во втора фаза,  во продолжение хронолошки 
ја појасни постапката и најави Јавна анкета каде граѓаните може да си го кажат 
мислењето и да реагираат по основ на утврдувањето на ДУПот. 

Советникот Бојан Митев реплицираше и истакна дека советничката група на 
ВМРО ДПМНЕ и коалицијата го искажуваат својот став во секоја фаза на ДУПот и уште 
еднаш потсети дека советниците од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласаат за ДУПот 
во било која фаза само ако во него се предвиди изградба на спортски базен и истото се 
испочитува. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов од 
име на советничката група на СДСМ и коалицијата се изјасни во однос на Одлуката дека 
ќе гласаат по истата со образложение дека се запазени законските процедури, дека ова е 
само Нацрт – План и дека до донесувањето ќе има уште неколку фази и можни се 
секакви измени на ДУПот. Во однос на изградбата на базентот појасни дека кога се 
продавало земјиштето во 2016 година на документ никаде не пишува базент туку 
спортски терени со категоризација Д 3. 

Советникот Бојан  Митев потсети дека пред три ипол години на видео бим се 
презентирало едно, а сега се зборува и презентира друго. Укажа дека се што се почнало 
од тогашната гарнитура  да се работи, сега оваа локална власт  го пресликува и 
продолжува да го довршува. 

Советникот Максимов потсети дека јавниот интерес на граѓаните требало да се 
штити во 2016 година кога се оттуѓувале и продавале парцелите во Новиот градски парк. 
За истиот потег постои ГУП и се знае кој е сопственикот. 

Откако никој друг 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 утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ 4, Блок 12, 
плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе, за плански период 
2021-2026 год. 
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Точка 2 

   Предлог – Годишен план за вработување за 2022 година на J.O.У.Д.Г. 
,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
 Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 
Годишниот план на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Одлука за согласност на  Годишен план за вработување за 2022 година на 
J.O.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе. 

Точка 3 
Предлог – Годишен план за вработување за 2022 година на ЈП ,,Погребални 

услуги,, Свети Николе; 
Претседателот na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова   go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da 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 го стави Предлог – 

Годишниот план на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Одлука за согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈП 
,,Погребални услуги,, Свети Николе. 

 
Точка 4 
Предлог – Годишен план за вработување за 2022 година на ЈKП 

,,Комуналец,, Свети Николе; 
Претседателот na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев укажа дека се поминати пет месеци, а советниците од страна на директорот  на 
претпријатието не добиле одговор на поставените прашања.   Со жалење констататира 
дека директорот не доаѓа на седници кога има точка на дневен ред која е во врска со ЈКП 
,,Комуналец,,. Констатира дека на сседницата нема претставник од ЈКП ,,Комуналец,, и 
советниците нема на кого да постават прашања во однос на Годишниот план на ЈКП 
,,Комуналец,. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов кратко појасни дека директорот на 

ЈКП ,,Комуналец,, бил во салата, но поради неодложни и итни обврски не бил бо 
можност да присуствува. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 
Митрушов  исто така го изрази својот револт од не присуството на директорот или лице 
кое би можело да даде одговор на поставените прашања од советниците. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 
Годишниот план на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ и 1 глас 
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ПРОТИВ донесе Одлука за согласност на  Годишен план за вработување за 2022 
година на ЈKП ,,Комуналец,, Свети Николе. 
 

Точка 5 
 Предлог - Дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на 
СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова   go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da 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 Предлог – 

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

 
Точка 6 
Предлог - Измена на Годишен план за врабоtување за 2022 година на СОУ 

,,Кочо Рацин,, Свети Николе; 
Претседателот na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Бојана Стојанова   go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da 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 – Измената 

на Годишниот план на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Одлука за согласност на Измена на Годишен план за вработување за 2022 година на 
СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе. 

 
Точка 7 
Годишен Извештај за воспитно образовната работа за учебната 2020/2021 

година на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе 
Точка 8 
Предлог - Годишна Програма за воспитно образовната дејност за учебната 

2021/2022 година на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе; 
Претседателот na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Годишната програма на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Одлука за согласност 
на Годишна Програма за воспитно образовната дејност за учебната 2021/2022 
година на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе. 

 
 Точка 9 
 Годишен извештај за работата за учебната 2020/2021 година на Ј.О.У.Д.Г. 
,,Рахилка Гонева,,Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова   go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da 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 

извештај  на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Заклучок за 
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усвојување на Годишен извештај за работата за учебната 2020/2021 година на 
Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,,Свети Николе. 

 
Точка 10  
Предлог - Годишна програма за работата за учебната 2021/2022 година на 

Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,,Свети Николе; 
Претседателот na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Годишната програма на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Одлука за согласност 
на Годишна програма за работата за учебната 2021/2022 година на Ј.О.У.Д.Г. 
,,Рахилка Гонева,,Свети Николе. 

 
 Точка 11 

Предлог – Деловник  за работа на Совет на млади на Општина Свети 
Николе; 

Претседателот na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова   go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da 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 Предлог – 

Деловникот  на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Заклучок за усвојување на 
Деловник  за работа на Совет на млади на Општина Свети Николе. 

 
Точка 12 

 Годишен план за вработување на Опшптина Свети Николе за 2022 година; 
Претседателот na Komisijata за јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
Откако никој  не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог –Годишниот план 
на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за согласност 
на Годишен план за вработување на Опшптина Свети Николе за 2022 година. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов  пред да ја затвори седницата им се 

заблагодари на советниците за конструктивните дискусии и воедно упати благодарност 
до вработените во локалната администрација,  раководителите и директорите на 
институциите за взаемната соработка. Во продолжение направи краток осврт на 
четиригодишното работење на Советот на Општина Свети Николе. 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 
седумдесетичетврттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која 
заврши во 18:40  часот. 

Општина Свети Николе 21.09. 2021 година 
 
 
     Записничар                        Совет на Општина Свети Николе  
Славица Димова                       Pretsedatel, 
 _______________                                    Kire Aleksov  
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З  А  П  И  С  Н  И  К   

 
 Од третата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 03.12. 2021 година во големата сала на Општина Свети Николе со почеток во 14:10 
часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше Pretsedatelkata на Советот на 
Општина Свети Николе -  Валерија Ивановска.  

На седницата присутни беа 13 советници со физичко присуство: Валерија 
Ивановска, Зоран Јорданов, Кристијан Кузелов, Горан Трајковски, Маја Давкова, Миле 
Костов, Игор Јованчев, Елизабета Јованчева, Борис Панев, Саша Мицевска, Игор 
Поповски, Ристе Андонов и  Александар Симонов и еден советник односно 
советничката Фросина Ѓорѓиева поради ковид позитивна на седницата беше вклучена он 
лајн.   
  

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

На седницата исто така присуствува{e i: 
 
- Gradona~alnikot na Op{tina Sveti Nikole -   Dejan Vladev; 
- Секретарот на Општина Свети Николе – Зоран Стојчев; 
- stru~ni slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
 
Пред да се предложи дневниот ред, советникот од советничката група на СДСМ и 

коалицијата – Игор Поповски се јави за збор.  Имено советникот истакна неколку работи 
односно проблеми со кој се соочуваат граѓаните на Општина Свети Николе и изрази 
незадоволство од работата на стручната администрација во Општината и побара одговор 
од Градоначалникот во врска одредено извршно решение кое треба да се спроведе. 
Воедно советникот потсети дека на минатата седница побарал од раководството на ЈКП 
,,Комуналец,,  да поднесе барање со образложение за начинот и наменета за 
потрошените 2.000.000 денари субвенционирани од локалната самоуправа, но до 
моментот не добил никаков одговор.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев 
укажа на тоа дека на конститутивната седница  дел од советниците Свечената  изјава ја 
потпишале со Република Македонија наместо со Република Северна Македонија. Упати 
прашање дали според вака потпишаните и корегирани изјави на девет советници истите 
се валидни согласно известувањето од Министерството за локална самоуправа, дали 
мандатите се валидни и дали вака потпишаните изјави нема да бидат пречка за 
донесување на Буџетот на Општина Свети Николе и Програмите кој се дел од Буџетот.  

Секретарот на општина Свети Николе – Зоран Стојчев одговори дека текстот на 
Изјаватае преземен од Министерството за локална самоуправа и истиот  е со Република 
Македонија. 

Советникот Игор Јованчев укажа на тоа дека Законот не е сменет но согласно 
Уставот текстот не е во ред бидејки со Уставот на РСМ текстот е со Република Северна 
Македонија. 

Советникот Игор Поповски посочи дека Уставот е над Законот и дека треба да се 
почитува. 
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 Потоа за работа на Sоветот на оваа седница Претседателката на Sоветот – 
Валерија Ивановска  го предложи следниот дополнет : 
 

D n e v e n  r e d  
 

 
-Усвојување на Записник од  првата конститутивна  седница на Советот на 

Општина Свети Николе одржанa на ден 05.11. 2021 година; 
 

-Усвојување на Записник од  втората он лајн  седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 22.11. 2021 година; 

 
 
Точка 1 
Предлог – Решение за избор на претседател на  Komisija za verifikacija, 

mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole; 
 

 Точка 2 
Решение за Верификација на член на Совет на Општина Свети Николе; 
 
Точка 3 
Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за 

комунални работи и сообраќај; 
 

Точка 4 
Предлог – Решение za izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za 

јавни дејности;  
 
Точка 5 
Предлог – решение za izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za 

еднакви можности; 
 
Точка 6 
Предлог – Решение za izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za 

finanasii   i lokalen  ekonomski razvoj;  
 
Точка 7 
Предлог – Решение za izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za 

planirawe i ureduvawe na prostorot i  za{tita na `ivotnata sredina i 
prirodata; 

 
Точка 8 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на член на Училишниот одбор  

на ООУ “Гоце Делчев ”  Свети Николе; 
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Точка 9 
 Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe pretstavnik od  Op{tina  
Sveti Nikole za ~len vo U~ili{niot odbor na  Op{tinsko osnovno u~ili{te 
OOU ,,Dame Gruev,, s. Erxelija; 
 

Точка 10  
Предлог –Решение за разрешување и именување на преставник од локалната 

самоуправа во  Училишниот Одбор на ООУ “Kирил и Методиј” Свети Николе; 
 

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

на СОУ “Кочо Рацин” –  Свeти Николе;  
 
Точка 12 
Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe нa членови во Upravniot 

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

 
Точка 13 
Предлог – Решение за разрешување и именување на членови на Управниот Одбор  

на    ОУ Дом на Култура “Крсте Петков Мисирков” – Свети Николе; 
 
Точка 14 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови  на Управниот 

одбор  на  УО ,,Народен музеј,,  – Свети Николе; 
 
Точка 15 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Надзорниот 

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

 
Точка 16 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Управниот 

Одбор на  ЈКП “Комуналец” – Свети Николе; 
 

Точка 17 
Предлог – Решение  za razre{uvawe i imenuvawe na надворешni ~lenovi  vo 

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

Точка 18 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Управниот 

Одбор на  ЈП “Погребални услуги ” – Свети Николе; 
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Точка 19 
Предлог – Решение за именување на претседател и членови во  Одборот за 

доделување на општински признанија и награди; 
 
Точка 20 
Предлог – Решение za imenuvawe na pretstavnik od lokalnata samouprava 

vo Upravniot odbor na Javnata zdravstvena organizacija  Zdraven dom - Sveti 
Nikole; 

 
 
Точка 21 
Предлог – Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во рамки на 

вториот Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2); 
 
Точка 22 
Предлог – Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во рамки на 

грант од вториот Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2) за изградба 
на систем за водоснабдување во населено место Орел; 

 
Точка 23 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Свети Николе за 2021 година; 
 
Точка 24 

 Предлог – Одлука за усвојување на урбанистичка ревизија за Општина Свети 
Николе; 

 
Точка 25 
Предлог – Програма за чистење и одржување на улиците и  локалните патишта во 

Општина Свети Николе  за 2021-2022 година во зимски услови;  
            
Точка  26 
Предлог – Оперативен план За чистење и одржување на улици, локални патишта   

во Општина Свети Николе за 2021-2022 година во  зимски услови   
 
Точка  27 
Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на ЈКП 

,,Комуналец,, Свети Николе;  
 
Точка  28 
Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на ЈП 

,,Погребални услуги,, Свети Николе;  
 
Точка 29 
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 

извештајниот период (комулативно) за квартал ТРЕТИ од 01.01.2021 година до 
30.09.2021 година ; 
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Точка 30 
Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ТРЕТ квартал 

на Општина Свети Николе ; 
 
Точка 31 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините на Општина Свети Николе; 
 
 Точка 32 
      Извештај за реализација на Општина Свети Николе за ТРЕТИОТ квартал за 2021 
година;  

Точка 33 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 

Свети Николе за период д 01.01.2021 година до 30.09. 2021 година; 
 
Точка 34 
Izve{tajot za materijalno - finansisko rabotewe na JKP ,,Komunalec,, 

Sveti Nikole  za period od 01.01. 2021 godina do 30.09. 2021 godina;   
 
Точка 35 
Одлука за ослободувањеод плаќање на партиципација за згрижување и 

воспитание на дете; 
 
Претседателката на советот отвори расправа по Дневниот ред. 
 

 За збор се јави советникот Александар Симонов претставник во советот од 
политичката партија Левица и предложи да не се усвојува Записникот од втората 
седница бидејки тој го нема добиено на меил. Советникот имаше забелешка уште на 
еден момент односно побара објаснување кој тоа членови се разрешуваат и зошто од 
Управните и Училишните одбори односно кој и со какви квалификации ќе се именува во 
Училишните и Упраните Одбори.  

Претседателката го повлече дневниот ред од втората седница и најави дека 
истиот ќе биде ставен и гласан на наредната седница. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, Претседателката на Советот го стави 
дневниот ред на усвојување. Советниците со 13 гласа ЗА и 1 глас ПРОТИВ го усвоија 
дневниот ред и работеа по него. 

 
Претседателката на Советот – Валерија Ивановска отвори дискусија по 

Записникот од првата конститутивна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржанa на ден 05.11. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателката на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 14 гласа ЗА го усвоија записникот од втората 
конститутивна седница одржана на ден 05.11. 2021година. 
 

 
Точка 1 
Предлог – Решение за избор на претседател на  Komisija za verifikacija, 

mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole; 
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Претседателката отвори дискусија по точка 1 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Миле 

Костов го предложи советникот Кристијан Кузелов за претседател на Komisija za 
verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa na Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole. 

 
 Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог - 
Решението на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе  Решение за избор на 
претседател на  Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole. 
 
 Точка 2 

Решение за Верификација на член на Совет на Општина Свети Николе; 
Претседателот na Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Кристијан Кузелов    go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Потоа  Претседателката го стави Извештајот на гласање со кој се верифицира 

мандатот на членот на Совет на Општина Свети Николе и  констатира дека со  14  гласа 
ЗА  се верифицира мандатот на советникот  на Совет на Општина Свети Николе : 
Владимир Тосев. 

 
Vo prodol`enie sovetniкот ja dadе sve~enata izjava so koja se obvrza deka 

pravata i dol`nostite na ~len na sovetot }e gi vr{и sovesno, }e gi po~ituva 
Ustavot, Zakonot, Статутот и Прописите na Sovetot  i deka }e go {tiти ustavniot 
poredok na Republika  Makedonija. 

Претседателката  Валерија Ивановска  му го честита мандатот на советникот со 
желби за успешна работа како советник во Советот на Општина Свети Николе. 

 
Точка 3 
Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за 

комунални работи и сообраќај; 
Претседателот na Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Кристијан Кузелов    go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 
 Vo Komisijata za komunalni raboti i soobra}aj na Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole se izbiraat: 
 

- za pretsedatel:  
 
- Зоран Јорданов 

 
 

- za ~lenovi: 
- Фросина Ѓорѓиева 
- Горан Трајковски 
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- Борис Панев 
- Ристе Андонов 
 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Решението   на гласање и советот со 15 гласа ЗА  донесе  Решение за избор на 
претседател и членови на Комисијата за комунални работи и сообраќај. 
 

Точка 4 
Предлог – Решение za izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za 

јавни дејности;  
Претседателот na Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Кристијан Кузелов    go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 
 
 1. Vo Komisijata za javni dejnosti  na Sovet na Op{tina Sveti Nikole se 
izbiraat: 

 
- za pretsedatel:  
- Маја Давкова 

  
  

- za ~lenovi: 
- Миле Костов 
- Кристијан Кузелов 
- Саша Мицевска 
- Игор Поповски 

 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 

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

Решението   на гласање и советот со 14 гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН донесе  Решение za 
izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za јавни дејности. 

 
Точка 5 
Предлог – Решение za izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za 

еднакви можности; 
Претседателот na Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Кристијан Кузелов    go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 
 
 Vo Komisijata za еднакви можности  na Sovetot na Op{tina Sveti Nikole 
se izbiraat: 
 

- za pretsedatel:   
- Фросина Ѓорѓиева 
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- za ~lenovi: 
- Миле Костов 
- Валерија Ивановска 
- Александар Симонов 
- Елизабета Јованчева 

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

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 
Решението   на гласање и советот со 14 гласа ЗА  и 1 ПРОТИВ донесе  Решение za 
izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za еднакви можности. 

 
Точка 6 
Предлог – Решение za izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za 

finanasii   i lokalen  ekonomski razvoj;  
Претседателот na Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 

imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Кристијан Кузелов    go 
podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 
 

 Vo Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen ekonomski razvoj na 
Sovetot na Op{tina Sveti Nikole se izbiraat: 
 
 -  za pretsedatel:   
 - Владимир Тосев 
 

- za ~lenovi: 
- Маја Давкова 
- Валерија Ивановска 
- Игор Јованчев 
- Игор Поповски 

 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 

Решението   на гласање и советот со 14 гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН донесе  Решение za 
izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za finanasii   i lokalen  
ekonomski razvoj. 

 
Точка 7 
Предлог – Решение za izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za 

planirawe i ureduvawe na prostorot i  za{tita na `ivotnata sredina i 
prirodata; 

Претседателот na Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Кристијан Кузелов    go 
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podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da go prifati  како што е 
предложен. 
 
 Vo Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i za{tita na 
`ivotnata sredina i prirodata na Sovet na Op{tina Sveti Nikole se izbiraat: 

 
- za pretsedatel:   
- Владимир Тасев 

  
 

- za ~lenovi:  
- Миле Костов 
- Кристијан Кузелов 
- Саша Мицевска 
- Елизабета Јованчева 
 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 

 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог – 
Решението   на гласање и советот со 14 гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН донесе  Решение za 
izbor na pretsedatel i ~lenovi  na  Komisijata za planirawe i ureduvawe na 
prostorot i  za{tita na `ivotnata sredina i prirodata. 

 
Точка 8 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на член на Училишниот 

одбор  на ООУ “Гоце Делчев ”  Свети Николе; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Советникот од советничката листа на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски го 

подржа советникот Александар Симонов односно побара да знаат советниците кого 
разрешуваат, зошто разрешуваат,  кој ќе се именува и кој му се квалификациите или 
образованието на членот во Училишниот одбор. Во продолжение укажа на тоа дека 
Решението се повикува на Закон кој не е во употреба и кој е укинат.Советникот 
предложи Решението да се повлече, да се исправи правнички и законски и воедно да се 
даде образложение за разрешените и предложените членови.  

Советникот Александар Симонов претставник во советот од политичката партија 
Левица укажа на важноста кого избираме и за што избраниот  одлучува. 

Раководителот на Сектор за општи и нормативни работи на Општина Свети 
Николе – Кирил Макаровски појасни дека Решението се донесува врз основа на Законот 
на локална самоуправа на кој се повикува во Решението. 

Претседателката упати да влезе во Записник и Решенијата да се исправат 
технички и да бидат поткрепени со Законот за основно образование. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 
Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 6 гласа ПРОТИВ  донесе  Решение за 
разрешување и именување  на член на Училишниот одбор  на ООУ “Гоце Делчев ”  
Свети Николе. 
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Точка 9 
 Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe pretstavnik od  Op{tina  
Sveti Nikole za ~len vo U~ili{niot odbor na  Op{tinsko osnovno u~ili{te 
OOU ,,Dame Gruev,, s. Erxelija; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
 Советникот од советничката листа на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски  
укажа на истите законски пропусти во Решението и повторно побара да се кажат 
компетенциите на именуваните членови. 
 Претседателката образложи дека сите лица кој се предлагаат се компетенти и со 
желба да помогнат во работењето на интитуцијата каде се предложени. Појасни дека е 
разговарано со предложените лица, земено е во предвид  нивното образование па потоа е 
предложено.  Воедно побара да се корегира технички решението. 
 Советникот од совентичата група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев побара 
од претседателката да ги запознае советниците со сивито односно компетенцијата на 
предложените лица. 
 Претседателката се изјасни дека биографиите за предложените лица ако побараат 
советниците ќе ги добијат дополнително, но дека со Законот за основно обраование не 
се створени услови кој лица се компетенти а кој лица не се. 
 Советникот од советничката листа од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Кристијан 
Кузелов образложи дека спрема потребите на институцијата лицата се предложени и со 
средно но и со високо образование. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 
Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 4 гласа ПРОТИВ и 1 глас 
ВОЗДРЖАН  донесе  Решение za разрешување и imenuvawe pretstavnik od  
Op{tina  Sveti Nikole za ~len vo U~ili{niot odbor na  Op{tinsko osnovno 
u~ili{te OOU ,,Dame Gruev,, s. Erxelija. 

 
Точка 10  
Предлог –Решение за разрешување и именување на преставник од локалната 

самоуправа во  Училишниот Одбор на ООУ “Kирил и Методиј” Свети Николе; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 

Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 5 гласа ПРОТИВ донесе Решение за 
разрешување и именување на преставник од локалната самоуправа во  
Училишниот Одбор на ООУ “Kирил и Методиј” Свети Николе. 

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

одбор на СОУ “Кочо Рацин” –  Свeти Николе;  
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 

Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 5 гласа ПРОТИВ донесе Решение за 
разрешување и именување на членови во  Училишен одбор на СОУ “Кочо Рацин” –  
Свeти Николе. 
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Точка 12 
Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe нa членови во Upravniot 

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

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
Советникот Игор Поповски и овде укажа на неправилностите односно 

погрешниот Закон на кој се повикува Решението и побара да се исправат техничките 
грешки. 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 
Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 5 гласа ПРОТИВ донесе Решение za 
разрешување и imenuvawe нa членови во Upravniot odbor na Op{tinska javna 
ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,Sveti Nikole. 

 
Точка 13 
Предлог – Решение за разрешување и именување на членови на Управниот 

Одбор  на    ОУ Дом на Култура “Крсте Петков Мисирков” – Свети Николе; 
Поради доставени две решенија за оваа институција и за да не дојде до 

недоразбирање, претседателката на Советот ги прочита разрешените и именуваните 
членови на Управниот Одбор на ОУ Дом на култура Свети Николе. 
    Oд функцијата членови на Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте 
Петков Мисирков” – Свети Николе се разрешуваат: 
 

- Зоран Цветанов 
- Ивица Јанев 
- Игор Стаменков 
- Љупче Златев 

 
               
    За членови на Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте Петков 
Мисирков,, - Свети Николе  се именуваат: 
 

- Анастазија Саздова 
- Игор Тошев 
- Дарко Темелков 
- Тони Цветковски 

 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред. 
Советникот Игор Поповски посочи на погрешниот закон во решението и пак  

побара на писемно дали овие предложени членови ги исполнуваат законските норми да 
бидат активни членови во институцијата. 

Советникот Александар Симонов укажа на тоа дека лицето Анастазија Саздова се 
појавува во две одбора односно дека исти лица се именуваат во одборите. 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 
Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 5 гласа ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН 
донесе Решение за разрешување и именување на членови на Управниот Одбор  на    
ОУ Дом на Култура “Крсте Петков Мисирков” – Свети Николе. 
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Точка 14 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови  на Управниот 

одбор  на  УО ,,Народен музеј,,  – Свети Николе; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 

Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 5 гласа ПРОТИВ донесе Решение за 
разрешување и именување  на членови  на Управниот одбор  на  УО ,,Народен 
музеј,,  – Свети Николе. 

 
Точка 15 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Надзорниот 

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

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред. 
Советникот од советничката листа од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Миле 

Костов предложи во Надзорниот Одбор за контрола на  материјално-финансиското 
работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе, наместо Мартин Туфекчиев го предложи 
Кристијан Милевски. 

Советникот Игор Поповски се повика на Законот и укажа дека членовите во овј 
Одбор треба да имаат познавање од книговодствено-материјално и финансиско 
работење. Побара одговор на поставеното прашање. 

Советникот Кристијан Кузелов се изјасни  дека сите предложени членови се со 
високо образование. 

Советникот Владимир Тосев образложи дека тројцата предложени членови се 
дипломирани правници и дека верува во нивните способности и професионалност. 

Советникот Зоран Јорданов праша дали претходните членови во одборот биле со 
високо образование и дали тогаш е почитуван законот. 

Советникот Игор Поповски истакна дека 30  години се работело на овој начин. 
Посака советниците да работат професионално во овој состав за да не се прават 
грешките од претходните состави на Советот на општина Свети Николе. 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 
Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА,  4 гласа ПРОТИВ и 1 глас ВОЗДРЖАН  
со предлогот што го предложи советникот Миле Костов, донесе Решение за 
разрешување и именување  на членови во Надзорниот Одбор за контрола на  
материјално-финансиското работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе. 

 
По пауза од 10 минути Советот на општина Свети Николе продолжи со работа. 
 
Точка 16 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Управниот 

Одбор на  ЈКП “Комуналец” – Свети Николе; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред. 
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Советникот од советничката листа од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Миле 
Костов во Упраниот Одбор за контрола на  материјално-финансиското работење на ЈКП 
“Комуналец” – Свети Николе на упразнетото место го предложи Мартин Туфекчиев.  

Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 
Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА,  5 гласа ПРОТИВ  со предлогот што го 
предложи советникот Миле Костов,  донесе Решение за разрешување и именување  на 
членови во Управниот Одбор на  ЈКП “Комуналец” – Свети Николе. 

 
Точка 17 
Предлог – Решение  za razre{uvawe i imenuvawe na надворешni ~lenovi  

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

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 

Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 5 гласа ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН 
донесе Решение  za razre{uvawe i imenuvawe na надворешni ~lenovi  vo 
Nadzorniot Odbor za kontrola na materijalnoto-finansisko rabotewe   na  JP 
,,Pogrebalni uslugi,, Sveti Nikole. 
 

Точка 18 
Предлог – Решение за разрешување и именување  на членови во Управниот 

Одбор на  ЈП “Погребални услуги ” – Свети Николе; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред. 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – Решението   на 
гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 5 гласа ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН донесе Решение за 
разрешување и именување  на членови во Управниот Одбор на  ЈП “Погребални 
услуги ” – Свети Николе. 
 

Точка 19 
Предлог – Решение за именување на претседател и членови во  Одборот за 

доделување на општински признанија и награди; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 

Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 5 гласа ПРОТИВ донесе Решение за 
именување на претседател и членови во  Одборот за доделување на општински 
признанија и награди. 

Процедурално за збор се јави советникот Александар Симонов и побара после 
седницата да му се достават сите технички исправни решенија. 

 
Точка 20 
Предлог – Решение za imenuvawe na pretstavnik od lokalnata samouprava 

vo Upravniot odbor na Javnata zdravstvena organizacija  Zdraven dom - Sveti 
Nikole; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 20 од дневниот ред. 
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Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 
Решението   на гласање и советот со 9  гласа ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 4 гласа 
ВОЗДРЖАНИ донесе  Решение za imenuvawe na pretstavnik od lokalnata 
samouprava vo Upravniot odbor na Javnata zdravstvena organizacija  Zdraven dom 
- Sveti Nikole. 

 
Точка 21 
Предлог – Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во рамки 

на вториот Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2); 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 21 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 

Одлуката   на гласање и советот со 15  гласа ЗА донесе  Одлука за кофинансирање на 
Општина Свети Николе во рамки на вториот Проект за подобрување на 
општинските услуги (МСИП 2). 

 
Точка 22 
Предлог – Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во рамки 

на грант од вториот Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2) за 
изградба на систем за водоснабдување во населено место Орел; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 22 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев 

праша дали ја знаеме проектанската вредност на проектот бидејки се работи за 
конфинансирање, а средствата треба да влезат во Буџетот за 2022 година. 

Овде се работи за фазно решавање на овој проект бидејки сумата е доста висока 
односно се работи за сума над 20.000.000денари. Документацијата за проектот е од 
претходно, но сега се продолжува со реализацијата.  - одговори Претставникот од ЛЕР – 
Ивица Арсов. 

Советникот Игор Јованчев укажа дека член 2 од Одлуката треба да претрпи 
измена бидејки се работи за фазно решавање и да стои фаза 1. 

Ивица Арсов се согласи со советникот и ја прифати забелешката. 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 

Одлуката со забелешката  на советникот Јованчев на гласање и советот со 15  гласа ЗА 
донесе  Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во рамки на грант од 
вториот Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2) за изградба на 
систем за водоснабдување во населено место Орел. 

 
Точка 23 
Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Свети Николе за 2021 година; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 23 од дневниот ред. 
Советникот Игор Поповски укажа на несоодветниот Закон на кој се повикува 

Одлуката и побара корекција. Праша на кој начин се врши интервенција на основниот 
буџет и заклучи дека врз база на намалување на капиталните расходи се зголемуваат 
другите трошоци. 

Раководителот на Одделението за финансии и буџет редоследно ги образложи 
ставките од Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2021 година и појасни дека ставката законски  се намалува само до 20%. 
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Советникот Игор Поповски констатира техничка грешка во воведот на Одлуката 
и побара да се интервенира. 

Советникот Игор Јованчев ги запозна граѓаните дека за месец декември ќе се 
одвојат 200.000 денари за средства за дезинфекција. Посочи дека се работи за  многу 
голема сума за еден месец и побара одговор зошто толкава сума? 

Сузана Нушева образложи дека средствата треба да се предвидат во буџет за да 
се распише јавна набавка и истите  ќе се потрошат во цела наредна година. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 
Одлуката со забелешката  на советникот Јованчев на гласање и советот со 13  гласа ЗА и 
1 глас ПРОТИВ донесе  Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2021 година. 

 
Точка 24 

 Предлог – Одлука за усвојување на урбанистичка ревизија за Општина 
Свети Николе; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 24 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Кристијан 

Кузелов се јави за дискусија по оваа точка,  ги изнесе  техничките податоци и направи 
споредба  меѓу општините од Вардарскиот Плански Регион. На крајот заклучи дека по 
сите париметри во Општина Свети Николе има пад во однос на млада и стара 
популација, иселување на младите, затварање на микро фирми, пад на локалната патна 
инфраструктура и.т.н. 

Советникот Игор Поповски реплицираше и во однос на деловните субјекти 
појасни дека тие се избришани по закон од Управата за јавни приходи, бидејки фирмите 
не се активни три и повеќе од три години. 

Советникот Кузелов имаше контрареплика и потенцира дека истиот закон се 
однесува на територијата на целата држава, но во другите општини бројот на избришани 
фирми е многу помал. 

Советникот од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Тосев потсети дека Законот е донесен поодамна и овие фирми не се избришани од основ 
на Закон. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 14  гласа ЗА донесе  Одлука за усвојување на 
урбанистичка ревизија за Општина Свети Николе. 

 
Точка 25 
Предлог – Програма за чистење и одржување на улиците и  локалните 

патишта во Општина Свети Николе  за 2021-2022 година во зимски услови;  
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 25 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата - Зоран 

Јорданов праша дали Општина Свети Николе има склучено договор со фирма за чистење 
и одржување на улиците и  локалните патишта во Општина Свети Николе  за 2021-2022 
година во зимски услови и зошто не е ставена во програмата? Посочи дека бројот на 
возилата кој се наведени во Програмата не соодвествува со бројот на возилата кој се на 
тересн 

Секретарот на Општина Свети Николе одговори дека во Програмата се наведени 
возилата со кој располага ЈКП ,,Кумуналец,, и возилата на други правни субјекти со кој 
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има склучено договор за чистење и одржување на улиците и  локалните патишта во 
Општина Свети Николе  за 2021-2022 година во зимски услови. 

Советникот Александар Симонов праша колкави количини индустриска сол има 
од претходните години и тековната година и дали предвидените средства се за 
ангажирање на механицаијата на ЈКП,,Комуналец,, или за набавка на механицазија од 
надвор и од каде? 

Средствата се предвидени за фирмата за одржување на улиците и  локалните 
патишта во Општина Свети Николе  за 2021-2022 година во зимски услови. Во зависност 
од ангажираноста на фирмата ќе бидат потрошени и средствата. Во врска индустриската 
сол образложи дека  има набавено 27 тони и  од минатата година преостанати се околу 
10 тони, што не е пречка да се набави дополнително сол ако се јави потреба – одговори 
Секретарот на Општина Свети Николе. Воедно му одговори и на советникот Зоран 
Јорданов дека во Програмата не треба да стои и фирмата која е ангажирана бидејки 
истата има склучено договор со Општина Свети Николе. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 
Програмата на гласање и советот со 14  гласа ЗА и 1 глас ПРОТИВ донесе  Програма за 
чистење и одржување на улиците и  локалните патишта во Општина Свети Николе  
за 2021-2022 година во зимски услови. 

 
Точка  26 
Предлог – Оперативен план За чистење и одржување на улици, локални 

патишта   во Општина Свети Николе за 2021-2022 година во  зимски услови   
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 26 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 

Оперативниот план на гласање и советот со 15  гласа ЗА донесе  Оперативен план За 
чистење и одржување на улици, локални патишта   во Општина Свети Николе за 
2021-2022 година во  зимски услови . 

 
Точка  27 
Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на 

ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе;  
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 27 од дневниот ред. 
Советникот Игор Поповски констатира дека  во ЈКП ,,Комуналец,, се планира да 

има 5 нови вработувања по основ на пензија и 12 нови вработување. Укажа на 
превработеноста во претпријатието и посочи дека треба да се направи реорганизација во 
претпријатието и искористување на ресурсите со кој располага.  

Претставникот од  ЈКП ,,Комуналец,, Дарко Максимов кратко го образложи 
Планот за вработување  и појасни дека ќе се врши реорганизаија на кадарот и дека  се 
врши дополнување само на  две слободни работни места. Споменатите  работни места се 
предвидени од минатите планови но не се пополнети, а може и наредната година истите 
да не се потполнат.  

Советникот Игор Јованчев праша дали двете места се за раководител на пазари и 
возач на патничко возило и дали има доволно време сето ова да се заврши до Нова 
Година. Зошто ова дополнување не се направи на почетокот на 2022 година и зошто е 
толку итно. 
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Претставникот од ЈКП,,Комуналец,,  образложи дека за овој план веќе имаат 
добиено  согласност, Годишниот план е во завршна фаза, сега само треба да се даде 
согласност од Советот. Од предвидените места претпијатието навистина има потреба од 
водоинсталатер и возач на патничко возило и од две раководни места. 

Советникот Игор Јованчев праша дали е толку итно да се вработи раководител на 
пазари до Нова Година? 

Дарко Максимов – претставникот од ЈКП ,,Комуналец,,  укажа на зголеменоста на 
обемот на работата во претпријатието, а за  предвидените  работните места одговори 
дека одлучуваат менаџерските структури. 

 Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 
Годишниот план  на гласање и советот со 9  гласа ЗА  5 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН 
донесе  Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за 
вработување за 2021 година на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Точка  28 
Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на 

ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе;  
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 28 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев 

констатираше дека и двете јавни претпијатија го изменуваат Годишниот план за 
вработување на лица за  раководни места. Укажа  и повика на менаџерските тимови дека 
меѓу овие две Јавни претпријатија во однос на платите има голема несразмерност. 

Правната служба од ЈКП ,,Комуналец,, се согласи со советникот Игор Јованчев и 
укажа на тоа дека наскоро ќе менуваат бодовите за плата во Јавните претпријатија па 
менаџерскиот тим може овде да интервенира. 

Советникот од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Владимир 
Тосев  ја запозна јавноста дека овие бодови за плата во Јавните претпријатија се 
утврдени од претходната локална власт и Градоначалникот. 

. Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 
Годишниот план  на гласање и советот со 10  гласа ЗА  4 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН 
донесе  Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на 
ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 

 
Точка 29 
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 

извештајниот период (комулативно) за квартал ТРЕТИ од 01.01.2021 година до 
30.09.2021 година ; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 29 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Кварталниот 

извештај  на гласање и советот со 14  гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН донесе  Квартален 
извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот 
период (комулативно) за квартал ТРЕТИ од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година 

 
 
Точка 30 
Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ТРЕТ 

квартал на Општина Свети Николе ; 
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Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 30 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Кварталниот 

извештај  на гласање и советот со 14  гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН донесе  Кварталниот 
извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ТРЕТ квартал на Општина 
Свети Николе. 

 
Точка 31 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините на Општина Свети 
Николе; 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 31 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Кварталниот 

извештај  на гласање и советот со 14  гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН донесе   Квартален 
извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општината и јавните 
претпријатија основани од општините на Општина Свети Николе. 
 
 Точка 32 
      Извештај за реализација на Општина Свети Николе за ТРЕТИОТ квартал 
за 2021 година;  

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 32 од дневниот ред. 
 Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Кристијан 
Кузелов побара образложение односно детален извештај од финансиската служба во 
врска контата кој се наведени во Ивештајот. Имено советникот укажа на зголемените 
трошоци во трите квартали во однос на поштата, телефоните, горива и масла, 
прехрамбени продукти и пијалоци, други материјали за специјална намена, поправки и 
тековно одржување, одржување на автопат и улици, други договорни услуги, членарини 
во домашни организации, расходи за репрезенатација, објавување на огласи, судски 
решенија, опрема и машини, реконструкција на улици. Советникот забележа и  на 
нискиот процент на реализација на капиталните инвестиции. Воедно ги побара 
Извештаите од претходните две години. 

Раководителот на Одделението за финансии и буџет- Сузана Нушева одговори 
дека написемно ќе одговори за секое конто пооделно. 

Советникот Александар Симонов дополнително побара објаснување за ставката - 
одржување на зелени површини околу зградите, за правни услуги, ставка за научните 
истражувања, консултански услуги, други договорни услуги, чланарина во домашните 
организации, трансфер до невладини организации и ставка  под разни трансфери. 

Советникот Зоран Јорданов го интересираше околу плаќањето на македонски 
шуми за штета на шумски насади, прочистителна станица за отпадни води, за ковид 
мерки на Здравниот дом и  надомест на штети за поставување на мерни станици на 
земјоделско земјиште, побара одговор за комуналната такса за користење и одржување 
на јавно осветлување, која е обврската и што одржува? 

Раководителот на Одделението за финансии и буџет- Сузана Нушева одговори 
дека во средствата за јавното осветлување влегуваат и средствата за електрична 
енергија. Во врска помошта поради пандемијата на Здравниот дом раководителката 
одговори дека Здравниот дом набавил опрема, а фактурата е платена од страна на 
Општианата. 

Советникот Игор Јованчев реагираше на изјавата на колегата Александар 
Симонов поради неговата изјава дека средствата потрошени  за невладините 
организации се пари фрлени во ветер. 
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Советникот Симонов и понатаму се држеше до својот став  дека парите за 

невладините организации се несоодветно потрошени и дека има граѓани на кој 
навистина им се потребни тие средства. 

Советникот Јованчев имаше контра реплика на колегата и му го објасни начинот 
на кој невладините организации аплицираат со Пргорама за работа до Градоначалникот. 

Советничката Маја Давкова изрази благодарност до невладините организации и 
ги наброја сите нивни активности и нивната борба за да се заштити и помогне жената во 
Општина Свети Николе. 

Стручната служба на Општина Свети Николе – Сузана Нушева одговори дека 
чланарините се за Вардарски Плански Регион и ЗЕЛС на годишно ниво, додека средства 
за НВО секторот се  околу 640.000 денари. Во продолжение ги објасни трансферите за 
прочистителната станица и топлотното греење за Домот на културата и.т.н. 

Советникот Владимир Тасев надополни дека за прочистителната станица која 
уште не работи потрошени се околу 4.300.000 денари. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го стави Извештајот  
на гласање и советот со 13  гласа ЗА  и 1 ПРОТИВ усвои    Извештај за реализација на 
Општина Свети Николе за ТРЕТИОТ квартал за 2021 година.   
 

Точка 33 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални 

услуги,, Свети Николе за период д 01.01.2021 година до 30.09. 2021 година; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 33 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Извештајот  на 

гласање и советот со 13  гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН усвои    Извештај за материјално-
финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе за период д 
01.01.2021 година до 30.09. 2021 година. 

 
Точка 34 
Izve{tajot za materijalno - finansisko rabotewe na JKP ,,Komunalec,, 

Sveti Nikole  za period od 01.01. 2021 godina do 30.09. 2021 godina;   
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 34 од дневниот ред. 
Советникот Зоран Јорданов________________ 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го стави Извештајот  

на гласање и советот со 13  гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН усвои    Izve{tajot za 
materijalno - finansisko rabotewe na JKP ,,Komunalec,, Sveti Nikole  za 
period od 01.01. 2021 godina do 30.09. 2021 godina. 

 
Точка 35 
Предлог - Одлука за ослободувањеод плаќање на партиципација за 

згрижување и воспитание на дете; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 35 од дневниот ред.  
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог - Одлуката  

на гласање и советот со 14  гласа ЗА  донесе    Одлука за ослободувањеод плаќање на 
партиципација за згрижување и воспитание на дете.  
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Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателката  на Советот ја затвори 
третата редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 17:45 
часот.  

Општина Свети Николе 03.12. 2021 година. 
 

     Записничар                Совет на Општина Свети Николе 
   
Славица Димова                      Pretsedatel, 
 _______________                               Валерија Ивановска  
                  _____________________ 
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З  А  П  И  С  Н  И  К   
 
 Од шеесетитретата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 29.01. 2021 година во големата  сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 15:15 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 13 советници Kire Aleksov, 
Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, Штерјо Ѓоргиев, 
Daniel Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Светлана Митрушов, Мирче Јосев, 
Оливера Арсов, Горан Трајковски и Владимир Атанасов. 

Советниците   Бојан Митев и Бојана Стојанова  го најави своето задознување. 
 
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: 
- 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 

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

-Усвојување на Записник од шеесетивтората редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 31.12. 2020 година; 
 
 
Точка 1 

Предлог – Решение за разрешување и именување на членови од Управен Одбор во 
Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 

Точка 2 

Предлог – Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Свети Николе во 
рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2); 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за дополнување на Програмата за поставување урбана опрема на јавни  
површини во општина Свети Николе; 
 
Точка 4 
Предлог – Одлука за определување на имиња на улици во општина Свети Николе; 
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Точка 5 
Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт планДетален урбанистички план за дел од УЕ 
4, за Блок 14, плански опфат 14.1 и 14.2 од ГУП за град Свети Николе, КО Свети 
Николе, Општина Свети Николе, за плански период 2020-2025 год.; 
 
 
Точка 6 
Предлог – Одлука за утврдување на НацртУРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН 
НАСЕЛЕНО МЕСТО за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со 
моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 
3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети 
Николе, за плански период 2020-2025 год.; 
 
Точка 7 
Нацрт - Статут на Општина Свети Николе; 
 
Точка 8 
Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на ОУ Дом на Култура 
,, Крсте Мисирков,, Свети Николе; 
 
Точка 9 
Извештај за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2020 
година; 
 
Точка 10 
Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за второ полугодие од 2020 година; 
 
Точка  11 
Барање за ослободување од такса на улично осветлување од лицето А.К.; 
 
Точка  12 
Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Горобинци, КО 
Горобинци, Општина Свети Николе; 

Точка  13 
Годишен извештај за собран и депониран комунален отпад во Свети Николе од ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе; 
 
Точка  14 
Годишна Програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2021 година; 
 
Точка  15 
Предлог – Одлука за давање согласност на oдлуката  на УО за утврдување на тарифа  за 
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Комуналец Свети Николе за 
регулиран период 2021-2023; 
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Точка  16 
Предлог – Одлука за давање согласност на oдлуката  на УО за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на ЈКП Комуналец Свети Николе за регулиран период 
2021-2023; 

Точка  17 
Предлог – Одлука за давање согласност на oдлуката  на УО за утврдување на тарифа за 
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Комуналец Свети Николе за 
регулиран период 2021-2023; 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по Записникот од 
шеесетивтората редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 
31.12. 2020 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 12 гласа ЗА го усвоија записникот од 
шеесетивтората  редовна  седница одржана на ден 31.12. 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 – Решение за разрешување и именување на членови од Управен Одбор во 
Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка Гонева,, Свети Николе; 

Претседателот на 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. 

1.Од членови во Управниот Одбор na Op{tinska javna ustanova za deca  - 
Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,  Sveti Nikole како  pretstavniци od  
Op{tina  Sveti Nikole se razre{uvaат:  

 
- Сања Накова 
- Зоран Лазаров 

 
2. За членови во Управниот Одбор na Op{tinska javna ustanova za deca  - 

Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,  Sveti Nikole како  pretstavniци od  
Op{tina  Sveti Nikole imenuvaат: 
 

- Јасминка Ѓошевска 
- Кристијан Атанасов 
 
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 8 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Решение за 



  4 

разрешување и именување на членови од Управен Одбор во Ј.О.У.Д.Г. ,,Рахилка 
Гонева,, Свети Николе. 

Точка 2 

Предлог – Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Свети Николе 
во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2); 
 Претседателот појасни дека по барање на Светска Банка Одлуката е донесена кон 
крајот на 2020 година, но бидејки не е реализирана истата треба да се донесе и 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 2 од дневниот ред. 
 Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 
Арсов уште еднаш го изенесе ставот на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата и истакна дека истите  не се против развој на општината, но предност за 
изградба на улици даваат таму каде што граѓаните уредно си ги имаат платено 
комуналиите и стамбените објекти не им се дивоградби. Од тие причини советниците од 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласаат против. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов се 
изјасни дека советничката група од која доаѓа ќе гласаат за Одлуката бидејки на 
граѓаните треба да им се створат нормални услови за живот.Се работи за задолжување за 
околу 35.000.000 денари и тоа задолжување е помалку од претходното задолжување за 
реконструкција на улици. Во однос за потегот лево од патот за с. Горобинци најави дека 
проектите се изработени и дека во тековната година ќе се уредат инфраструктурно. 
`` Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Атанасов ги наброја улициците, но напомена дека не се целосни улици туку дека има и 
изградба на неколку крака. Уште еднаш напомена дека треба да има методологија за да 
се види  кој улици имаат приоритет. 
Советникот Максимов реплицираше на советникот Атанасов и објасни дека 
задолжувањето за улиците е за улици кој се предвидени до ДУП и за кои има изработено 
комплетна докуменрација и истите населби  се 90% легализирани. На потегот за кој 
опозицијата настојува да се изградат улици  голем дел од објектите не се изградени, не 
се платени комплетно комуналиите и.т.н. 
Советникот Атанасов имаше контрареплика и не беше изненаден од одговорот на 
советникот Максимов во врска методологијата за изградба на улици. Побара во иднина 
да има методологија и начин за избор кој улици се приоритет за изградба. 
Претседателот на Советот – Кире Алексов појасни дека со самото купување на 
плацевите платени се и комуналиите од страна на граѓаните и општината треба да им го 
реши инфраструктурниот дел. Во однос на методологијата за изградба на улици 
образложи дека Свдетска банка ја прави методологијата за тоа каде ќе ги инвестира 
средствата. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 
Митрушов ги потсети граѓаните на Општина Свети Николе дека во првите месеци од 
мандатот на овој совет се зборувало за задолжување на општината за изградба на улици, 
за трошење средства и сл. Потсети дека и актуелниот градоначалник се задолжува на 
крајот од мандатот исто како и претходниот градоначалник. Праша зошто општината не 
се задолжила претходно и зошто улиците не се направени до сега. 
Советничката Бојана Стојанова го најави своето присуство. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја  стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 5 гласа ПРОТИВ донесе  Одлука за 
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долгорочно домашно задолжување на Општина Свети Николе во рамки на Вториот 
проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2). 
 
Точка 3 
Предлог – Одлука за дополнување на Програмата за поставување урбана опрема на 
јавни  површини во 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 3 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 дополнување на Програмата 
за поставување урбана опрема на јавни  површини во општина Свети Николе. 
 
Точка 4 
Предлог – Одлука за определување на имиња на улици во 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 4 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 

Атанасов праша на кој начин и кој ги дава предлозите за имињата на улиците и дали 
треба да се формира посебно работно тело за ова намена. Во продолжение советникот 
даде свое видување во однос на имињата на улиците и истакна дека улиците треба да 
носат имиња на лица од локален или регионален карактер. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов одговори дека Советот има донесено 
едногласна Одлука каде имало дополнување на имиња на улици. Не треба да се прават 
поделби на левичари и десничари на имињата кој ќе ги носат улиците.  Секој на свој 
начин од имињата има значение  од локално или регионално ниво. 

Советникот Атанасов побара да се иницира да има посебно тело кое ќе се 
занимава со ова проблематика и истото да влезе во новиот Стаут. 

Советникот Алексов појасни дека до сега немало никаква Комсија во врска ова 
проблематика. 

Советничката Светлана Митрушов побара пет минутна пауза за координација. 
По паузата, откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја  стави 

Предлог – Одлуката на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе  Одлука за 
определување на имиња на улици во општина Свети Николе. 

 
Точка 5 
Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт планДетален урбанистички план за дел 
од УЕ 4, за Блок 14, плански опфат 14.1 и 14.2 од ГУП за град Свети Николе, КО 
Свети Николе, Општина Свети Николе, за плански период 2020-2025 год.; 

Претседателот na Komisijata za planirawe i ureduvawe na prostorot i 
za{tita na `ivotnata sredina i prirodata при Sovetot na  Op{tina Sveti 
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Nikole – Стево Максимов go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Претседателот на комисијата кратко појасни дека согласно законот се работи за 
Нацрт фаза на која после 30 дена ќе следи јавна анкета, па јавна презентација и на крај се 
носи Урбанистичкиот план за овој опфат од 17,09 хектари. Наменски се за домување, 
противпожарна станица и.т.н. Ова Одлука е поради изградба на противпожарна станица 
која ќе биде изградена со средствата од амбасадата на САД. 

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 со 14 гласа ЗА  донесе  Одлука за утврдување на Нацрт 
планДетален урбанистички план за дел од УЕ 4, за Блок 14, плански опфат 14.1 и 
14.2 од ГУП за град Свети Николе, КО Свети Николе, Општина Свети Николе, за 
плански период 2020-2025 год. 
 
 
Точка 6 
Предлог – Одлука за утврдување на НацртУРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН 
НАСЕЛЕНО МЕСТО за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со 
моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 
3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети 
Николе, за плански период 2020-2025 год.; 

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. 

И по оваа Предлог – Одлука се произнесе советникот Mаксимов и истакна дека се 
работи за Нацрт фаза, односно за потег помеѓу  филтерната станица и автопатот, со 
намена за изградба на фотоволтаици. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја  стави Предлог – Одлуката 

на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  Одлука за 
утврдување на НацртУРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО за 
Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП 
бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, 
КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, за плански период 
2020-2025 год. 

 
Точка 7 
Нацрт - Статут на Општина Свети Николе; 

Претседателот na Статутарно правната комисија при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Николе  – Кире Алексов  го podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da go prifati  како што е предложен, со забелешка да се усогласи и 
надополни со предлозите од Комисијата. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го  стави Нацрт - Статутот на 
гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Нацрт - Статут на 
Општина Свети Николе. 
 
Точка 8 
Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на ОУ Дом на 
Култура,, Крсте Мисирков,, Свети Николе; 
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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 8 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 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на ОУ Дом на 
Култура,, Крсте Мисирков,, Свети Николе. 
 
Точка 9 
Извештај за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2020 
година; 

Претседателот na Komisijata za јавни дејности при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова  го 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 – Светлана 

Митрушов побара образложение по Извештајот. 
Директорката на Домот на културата - Мартина Богданова накратко ги образложи 

активностите на Домот на културата во 2020 година со тоа што истакна дека сите 
активности кој се реаализирани се со прописите за Ковид 19. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот  на 
гласање и советот со 14 гласа ЗА  Извештај за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте 
Мисирков,, Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 10 
Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за второ полугодие од 2020 
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 10 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот  на 
гласање и советот со 14 гласа ЗА усвои  Информација за состојбите со јавната 
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН 
Свети Николе за второ полугодие од 2020 година. 
 
Точка  11 
Барање за ослободување од такса на улично осветлување од лицето А.К.; 

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 11 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на гласање 

и советот со 14 гласа ЗА усвои  Барање за ослободување од такса на улично 
осветлување од лицето А.К. 
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Советникот Бојан Митев го пријави своето присуство. 
 
Точка  12 
Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Горобинци, КО 
Горобинци, 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 12 од дневниот ред. 
Советникот Максимов потенцира дека УП за ова село се носи за прв пат и со ова 

жителите од Горобинци ќе можат да си ги решат своите проблеми и потреби од сферата 
на урбанизацијата. Вкупната површина е  47,1 хектар и е поделена на девет блока. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Одлуката на гласање и 
советот со 14 гласа ЗА донесе Одлука за донeсување на Урбанистички план за село 
Горобинци, КО Горобинци, Општина Свети Николе 

Точка  13 
Годишен извештај за собран и депониран комунален отпад во Свети Николе од 
ЈКП ,,Комуналец,, 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 13 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот извештај 
на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои Годишен извештај за 
собран и депониран комунален отпад во Свети Николе од ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе. 
 
Точка  14 
Годишна Програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2021 година; 

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 14 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Годишниот извештај 
на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Годишна Програма 
за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 2021 година. 
 
Точка  15 
Предлог – Одлука за давање согласност на oдлуката  на УО за утврдување на 
тарифа  за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ,,Комуналец,, 
Свети Николе за регулиран период 2021-2023; 

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 15 од дневниот ред. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 

Арсов побара образложение за покачувањето на водата за пиење. 
Сметководителот на ЈКП ,,Комуналец,, - Жаклина Јорданова појасни дека цената 

се покачува по насоки и Решение кои се добиени од Регулаторна комисија за енергетика 
во август 2020 година. Висината на цената на водата е од просекот кој го утврдува 
Регулаторната комсија. 

Советникот  од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев ги запозна советниците дека ова покачување е со насоки  до сите општини во 
државата. Советникот јасно истакна дека Регулаторната комисија дава предлози, но 
Советот треба да одлучи дали да ја донесе одлуката за покачување на цените на вода. Во 
продолжение прочита неколку извадоци од порталите каде Градоначалниците изјавуваат 
дека не дозволуваат да има покачување на водата, а со тоа се спориставиле на одлуките 
од Регулаторната комисија. Направи паралела  со цените на водата во другите општини 
и јасно истакна дека дури и со покачувањето цените за вода за пиење се пониски како за 
правни така и за физички лица.  
 Советникот од советничката група на СДСМ  и коалицијата – Стево Максимов за 
информација на граѓаните појасни дека полниот назив на Регулаторната комисија е 
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги. Тарифата за водата е во согласност 
методологијата кој ја има Регулаторната комисија и во продолжение ги изнесе 
утврдените цени од 2021 до 2023 година. Воедно  ги прочита  насоките од РК и 
задолженијата, обврските и последиците на општините во врска Одлуката на 
Регулаторната комисија за енергетика  и водни услуги. 

Советникот Бојан Митев реплицираше и укажа дека во време на пандемија и економска 
криза по предлог на Регулаторната комисија, ЈКП ,,Комуанлец,, ја  качува водата за 
пиење и истото е недозволиво. Директно одговорни за ова покачување се раководните 
структури на СДСМ – истакна советникот. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов за потсетување истекна дека во 2017 
година исто така се носел  тригодишен план за цени на услуги. Во продолжение го 
прочита Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга, 
донесен на 30.05.2017 година кога претседател на таа комисија бил политички поставен 
од претходната Влада. Сите општини од регионов што се сднабдуваат со вода од 
хидросистемот Злетовица треба да го почитуваат Правилникот. Доколку не се донесе 
Одлуката, цената ќе ја формира Регулаторната комисија и истата може да биде повисока. 

Советникот Митев во контра репликата ги наброја Општините кој не ја 
прифатиле цената на водата од Регулаторната комисија и со тоа ги заштитиле 
интересите на своите граѓани. 

Советникот Кире Алеков праша кој ќе ја преземе одговорноста ако Регулаторната 
Комисија ја одреди највисоката цена од тарифата за вода во случај да не се донесе 
Одлуката. Потсети на некој период кога имало и намалување на водата во времето на 
оваа локална власт и дека дискусии за намалувањето на водата немало бидејки се помнат 
работите селективно. 
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Советничката Оливера Арсов изрази незадоволство од условите за работа на 
Советот, повика да се направи пауза и да се види каква Одлука е донесена во 2017 
година. Понатаму укажа на тоа дека тековниот совет е на 29.01.2021 година, а 
зголемувањето на цената на водата ќе се смета од 01.01.2021 година. Воедно заклучи 
дека Советот ќе донесе Одлука да се покачи водата по тарифа на регулаторната комисија 
односно од две понудени поскапи цени за вода ќе се изгласа пониската. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Одлуката на 
гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ПРОТИВ  донесе Одлука за давање 
согласност на oдлуката  на УО за утврдување на тарифа  за снабдување со вода за 
пиење или водоснабдување на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за регулиран 
период 2021-2023. 

Точка  16 
Предлог – Одлука за давање согласност на oдлуката  на УО за утврдување на 
тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Комуналец Свети Николе за 
регулиран период 2021-2023; 

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 16 од дневниот ред. 
Сметковдителот на ЈКП ,,Комуналец,, - Жаклина Јорданова појасни дека ова е 

прво утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води ,односно прочистителната 
станица е во функција и од тие причини се утврдува тарифа за период од 2021 до 2023 
година. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Одлуката на 
гласање и советот со 7 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Одлука за давање 
согласност на oдлуката  на УО за утврдување на тарифа за прочистување на 
отпадни води на ЈКП Комуналец Свети Николе за регулиран период 2021-2023. 

Точка  17 
Предлог – Одлука за давање согласност на oдлуката  на УО за утврдување на 
тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Комуналец 
Свети Николе за регулиран период 2021-2023; 

 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 17 од дневниот ред. 
 Советникот Стево Максимов зема збор по Одлуката и истакна дека ова ставка е 
намалена за еден денар од истата Регулаторна комисија. Во Решението од Регулаторната 
Комисија  јасно стои дека влегува во сила и дека ќе се применува од 01.01.2021 година. 
Од ова се гледа дека нема драстично зголемување на сметките за вода и дека на едно 
просечно домакинство сметката ќе му се зголеми за 40 денара. 

Советникот Бојан Митев направи друга математика и истакна дека едно 
домакинство ќе плаќа 100 денари месечно повеќе за сметка на вода. 

Реплика имаше советникот Максимов и истакна дека ако се избрише ставка, ќе се 
плаќа помалку , но тогаш ќе нема да има прочистителна станица, ќе нема еколошки 
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здрава животна средина, ќе нема да  се инвстира во еколошко чиста средина  и сл. 
Цената за вода е минимално зголемена, за канализација сметката намалена и така се 
доаѓа до само 40 денари повисока сума месечно за вода 

Советникот Митев во однос на пречистителната станица појасни дека Проектот 
за пречистителната станица е добиен од претходната локална власт. Советниците се овде 
да им го олеснат животот на граѓаните, а да не се критикуваат и натпреваруваат 
меѓусебно. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Одлуката на 
гласање и советот со 14 гласа ЗА донесе Одлука за давање согласност на oдлуката  на 
УО за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на 
ЈКП Комуналец Свети Николе за регулиран период 2021-2023. 
 

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

Општина Свети Николе 29. 01. 2021 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 шеесетипеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 12.03. 2021 година во големата  сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 14:25 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 14 советници Kire Aleksov, 
Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Марија Кочиева Ѓорчева, Штерјо Ѓоргиев, 
Daniel Iqov, Бојана Стојанова, Данче Наков, Ристе Андонов, Светлана Митрушов, 
Мирче Јосев, Оливера Арсов, Горан Трајковски и Владимир Атанасов. 

Советникот   Бојан Митев го најави своето задоцнување. 
 
Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
 
На седницата исто така присуствуваа i: 
- градоначалникот 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 

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

-Усвојување на Записник од шеесетитретата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 29.01. 2021 година; 
 

-Усвојување на Записник од шеесетичетвртата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 17.02. 2021 година; 

 
Точка 1                           
Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2021 

година; 
 
Точка 2 
Предлог – Статут на Општина Свети Николе;                           
 
Точка 3 

 Завршна сметка за 2020 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети 
Николе; 
 

Точка 4 
 Завршна сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2020 година; 
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Точка 5 
Завршна сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка 

,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2020 година; 
 

Точка 6 
Завршна сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2020 година; 

 
Точка 7 
Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2020 година; 
 
Точка 8 
Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2020 година; 
 
Точка 9 
Завршна сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2020 година; 
 
Точка 10 
Завршна сметка за ЈП ,,Погребални услуги,,  Свети Николе за период од 01.01. 

2020  година до 31.12.2020 година; 
 
Точка 11 

            Завршна сметка за ЈКП ,,Единство,, ПО Свети Николе за период од 01.01. 2020 
година до 31.12.2020 година; 
 

Точка 12 
Завршна сметка за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 2020 

година до 31.12.2020 година; 
 
Точка 13 

            Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2020 година; 
 

Точка 14 
Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2020 година; 
 
Точка 15  
Предлог – Одлука за измена и дополнување  на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Свети Николе за 2021 година; 
 

Точка 16 
 Барање за финансиска помош од лицето Ш.К.; 
 

Точка 17 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на  Одлуката за долгорочно домашно 

задолжување на Општина Свети Николе во рамки на Вториот проект за подобрување на 
општинските услуги (MSIP2) бр.0801-1008 од 29.01.2021 година; 

 
Точка 18 
Предлог – Одлука за  дообезбедување на средства за изработка на основен проект 

со вклучена ревизија на истиот за затворен пливачки базен во Општина Свети Николе; 
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Точка 19  
Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Свети Николе за 2021 година; 
 
Точка 20 
Барање донација на финансиски средства;  

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по Записникот од 

шеесетитретата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 
29.01. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 14 гласа ЗА го усвоија записникот од 
шеесетитретата  редовна  седница одржана на ден 29.01. 2021 година. 
 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по Записникот од 
шеесетичетвртата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на 
ден 17.02. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 14 гласа ЗА го усвоија записникот од 
шеесетичетвртата редовна  седница одржана на ден 17.02. 2021 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. 

Точка 1                           
Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2021 

година; 
 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 

Арсов  праша дали во иднина советниците ќе поставуваат прашања пред усвојување на 
дневниоит ред  на почетокот на седницата или ќе се воведе точка разно после 
исцрпување на дневниот ред како што пишува во Програмата за работа на советот. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов  одговори дека советничките 
прашањата ќе се поставуваат по исцрпување на дневниот ред, а ќе се утврдуваат на 
самата седница, на предлог од комисииите и на предлог од градоначалникот.   

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја  стави Предлог –
Програмата на гласање и советот со 14 гласа ЗА  донесе Програма за работа на 
Советот на Општина Свети Николе за 2021 година. 
 

 
Точка 2 
Предлог – Статут на Општина Свети Николе;                           



  4 

Претседателот na Статутарно правната комисија при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Николе  – Кире Алексов  го 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 констатира дека во новиот Статут нема некој значајни промени освен 
вметнувањето на новото име на републиката. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов појасни дека сите дополнувања и 
измени во статутот се носени во координација со комисијата и опозицијата. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го  стави Предлог –
Статутот  на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Статут на 
Општина Свети Николе. 

 
Точка 3 

 Завршна сметка за 2020 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, 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 3 од дневниот ред. 
Директорката на Домот на културата - Мартина Богданова  дискутираше по 

завршната сметка и подетално  ги објасни сите активности и трошоци кој се реализирале 
и направиле во 2020 година, а посебно го истакна завршениот проект за затоплување и 
ладење на кино салата. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Завршна 
сметка за 2020 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети Николе. 

 
Точка 4 

 Завршна сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 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 4 од дневниот ред. 
Директорот на Народниот Музеј – Александар Данев накратко ги образложи 

превземените активности од страна на Народниот музеј во време на Ковид 19. Посебно 
изрази задоволство од  реализираните проекти меѓу кои  е и дигиталната археолошка 
карта. Понатаму зборуваше за културното наследство на територија на Општина Свети 
Николе и неговата конзервација. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Атанасов по однос на Завршната сметка  укажа на домакинското работење на Народниот 
Музеј кое е видливо од приложениот Извештај каде се објаснети сите фази на проекти 
кој се реализирани и проекти кој следуваат во 2021 година. 
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Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 13 гласа ЗА усвои Завршна сметка на ОУ  Народен 
Музеј Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 5 
Завршна сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка 

,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за 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 5 од дневниот ред. 
Директорката на Детската градинка,,Рахилка Гонева,, - Билјана Василова ги 

извести советниците дека поради пандемијата градинката не работела шест месеци, но 
меѓувреме се направени многу реновирања во градинката се со цел поудобно живеење 
на децата. Во продолжение накратко ги образложи приходите и расходите во Детската 
градинка.  

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 
Митрушов праша зошто комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, 
електричнна енергија, пошта, телефон, материјален  ситен инвентар, договорни услуги, 
други тековни расходи се зголемени вои однос на претходната година, а градинката не 
работела цели шест месеци. 

Директорката појасни дека тоа е така бидејки е плаќано од две сметки, а во други 
оператвни расходи е д.д.в. кое се плаќа на три месеци поради продуктите кој се 
набавувани за народната кујна. 

По барање на советниците, книговодителот дообјасни дека има набавка на обувки 
на вработените, ангажирани лица за договор на дело  и сл. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Завршна 
сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка ,,Рахилка 
Гонева,, Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 6 
Завршна сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 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 6 од дневниот ред. 
Директорката на училиштето – Саша Мицевска исто како и претходните 

директори зборуваше за приходите и расходите во училиштето, за реализираните 
помали и поголени  проекти во 2020 година, зголемувањето на платите на вработените 
за 20%, за подобрување на интернетот поради одржување на настава од далечина, 
реновирање на спортската сала ,,Цар Самоил,, и сл. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Завршна 
сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2020 година. 
 
 



  6 

 
Точка 7 
Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 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 7 од дневниот ред. 
Директорката на ООУ ,,Гоце Делчев,, - Билјана Мишева истакна дека се опфатени 

сите детектирани потреби во завршната сметка и во согласност со финансовиот план. 
Понатаму накратко појасни како се одвивала наставата за време на Ковид 19, онлајн 
обуките, набавка на таблети за учениците, реватилизација на учелишниот мебел, 
санација на тоалети, лед осветлување, делумна реконстукција на оградата на дворот на 
училштето и сл. Во продолжение накратко ги појасни приходите и расходите на 
училиштето. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 
Арсов направи осврт на завршните сметки и изрази задоволство од начинот на 
презентирање на извештајот од страна на директорката и воедно изрази  благодарност до 
директорите на образовните институции за напорите кој се направени за да се одржи 
наставата во ова време на пандемија. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Завршна 
сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2020 година. 

 
Согласно препораките Претседателот на Советот на Оппштина Свети Николе – 

предложи  пауза од 15 минути. 
По пауза од 15 минути Советот на Оппштина Свети Николе продолжи со работа. 
 
Точка 8 
Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 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 8 од дневниот ред. 
Книговодителот на ООУ ,,Даме Груев,,  - Лујза Андонова ги запозна советниците 

со активностите кој се превземени во 2020 година и истакна дека претходната година 
завршила со намалување по однос на сите ставки. Понатаму книговодителот и 
наративно и со суми ги презентираше трошоците околу изведените проекти во 
училиштето. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 
Митрушов побара одговор зошто во ООУ ,,Даме Груев,, има прикажано повеќе трошок 
во однос за огрев во училиштето, додека во останатите училишта кој работат во две 
смени има прикажано помалку трошок, односно намалувањето на средствата за огрев во 
останатите училишта е многу поголем во однос ООУ ,,Даме Груев,,.  

Воедно советничката забележи дека завршните сметки генерално на сите 
училишта не се доставени како што треба, страниците се измешани, превртени наопаку  
и сл. 

Книговодителот на ООУ ,,Даме Груев,, одговори на советничката со 
образложение дека во склопот на училиштето работат и подрачнте училишта во неколку 
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села и сите тие се затоплуваат на различни грејни тела. Во извештајот јасно стои колку е 
потрошено за нафта, колку за пелети и дрва. 

Советничката Митрушов уште еднаш истакна дека немало преглед во Извештајот 
поради не уредна и испревртена доставена завршна сметка. Замоли нареднит пат нивото 
на однесување и зборување од претставниците од ова училиште да биде на покултурно 
ниво. 

Советничката Оливера Арсов се обрати до предлагачите и побара во врска 
завршните сметки во иднина да ги изготват како ЈКП,,Комуналец,,или Народниот музеј 
односно прво да оди наративниот дел, збирните суми, а потоа да се гледаат расчленетите 
податоци и суми. 

Советникот Бојан Митев го пријави своето присуство. 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Завршната 

сметка на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ПРОТИВ усвои Завршна сметка на 
ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2020 година. 

 
Точка 9 
Завршна сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 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 9 од дневниот ред. 
За збор се јави директорот на СОУ ,,Кочо Рацин,, - Ванчо Миленков и исто како и 

претходните колеги ги образложи приходите  и расходите во училиштето и воедно 
истакна за раководење на ова институција е потребно  работење, знаење и менаџирање. 

Се фокусираше на неколку точки како што се адвокатски трошоци, проценители, 
извршители, за исплата на плати на вработените во интернатот и училиштето. Со 
задоволство констатира дека овие наследени проблеми и трошоци се решени и 
исплатени. Воедно го најави и комплетното реновирање на учлишниот дом, а во 
продолжение ги запозна советниците подетално со Проектите кој се реализирани во 
2020 година во СОУ ,,Кочо Рацин,, во двете училишта, посебно со активностите во 
земјоделското стручно образование  се со цел да  привлечат поголем број на ученици во 
наредните годинини. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев  укажа дека завршната сметка  не е многу прегледна, дека има премногу 
информации и бројки во Завршната на училиштето, но ништо не е јасно, нема 
споредбени бројки за мината година и тековната  година. Сумарно се изјасни и упатува 
забелешки за  скенирањето на завршната. 

Директорот на училиштето оговори дека училиштето има 9 завршни сметки, 
скенирањето е автоматски и така е скенирана завршната сметка.  

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 8  гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Завршна 
сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 10 
Завршна сметка за ЈП ,,Погребални услуги,,  Свети Николе за период од 

01.01. 2020  година до 31.12.2020 година; 
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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 10 од дневниот ред. 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави 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. 2020  година 
до 31.12.2020 година. 

 
Точка 11 

            Завршна сметка за ЈКП ,,Единство,, ПО Свети Николе за период од 01.01. 
2020 година до 31.12.2020 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 11од дневниот ред. 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави 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. 2020 година до 31.12.2020 
година. 
 

Точка 12 
Завршна сметка за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 

2020 година до 31.12.2020 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 12 од дневниот ред. 
Директорот на ЈКП,,Комуналец,, - Александар Давитков накратко ги истакна 

активностите кој се реализирани во претпријатието во 2020 година. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ – Бојан Митев и 

коалицијата  изрази незадоволство од излагањето на директорот и во продолжение  
зборуваше за приходите и расходите каде истакна дека расходите во 2020 година биле 
поголеми отколку приходите. Побара да се издвои контото 4030 и да се расчлени. 
Понатаму на   квартално и годишно ниво ги споредуваше трошоците за репрезентација, 
правните, адвокатски  и интелектуални трошоци, трошоците за привремено ангажирани 
лица, потрошениот канцеларски материјал , трошоци за услуги од други и.т.н. Воедно 
советникот побара одговор каде се потрошени средствата кој стојат на расходната 
ставка.  

На крајот на излагањето советникот укажа на тоа дека локалната власт и 
претпријатието изреализираните проекти и набавената механизација ги оствариле 
благодарејки на идеите и предлозите од страна на опозицијата, но сепак хигиената во 
градот не е на завидно ниво и  граѓаните не се задоволни. 

Директорот на ЈКП,,Комуналец,, - Александар Давитков  одговори околу 
електричната енергија и потрошеното гориво како и за трошоци за огревно дрво. Ги 
објасни сите трошоци за репрезентацијата со образложение дека трошоците се повеќе за 
храна на прекувремените работници. Во врска канцеларискиот материјал одговори дека 
во изминатата година имало многу опомени пред тужби, тужби и слични трошоци па од 
тие причини трошокот за канцеларискиот материјал е зголемен. Услуги од други е 
зголемена ставка поради ангажирање на лица и фирма од страна. На крајот заклучи дека 
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најголемото зголемување е направено поради зголемување на платите на вработените во 
претпријатието. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 
Митев констастира дека сите наведени трошоци се тековни трошоци со години наназад 
и нема оправдување за зголемување на трошоците на споменатите ставки каде се гледа 
дека разликата е голема, а трошоците се направени уште поголеми. 

Директорот на ЈКП,,Комуналец,, - Александар Давитков  беше дециден и посочи 
дека ако трошокот за репрезентација сега е 200.000, каде и на што се потрошени 900.000 
денари за репрезентација на претходното раководство на ЈКП ,,Комуналец,, На ставката 
услуги од други има зголемување бидејки фактурата се книжи кога е доспеана, односно 
со задоцнување.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата– Стево Максимов 
образложи зошто советничката група на СДСМ и коалицијата ќе гласаат ЗА по оваа 
точка. Имено советникот кога ги спореди приходите и расходите во изминатите години 
констатира дека ЈКП ,,Комуналец,, работи  со финансиска добивка и оди во нагорна 
линија, а  воедно се намалени и обврските кон добавувачите.  

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  направи 
паралела во однос на бројките од 2017 година и бројките во 2020 година. Констатира 
дека од едно задолжено претпријатие денес истото стои цврсто на нога и оди напред. 
Воедно претпријатието во моментот нема долгови по однос на камата туку има само 
тековни долгови. Во однос на платите на вработените констатира дека истите се 
покачени за 50%. Понатаму со задоволство констатира дека прв пат во историјата 
претпријатието гради водовод во должина од пет км, се рестартира ,,Дивјак,,, и 
рестартирање на филтер страницата. Во врска репрезентациите истакна дека 200.000 за 
репрезентација е нзабележлива во споредба од некое друго време кога се правело 
репрезентација по 1.000.000 денари па и повеќе. Во продолжение ги наброја и другите 
активности на претпријатието и изрази задоволство од работата на претпријатието. 

Советникот Бојан Митев укажа на тоа дека на говорница треба да одговараат на 
прашањата менаџерите на претпријатијата, а не градоначалникот. Изрази незадоволство 
од говорот на градоначалникот и побара истиот да ги прикажува работите во 
претпријатието по реално. 

 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Завршната 

сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои   Завршна 
сметка за ЈКП ,,Комуналец,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 2020 година до 
31.12.2020 година. 

           
Точка 13 

            Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 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 13 од дневниот ред. 
Градоначалникот  се јави за збор и зборуваше за точка 13 и точка 14.  

 Го образложи извештајот и завршната сметка, направи споредба со измината 
година и заклучи дека приходите во 2020 година одат во нагорна линија и имаат 
зголемувње. За самофинансирачките активности кажа дека има намалување поради 
пандемијата, додека пак кај капиталните приходи истакна дека има зголемување. Поради 
економичноста на работењето на локалната самоуправа, локалата влегува со голема 
позитива во 2021 година. Понатаму истакна дека Општина Свети Николе е ликвидна 
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општина, со позитивно салдо и во моментот има само тековни трошоци – со задоволство 
истакна градоначалникот. 

 Во продолжение ја образложи расходната сметка и  одредени ставки кој се во 
интерес на граѓаните односно изграбата и рекострукција на улици, натпатници, систем 
за прочистување на отпадни води, пешачка патека до Била Зора, изградба на 
натлетниковци, реконструкција на јавно осветлување, изградба на цевковод од ,,Дивјак,, 
до с. Горобинци и.т.н. Заклучи дека капиталните расходи во 2020 година се зголемени за 
22.000.000 денари во споредба со 2019 година. Понатаму градоначалникот зборуваше за 
развојот за спортот во градот и средствата за таа намена, ставките за социјалната 
заштита, образование и сл. Своето излагање градоначалникот го заврши со надеж дека 
оваа година ќе заврши пандемијата Ковид 19 и сите неизреализирани активности ќе се 
реализираат со време. 
            Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои    Годишен 
извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 14 
Завршна сметка на Општина Свети Николе за 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 14 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Завршната сметка на 

гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои    Завршна сметка на 
Општина Свети Николе за 2020 година. 

 
Точка 15  
Предлог – Одлука за измена и дополнување  на Одлуката 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 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 Одлуката на гласање 

и советот со 15 гласа ЗА донесе Одлука за измена и дополнување  на Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2021 година. 

  
Точка 16 

 Барање за финансиска помош од лицето Ш.К.; 
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 за финансиска помош од лицето Ш.К. 
 
Точка 17 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на  Одлуката за долгорочно 

домашно задолжување на Општина Свети Николе во рамки на Вториот проект за 
подобрување на општинските услуги (MSIP2) бр.0801-1008 од 29.01.2021 година; 
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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 17 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Одлуката на гласање 

и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за измена и 
дополнување на  Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина 
Свети Николе во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги 
(MSIP2) бр.0801-1008 од 29.01.2021 година. 

 
Точка 18 
Предлог – Одлука за  дообезбедување на средства за изработка на основен 

проект со вклучена ревизија на истиот за затворен пливачки базен 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. 

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

и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за  дообезбедување на 
средства за изработка на основен проект со вклучена ревизија на истиот за 
затворен пливачки базен во Општина Свети Николе. 

Точка 19  
Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата 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 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 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 2021 година. 

 
Точка 20 
Барање донација на финансиски средства;  
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 15 гласа ЗА  усвои Барање донација на финансиски средства. 
 

 
 

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

Општина Свети Николе 12. 03. 2021 година. 
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     Записничар                        Совет на Општина Свети Николе  
Славица Димова                       Pretsedatel, 
 _______________                                    Kire Aleksov  
             ______________________ 
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З  А  П  И  С  Н  И  К   

 
 
 Од шеесетишестата итна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана 
на ден 26.03. 2021 година во големата  сала на Општина Свети Николе со почеток во 
09:40 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 14 советници Kire Aleksov, 
Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Штерјо Ѓоргиев, Daniel Iqov, Бојана 
Стојанова, Данче Наков, Ристе Андонов, Марија Кочиева Ѓорчева, Светлана Митрушов, 
Мирче Јосев, Оливера Арсов, Бојан Митев и Владимир Атанасов. 

Советникот Горан Трајковски  го најавија своето отсуство. 
 
Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
 
На седницата исто така присуствуваа i: 
- 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 ја образложи итноста на седницата со 

образложение дека истата е свикана поради обврската Одлуките на дневениот  ред да се 
донесат до 31.03.2021 година. 

Советникот од советничката гупа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев 
постави прашање до Градоначалникот и директорот на ЈКП ,,Комуналец,, но откако 
констатира дека споменатите не се присутни на седницата, побара одговорот да се 
достави  во писмена форма. Праша во која нивна програма како предизборно ветување 
има дека во Општина Свети Николе ќе има платен паркинг и врз основа на која јавна 
анќета  или мислење од страна на гражаните утврдиле дека во овој момент е потребен  
платен паркинг во централното општинско подрачје. Воедно укажа на тоа дека 367  од 
нашите сограѓани се невработени како последица од Ковид 19 и финансиски и емотивно 
истрошени и платниот паркинг е непотребен во ова време – истакна советникот. 

Претседателот на советот – Кире Алексов  истакна дека на наредната седница 
советникот ќе добие одговор на поставените прашања. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

шеесетишестата итна седница го предложи следниот: 
  
 
 Д н е в е н   р е д 
 
 

Точка 1  
Предлог – Одлука за согласност на Предлог план за упис на ученици во прва 

година во учебната 2021/2022 година во СОУ,, Кочо Рацин,, – Свети Николе; 
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Точка 2   
Предлог – Одлука за отпочнување на постапка за основање на Општинско 

Основно Музичко Училиште; 

 
Точка 3 
Предлг – Одлука за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на 

давателите на јавни услуги и директорот во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева “Свети Николе; 
 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот го стави дневниот 

ред на усвојување. Советниците со 14 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 

 
Точка 1  
Предлог – Одлука за согласност на Предлог план за упис на ученици во прва 

година во учебната 2021/2022 година во СОУ Кочо Рацин – Свети Николе; 

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

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

Митрушов  побара одговор од директорот за што конкретно се работи, па потоа да се 
дискутира. 

Директорот на СОУ ,,Кочо Рацин,, - Ванчо Миленков образложи дека 
табеларениот преглед за запишување на ученици за 2021/2022 година е приложен и 
согласно договорите кој се склучени со бизнис партнерите со внесување на  дуелното 
образование потребно е да се распише кокнурс. Бизнис партнерите се заинтересирани и 
потребно е да се склучат договори за практично образование во три комбинирани 
паралелки. Учениците сами ќе се определат која стручна спрема ќе ја изучуваат. 

 
Советничката Митрушов  реплицираше на директорот и ја поздрави идејата за 

атрактивните струки. Воедно праша дали со ова комбинација на струките, наставниот 
кадар ќе се задржи и дали нема да им се намали фондот на часови. 

Директорот – Ванчо Миленков  одговори дека се очекува да се запишат доволен 
број на ученици и да се формираат седум паралелки. Од искуство може да се каже дека 
никогаш не може да се предвиди колку ученици ќе се запишат во наредната година и 
дека бројот на паралелки не е намален.  Баш од тие причини паралелките се 
искомбинирани односно да им се даде можност на учениците стручно да се образуваат, а 
со тоа да се задржи и фондот на часови кај наставниците. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Одлуката на 
гласање и советот со 14 гласа ЗА донесе Одлука за согласност на Предлог план за 
упис на ученици во прва година во учебната 2021/2022 година во СОУ Кочо Рацин – 
Свети Николе. 
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Точка 2   
Предлог – Одлука за отпочнување на постапка за основање на Општинско 

Основно Музичко Училиште; 

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

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

и советот со 14 гласа ЗА донесе Одлука за отпочнување на постапка за основање на 
Општинско Основно Музичко Училиште. 

 
Точка 3 
Предлг – Одлука за утврдување вредноста на бодот за пресметување на 

плата на давателите на јавни услуги и директорот во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева 
“Свети Николе; 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Одлуката на гласање 

и советот со 14 гласа ЗА донесе Одлука за утврдување вредноста на бодот за 
пресметување на плата на давателите на јавни услуги и директорот во ЈОУДГ 
,,Рахилка Гонева “Свети Николе. 
 
 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
шеесетишестата итна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
10:00   часот. 

Општина Свети Николе 26. 03. 2021 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 шеесетиседмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 29.04. 2021 година во големата  сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 09:40 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 14 советници Kire Aleksov, 
Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Штерјо Ѓоргиев, Daniel Iqov, Данче Наков, 
Ристе Андонов, Марија Кочиева Ѓорчева, Светлана Митрушов, Мирче Јосев, Оливера 
Арсов, Горан Трајковски, Бојан Митев и Владимир Атанасов. 

Советничката Бојана Стојанова  го најави своето отсуство. 
 
Pretsedatelot на Советот констатираше дека на седницата присуствуваат 

mnozinstvo советници на Советот и дека Советот може полноважно да одлучува. 
 
На седницата исто така присуствуваа i: 
Градоначалникот 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 шеесетиседма 

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

-Усвојување на Записник од шеесетипеттата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 12.03. 2021 година; 

 
 

-Усвојување на Записник од шеесетишесттата  итна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 26.03. 2021 година; 
 
 
 

Точка 1 
Предлог – Правилник за измена и дополнување на Правилникот за наградување 

на ученици за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари; 
 
Точка 2 

 Предлог – Програма за Јавни работи во 2021 година; 
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Точка  3                    
Предлог – Одлука за определување на локации за одредување на локации за 

депонирање на градежен шут и земја од ископ; 
 

Точка 4 
Предлог – Одлука За намалување на обврска за плаќање надомест за 

уредување градежно земјиште; 
 
            Точка 5 
   Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Кадрифаково, КО 
Кадрифаково, Општина Свети Николе;        

          Точка 6 
  Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Преод, КО Преод, 

 Општина Свети Николе; 

          Точка 7 
          Предлог – Одлука за донесување на Техничка исправка за ГП.35, дел од Блок 3, од 
ДУП „ЛИВАДИ“, К.О Свети Николе-град,Општина Свети Николе; 

Точка 8 
          Дополнување на Програмата за работа во областа на располагање со градежно 
земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина 
Свети Николе за 2021 година; 
 

Точка 9 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, 

Свети Николе;за пeриод од 01.01. 2021 година до 31.03.2021 година;  
 

Точка  10  
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 

извештајниот период (комулативно) за квартал ПРВИ од 01.01.2021 година до 
31.03.2021 година ; 
 

Точка 11 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2021 

година; 
 

Точка 12 
Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ПРВ квартал  

за 2021 година ;  
 

Точка 13 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините за 2021 година; 
 

Точка 14 
Предлог – Одлука за проширување  на средствата на Буџетот на Општина Свети 

Николе за 2021 година; 
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          Точка 15 
          Барање од Секторот за урбанизам за лицето З.А.; 

          Точка 16 
          Барање од Секторот за урбанизам за лицето З.А.; 

          Точка 17 
          Барање од Секторот за урбанизам за лицето Ж.Н.; 

 
          Точка 18 
          Барање финансиска помош од лицето В.Д.; 
 
          Точка 19 
          Барање финансиска помош од лицето Р.Д.; 
 
 
          Точка 20 
          Барање финансиска помош од лицето Д.К.; 
 
          Точка 21 
          Барање финансиска помош од лицето Д.Ф. 
 
          Точка 22 
           Предлог – Одлука за купопродажба на недвижен имот – градежно неизградено земјиште 
 
          Точка 23 
          Предлог – Одлука за основање на општинско основно музичко училиште во Свети Николе 
 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори расправа по дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот го стави дневниот 

ред на усвојување. Советниците со 14 гласа ,,за,, го усвоија дневниот ред и работеа по 
него. 

 
Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по Записникот од 

шеесетипеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 
12.03. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 11 гласа ЗА го усвоија записникот од 
шеесетипеттата  редовна  седница одржана на ден 12.03. 2021 година. 
 
 

Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по Записникот од 
шеесетишестата итна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 
26.03. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 12 гласа ЗА го усвоија записникот од 
шеесетишестата итна  седница одржана на ден 26.03. 2021 година. 
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Пред да се премине на разгледување на точките од дневниот ред, Претседателот 

на Советот – Кире Алексов напомена дека одговорот на советничкото прашање од 
советникот Бојан Митев кое беше поставено на минатата седница им е доставен на 
советниците. 
 

Точка 1 
Предлог – Правилник за измена и дополнување на Правилникот за 

наградување на ученици за успеси на републички, олимписки и меѓународни 
натпревари; 

 
Известителот  na Komisijataза  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. 

Известителот  образложи дека Комисијата не изградила став околу предлог 
точката и препушта на Советот да донесе соодветна Одлука. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
Советничката од советничката група на ВМРО ПМНЕ и коалицијата – Светлана 

Митрушов како вовед во дискусијата хронолошки ги наброја наградите на учениците од 
ООУ ,,Кирил и Методиј,, и од другите училишта кој усвоиле награди на републичко, 
меѓународно учество и учество на олимпијада, а воедно ги наброја и паричните награди 
по освоени места, прво, второ и трето место. Советничката констатира дека во 
предложениот Правилник се гледа дека Општината нема доволно средства да ги исплати 
овие талентирани ученици.Повика сериозно да се размисли и да не се удира по 
најболната точка во образованието и овие ученици да не се демотивираат.  

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  укажа дека 
советничката не е доволно информирана. Имено измената на Правилникот е во делот за 
зголемување на средства за исплата на учениците и менторите, односно сите што не се 
исплатени во тековната година да се исплатат во наредната година – појасни 
градоначалникот. 

Советничката Светлана Митрушов  праша дали до сега остана некој ментор или 
ученик не исплатен? Зошто сега имаме додавање во член 4 став 2 ако со исплаќањето 
било се во ред. 

Градоначалникот  појасни дека основа за исплата е измената во Правилникот. 
Има ученици кој доставуват барања за исплата од награди од претходната учебна година 
по Нова Година. Од тие причини е измената во Правилникот, односно да се исплатат и 
тие наградени ученици. На крајот на образложението Градоначалникот посака да има 
што поголем број наградени и талентирани ученици. 

Советникот од советничката група на ВМРО ПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев 
истакна дека овој Правилник е предложен со задоцнување и дека требало да се измени 
на почетокот на годината. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог - 
Правилникот на гласање и советот со 8 гласа ЗА и  6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Правилник за измена и дополнување на Правилникот за наградување на ученици 
за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари. 
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Точка 2 

 Предлог – Програма за Јавни работи во 2021 година; 
Претседателот na Komisijata за  комуални работи  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 - 

Програмата на гласање и советот со 8 гласа ЗА и  6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе 
Програма за Јавни работи во 2021 година. 

 
Точка  3                    
Предлог – Одлука за определување на локации за одредување на локации за 

депонирање на градежен шут и земја од ископ; 
Претседателот na Komisijata за 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 3 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на ВМРО ПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев 

истакна дека ние како држава немаме стратегија за управување со отпад ниту пак се знае 
како да се направи истата. Воедно посочи дека регионалната депонија која е започната 
од претходниот градоначалник, а подржана од овој градоначалник ќе донесе хаос во 
управувањето со отпадот на подрачјето на Општина Свети Николе. Од тие причини 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласа воздржано. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог - 
Одлуката на гласање и советот со 8 гласа ЗА и  6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
определување на локации за одредување на локации за депонирање на градежен 
шут и земја од ископ. 
 

Точка 4 
Предлог – Одлука за намалување на обврска за плаќање надомест за 

уредување градежно земјиште; 
Претседателот na Komisijata за 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. 
Советникот од советничката група на ВМРО ПМНЕ и коалицијата – Бојан Митев 

појасни дека со ова Одлука обврската за плаќање надомест за уредување градежно 
земјиште на инвеститорите им се намалува и истите ќе платат 1.850.000 денари наместо 
3.716.000 денари.  За возврат  инвеститорите ќе изградат паркинг простор околу 
зградата.  Советникот истакна дека згрдата е изградена, паркингот веќе е изграден и тој 
припаѓа на Република Македонија.Воедно  праша кој проценил колку чини паркингот? 
Зошто да се ослободи инвеститорот? Зошто паркингот не го изградила Општината?  
Советникот се изјасни дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата нема да 
ја подржи ова Одлука. 
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Раководителот на Секторот за урбанизам – Зоран Стојчев ја појасни Одлуката и 
воедно истакна дека инвеститорите се ослободуваат од комуналии бидејки ќе изградат 
паркинг и сообраќајница на соседната КП која е во сопственост на државата. Се 
ослободуваат од комуналии инвеститорите од 50% бидејки целиот потег изнесува околу 
5.200.000 днари. 50% го гради  Јавното претпријатие за стопанисување со стамбен и 
деловен простор , а  50% инвеститорите на стамбената зграда. Раководителот истакна 
дека воедно со паркинг просторот ќе се средат сообраќајно и претходните згради и со 
тоа ќе се добие урбан лик на тој простор. 

Советникот Митев реплицираше и укажа дека тоа не го менува фактот дека други 
ќе прават сообраќајници и паркинзи наместо општината. Тоа се основни и суштински 
инфраструктури на општината. Ако треба да се прави сообраќајница и паркинг тогаш 
тоа треба да го прави општината и ако веќе  се намалуваат обврските на инвеститорот 
зошто не се намалени и обврските на Јавното претпријатие   - истакна советникот.  

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог - 
Одлуката на гласање и советот со 7 гласа ЗА и  6 гласа ПРОТИВ донесе Одлука за 
намалување на обврска за плаќање надомест за уредување градежно земјиште. 

 
            Точка 5 

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

Претседателот na Komisijata за 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 ја стави Предлог - Одлуката 

на гласање и советот со 13  гласа ЗА донесе Одлука за донeсување на Урбанистички 
план за село Кадрифаково, КО Кадрифаково, Општина Свети Николе. 
      

          Точка 6 
 Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Преод, КО 

Преод, Општина Свети Николе; 
Претседателот na Komisijata за 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 6 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог - Одлуката на 
гласање и советот со 13  гласа ЗА донесе Одлука за донeсување на Урбанистички 
план за село Преод, КО Преод, Општина Свети Николе. 

          Точка 7 
 Предлог – Одлука за донесување на Техничка исправка за ГП.35, дел од 

Блок 3, од ДУП „ЛИВАДИ“, К.О Свети Николе-град,Општина Свети Николе; 
Претседателот na Komisijata за 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. 



  7 

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

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог - Одлуката 
на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 4 ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за донесување на 
Техничка исправка за ГП.35, дел од Блок 3, од ДУП „ЛИВАДИ“, К.О Свети 
Николе-град, Општина Свети Николе. 

Точка 8 
          Дополнување на Програмата за работа во областа на располагање со 
градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на 
подрачјето на Општина Свети Николе за 2021 година; 

Претседателот na Komisijata за 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 8 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави дополнувањето на 

програмата  на гласање и советот со 8  гласа ЗА  и 5 ВОЗДРЖАНИ донесе Дополнување 
на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Свети 
Николе за 2021 година. 

 
Точка 9 
Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални 

услуги,, Свети Николе за пeриод од 01.01. 2021 година до 31.03.2021 година;  
Претседателот na Komisijata за 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 го стави Извештајот  на гласање и 
советот со 8  гласа ЗА  и 5 ВОЗДРЖАНИ го усвои  Извештајот за материјално-
финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе за пeриод од 
01.01. 2021 година до 31.03.2021 година. 
 

Точка  10  
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за 

извештајниот период (комулативно) за квартал ПРВИ од 01.01.2021 година до 
31.03.2021 година ; 

Претседателот na Komisijata за 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. 
Градоначалникот на Општина Свети Николке – Сашо Велковски истакна дека 

општината во првиот квартал има реализација на буџетот од 21,6%. Зголемена е 
ликвидноста на општината и на крајот од првиот квартал општината располага со 
средства од 20.000.000 денари кој треба да се изреализираат по Програмите. Во 
продолжение ги наброја ставките по суми и изрази задоволство од средствата со кој 
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располага Општина Свети Николе и најави спроведување на  активностите согласно 
програмата  за јавни набавки. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Кварталниот 
Извештај на гласање и советот со 8  гласа ЗА  и 5 ВОЗДРЖАНИ усвои  Квартален 
извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот 
период (комулативно) за квартал ПРВИ од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година. 
 

 
Точка 11 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 

2021 година; 
Претседателот na Komisijata за 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 11од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот  на 

гласање и советот со 8  гласа ЗА  и 6 ВОЗДРЖАНИ усвои   Извештај за реализација на 
Општина Свети Николе за првиот квартал за 2021 година. 

 
Точка 12 
Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ПРВ 

квартал  за 2021 година ;  
Претседателот na Komisijata за 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 го стави Кварталниот 
Извештај на гласање и советот со 8  гласа ЗА  и 6 ВОЗДРЖАНИ усвои  Кварталниот 
извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за ПРВ квартал  за 2021 година. 
 

Точка 13 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините за 2021 година; 
Претседателот na Komisijata за 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 го стави Кварталниот 
Извештај на гласање и советот со 8  гласа ЗА  и 6 ВОЗДРЖАНИ усвои  Квартален 
извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општината и јавните 
претпријатија основани од општините за 2021 година. 
 

Точка 14 
Предлог – Одлука за проширување  на средствата на Буџетот на Општина 

Свети Николе за 2021 година; 
Претседателот na Komisijata за 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. 
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 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Одлуката на гласање 
и советот со 8  гласа ЗА  и 6 ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за проширување  на 
средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2021 година. 

 

          Точка 15 
          Барање од Секторот за урбанизам за лицето З.А.; 

Претседателот na Komisijata за 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 15 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави на гласање Барањето  и 
советот со 14  гласа ЗА  го усвои  Барањето од Секторот за урбанизам за лицето З.А.; 

          Точка 16 
          Барање од Секторот за урбанизам за лицето З.А.; 

Претседателот na Komisijata за 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 16 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави на гласање Барањето  

и советот со 14  гласа ЗА  го усвои Барањето од Секторот за урбанизам за лицето З.А. 

          Точка 17 
          Барање од Секторот за урбанизам за лицето Ж.Н.; 

Претседателот na Komisijata за 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 17 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави на гласање Барањето  

и советот со 14  гласа ЗА  го усвои Барањето од Секторот за урбанизам за лицето 
Ж.Н. 

 
          Точка 18 
          Барање финансиска помош од лицето В.Д.; 

Претседателот na Komisijata за 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  барањето и му исплати финансиска помош согласно 
буџетските можности. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред. 

 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на гласање 
и советот со 14  гласа ЗА  го усвои Барањето  финансиска помош од лицето В.Д. 
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          Точка 19 
          Барање финансиска помош од лицето Р.Д.; 

Претседателот na Komisijata за 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  prifati  барањето и му исплати финансиска помош согласно 
буџетските можности. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред. 

 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на гласање 
и советот со 14  гласа ЗА  го усвои Барањето финансиска помош од лицето Р.Д. 
 
          Точка 20 
          Барање финансиска помош од лицето Д.К.; 

Претседателот na Komisijata за 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  барањето и му исплати финансиска помош согласно 
буџетските можности. 

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 14  гласа ЗА  го усвои  Барањето финансиска помош од лицето Д.К. 
 
          Точка 21 
          Барање финансиска помош од лицето Д.Ф. 

Претседателот na Komisijata за 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  барањето и му исплати финансиска помош согласно 
буџетските можности. 

 
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 14  гласа ЗА  го усвои Барањето финансиска помош од лицето Д.Ф.  
 
          Точка 22 
           Предлог – Одлука за купопродажба на недвижен имот – градежно неизградено 
земјиште; 

Претседателот na Komisijata за 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 22 од дневниот ред. 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави на гласање 

Одлуката и советот со 8  гласа ЗА  и 6 галса ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
купопродажба на недвижен имот – градежно неизградено земјиште. 

Раководителот на Секторот за урбанизам – Зоран Стојчев образложи дека парцелата е во 
приватна сопственост и истата се наоѓа на Сопотски пат. Таму е педвидена изградба на улица 
која ќе опслужува десет до дванаесет куќи, а воедно ќе се поставува  канализациона и водоводна 
мрежа. Со ова постапка ќе се убрза постапката и на луѓето кој имаат изградено куќи со платени 
комуналии ќе им се обезбеди побрзо вселување и фубнкционирање. 
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Откако никој друг  не се јави за дискусија, претседателот ја стави Одлуката  на гласање и 

советот со 8  гласа ЗА  и 6 галса ВОЗДРЖАНИ  донесе Одлука за купопродажба на недвижен 
имот – градежно неизградено земјиште. 
 
          Точка 23 
          Предлог – Одлука за основање на општинско основно музичко училиште во Свети 
Николе; 

Известителот na Komisijata за јавни дејности  при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Стево Максимов    go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da ја prifati  Одлуката како што е предложена. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 23 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Одлуката на гласање 

и советот со 14  гласа ЗА  донесе Одлука за основање на општинско основно музичко 
училиште во Свети Николе. 

 
Претседателот на Советот Кире Алексов од негово лично име и од името на 

советниците на граѓаните на Општина Свети Николе им ги честита првомајските и 
Велигденските празници. 
 
 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори  
шеесетиседмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
15:00   часот. 

Општина Свети Николе 29. 04. 2021 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 шеесетиосмата  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 31.05. 2021 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 09:40 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 14 советници Kire Aleksov, 
Stev~o Maksimov, Бојана Стојанова, Marjan Zafirov, Штерјо Ѓоргиев, Daniel 
Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Марија Кочиева Ѓорчева, Светлана Митрушов, 
Мирче Јосев, Оливера Арсов, Горан Трајковски, Бојан Митев и Владимир Атанасов. 

 
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: 
- 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 шеесетиосмата 

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

-Усвојување на Записник од шеесетиседмата редовна седница на Советот на 
Општина Свети Николе одржанa на ден 29.04. 2021 година; 
 
 

Точка 1  
Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село Црнилиште, КО 

Црнилиште, Општина Свети Николе; 

 
Точка 2 

            Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
Јавниот повик за прибирање на предлог проект за развој на урбаните подрачја и одржлив 
и урбан развој за „ Изградба на мост преку река Мавровица на УЛ. 112 КО Свети Николе 
“  
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Точка 3      
Предлог – Одлука  за давање согласност за измена и дополнување  на Статут на 

ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева “Свети Николе; 
 
Точка 4 
Предлог – Решение за разрешување и  именување на преставник од 

Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУДГ ‘’Рахилка 
Гонева’’ Свети Николе; 
 

Точка 5 
 Извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, - Свети Николе за период од 01.01. 
2021 година до 31.03. 2021 година; 
 

Точка 6 
Барање за ослободување од такса на улично осветлување од лицето С.А.; 

 
           Точка 7 
 Барање за ослободување на месечен закуп на јавни површини; 
 

Точка 8   
Предлог – Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на 

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

Точка 9 
            Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
Јавниот повик за прибирање на предлог проект за развој на селата за „ Изградба на 
улици во село Ерџелија - Општина Свети Николе, улица 2,6,13,133 “ ; 
 

Точка 10 

 Предлог - Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката за основање на 
Центар за развој на  Вардарски плански регион; 

Точка 11 

Прдлог – Одлука за пристапување на Општина Свети Николе како соосновач на 
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група 

Точка 12 

Изменување и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на 
Општна Свети Николе; 

Точка 13 
Студија за развој на туризам на Општина Свети Николе 2021 – 2025; 

 
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. 
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Претседателот на Советот – Кире Алексов отвори дискусија по Записникот од 
шеесетиседма  редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 
29.04. 2021 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателот на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 15 гласа ЗА го усвоија записникот од 
шеесетиседмата  редовна  седница одржана на ден 29.04. 2021 година. 
 

 
Точка 1  
Предлог – Одлука за донeсување на Урбанистички план за село 

Црнилиште, КО Црнилиште, Општина Свети Николе; 

Претседателот na Komisijata за 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуѕката 

на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Одлука за донeсување на Урбанистички 
план за село Црнилиште, КО Црнилиште, Општина Свети Николе. 

 

Точка 2 
            Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
Јавниот повик за прибирање на предлог проект за развој на урбаните подрачја и 
одржлив и урбан развој за „ Изградба на мост преку река Мавровица на УЛ. 112 
КО Свети Николе “  

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
            Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов 
предложи во Одлуката во точка 3 да се додаде и 2022 година. 

           Потоа претседателот на Советот, Предлогот на советникот Стево Максимов го 
стави на гласање и со 15 гласа ЗА се усвои предлогот на советникот. 

           Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Одлука за кофинансирање  на 
Општина Свети Николе во врска со  Јавниот повик за прибирање на предлог 
проект за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој за „ Изградба на 
мост преку река Мавровица на УЛ. 112 КО Свети Николе “ . 

Точка 3      
Предлог – Одлука  за давање согласност за измена и дополнување  на Статут 

на ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева “Свети Николе; 
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Претседателот  na Komisijata за јавни дејности  при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Бојана Стојанова    go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da ја prifati  Одлуката како што е предложена. 

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 15 гласа ЗА донесе Одлука  за давање согласност за измена и 
дополнување  на Статут на ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева “Свети Николе. 

 
Точка 4 
Предлог – Решение за разрешување и  именување на преставник од 

Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУДГ 
‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе; 

Претседателот  na Komisijata за   верификациуја мандатни прашања избори и 
именувања при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole – Стево Максимов    go podnese 
Izve{tajot od Komisijata i predlo`i Sovetot da ја prifati  Одлуката како што е 
предложена. 

Од преставник од  Министерство за труд и социјална политика во 
Управниотодбор на ЈОУДГ ‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе се разрешува: Aнета 
Андонова 

За преставник од Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор 
на ЈОУДГ ‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе се именува: Нена Јосифова Петрова 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Предлог –Решението 

на гласање и советот со 7 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ не  донесе Решение за 
разрешување и  именување на преставник од Министерство за труд и социјална 
политика во Управниот одбор на ЈОУДГ ‘’Рахилка Гонева’’ Свети Николе. 

 
Точка 5 

 Извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, - Свети Николе за период од 
01.01. 2021 година до 31.03. 2021 година; 

Претседателот na Komisijata за  комуални работи  сообраќај   при Sovetot na  
Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев   go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Советникот од советничката груша на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев постави неколку прашања до директорот на ЈКП ,,Комуналец,, и 
Градоначалникот на Општина Свети Николе. 

Го праша директорот на што се должат зголемените сметки за потрошените 
суровини и материјали? Од што се намалени сметките за електрична енергија и сметките 
за гориво во претпријатието? Воедно побара Извештај од претпријатието за вкупниот 
долг на ЈКП ,,Комуналец,,. 

Во продолжение праша како е набавено возилото за смет, како е формирана 
цената, колку ќе се плаќа камата и сл.? Во однос на паркинг просторот праша дали во 
изборното ветување градоначалникот ветил дека ќе воведе платен паркин? Врз основана 
на која јавна анкета и мислење на граѓаните е спроведена Одлуката од претходната 
локална власт во врска платениот паркинг простор? Советникот потсети дека не му е 
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одговорено врз основа на што односно врз основа на која јавна анкета е сменет грбот и 
знамето на Општината? 

На крајот направи паралела со другите општини и констатира дека платениот 
паркинг систем е со многу повисока цена во однос на поголемите општини околу нас. 

Дирекоторот на ЈКП ,,Комуналец,, Александар Давитков одговори дека ставката 
за суровини и материјали е зголемена поради одржувањето на депонијата, додека 
трошоците за електрична енергија се намалени од причина што е распишан тендер и е 
добиена значително помала цена. Во врска потрошеното гориво одговори дека не е 
добиена фактура за третииот  месец и од таму износот е помал. Директорот одговори на 
советникот дека вкупниот долг го има во завршната сметка додека за набавката на 
возилото одгоори дека тое е спроведено со тендер и преку Комисија за спроведување на 
тендерот. Сите други одговори околу паркинг просторот советникот ќе ги добие во 
писмена форма – одговори директорот на ЈКП ,,Комуналец,,. 

Во својата реплика советникот Бојан Митев истакна дека граѓаните заслужуваат 
одговори на поставените прашања овде на говорница, а не во писмена форма. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов се 
изјасни дека советничката група на СДСМ и коалицијата  ќе гласаат за усвојување на 
Извештајот бидејки показателите во Извештајот се на одредено ниво односно подобро 
од минатата година. Дополнителните прашања од советникот Бојан се надвор од 
дискусијата и легитимно право е на директорот како ќе одговори на прашањата. 

Советникот Бојан Митев потсети дека се гласа Извештај на ЈКП ,,Комуналец,, и 
логично е да се одговори на прашања кој се составен дел од кварталниот извештај. 

Советникот Максимов укажа на тоа дека темите кој ги начна советникот Митев 
се актуелни за граѓаните, но прашањата заслужуваат поголема дискусија на посебна 
седница. 

Претседателот на Советот Кире Алексов побара од директорот за наредната 
седница да одговори во писмена форма на поставените прашања од советникот Митев и 
да се потруди да биде присутен на седницата. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот на 
гласање и советот со 8  гласа ЗА и 6  гласа ПОТИВ И 1 глас ВОЗДРЖАН  усвои 
Извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, - Свети Николе за период од 01.01. 
2021 година до 31.03. 2021 година. 
 

Точка 6 
Барање за ослободување од такса на улично осветлување од лицето С.А.; 
Претседателот na Komisijata за финансии и ЛЕР  при Sovetot na  Op{tina 

Sveti Nikole – Кире Алексов    go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da го 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 Извештајот на 

гласање и советот со 14   гласа ЗА усвои Барање за ослободување од такса на улично 
осветлување од лицето С.А. 

 
           Точка 7 
 Барање за ослободување на месечен закуп на јавни површини; 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
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Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов 

истакна дека ова барање е од дел трговски друштва кој за време на Ковид 19 не можеле 
да функционираат. Побара ова ослободување од месечен закуп за јавни површини да се 
однесува на сите кој што се бават со оваа дејност односно сите субјекти кој имаат 
договор за користење на јавни површини со општината. 

Претседателот нас советот Кире Алексов го стави предлогот на советникот 
Максимов на гласање и своетот со 8 галса ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ го усвои предлгот 
на совентикот Максимов. 

За збор се јави советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата – Светлана Митрушов која потсети дека истите  субјекти односно 
барателите веќе еднаш се ослоободени  од пред шест месеци, но во вториот бран од 
Ковидот угостителите вршеле услуги со покачени цени. Ова барање е безпредметно, 
треба да се отвфрли бидејки не е коректно спрема останатите угостители кој не се 
подносители на барањето, а исто така работат и преживуваат во оваа Ковид криза – 
истакна советничката Митрушов. 

Советникот Стево Максимов исто така потсети дека сите овие субјекти односно 
угостители  ги користеле пакетите од владата ако за тоа ги исполнувале условите, но во 
тој период ако не ги користеле јавните површини треба да се ослободат. 

Советникот Бојан Митев констатираше дека јавните површини не се оградени, но 
се користени. Од страна на Владата се користени мерките за угостителите, но со ова 
одлука се фаворизираат дел од субјетките, а другите се ставаат во неправедна позиција. 
Потсети дека има угостителски субјекти кој плаќаат кирија, а не се осдлободени од 
истата.   Од тие причини ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе гласаат воздржано. 

Советникот Стево Максимов укажа дека субјектите се ослободуваат за плаќање 
на јавна површина од само еден месец. 
 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот го стави Барањето на 
гласање и советот со 8   гласа ЗА  и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои  Барање за 
ослободување на месечен закуп на јавни површини. 
 

 
Точка 8   
Предлог – Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во сопственост 

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

Претседателот na Komisijata за финансии и ЛЕР  при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Кире Алексов    go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da го 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 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 
Свети Николе. 
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Точка 9 
            Предлог – Одлука за кофинансирање  на Општина Свети Николе во врска со  
Јавниот повик за прибирање на предлог проект за развој на селата за „ Из 
градба на улици во село Ерџелија - Општина Свети Николе, улица 2,6,13,33 “ ; 
 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
            Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Стево Максимов 
исто како и во претходната Одлука предложи во Одлуката во точка 3 да се додаде и 2022 
година. 

           Потоа претседателот на Советот, Предлогот на советникот Стево Максимов го 
стави на гласање и со 15 гласа ЗА се усвои предлогот на советникот. 

           Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 15 гласа ЗА донесе Одлука за кофинансирање  на 
Општина Свети Николе во врска со  Јавниот повик за прибирање на предлог 
проект за развој на селата за „ Изградба на улици во село Ерџелија - Општина 
Свети Николе, улица 2,6,13,33 “ 
 

Точка 10 

 Предлог - Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката за основање 
на Центар за развој на  Вардарски плански регион; 

Претседателот na Komisijata за финансии и ЛЕР  при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Кире Алексов    go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da го 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 – Одлуката 

на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
изменување и дополнување на  Одлуката за основање на Центар за развој на  
Вардарски плански регион. 

Точка 11 

Прдлог – Одлука за пристапување на Општина Свети Николе како 
соосновач на Здружение за рурален развој Локална Акциона Група 

Претседателот na Komisijata за финансии и ЛЕР  при Sovetot na  Op{tina 
Sveti Nikole – Кире Алексов    go podnese Izve{tajot od Komisijata i predlo`i 
Sovetot da го 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 8 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
пристапување на Општина Свети Николе како соосновач на Здружение за рурален 
развој Локална Акциона Група. 
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Точка 12 

Изменување и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година 
на Општна Свети Николе; 

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

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

дополнувањето на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ усвои 
Изменување и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на 
Општна Свети Николе. 

Точка 13 
Студија за развој на туризам на Општина Свети Николе 2021 – 2025; 

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

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

Атанасов даде кратко појаснување и воедно го искажа ставот по однос на точката. 
Укажа на тоа дека предложената студија е изработена од компанија која е јавена 

и претходно како изготувач на ЛЕР. Праша дали според ова е објавен јавен повик или 
соопштение за вклучување за изработка на студијата? Дали стручниот кадар од 
институциите биле вклучени во работните групи? и.т.н. Воедно истакна дека во 
Студијата има пропусти, печатни грешки, нелогични работи и сл. Секаде во светот во 
реонот каде има депонија туризмот не е на некое ниво, додека во нашата Студија баш со 
депонијата се вели дека ќе има развој на туризмот – истакна советникот. 

Претседателот на советот исто така изрази сомнежи за содржината на Студијата  
истакна дека Студијата е нарачана во 2016 година за изработка, но до денес има 
промени. 

Советникот Максимов се согласи со претходните колеги советници дека во 
студијата има недоследности, неточни податоци и предложи истата да биде доработена. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов ја прекина седницата со образложение 
дека 68 седница ќе продолжи откако ќе се изменат податоците во Студијата и истата се 
измени и доработи. 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја прекина 
шеесетиосмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
11:30   часот со најава дека истата ќе продолжи во најавен термин. 

Општина Свети Николе 31. 05. 2021 година . 
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17.06. 2021 година (четврток) 
Продолжение на 68 седница. 
Точка 1 
Студија за развој на туризам на Општина Свети Николе 2021 – 2025; 

Советниците Бојан Митев и Оливера Арсов го најавија своето отуство. 

 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Владимир 
Атанасов укажа на тоа и праша дали во Студијата за развој на туризам на Општина 
Свети Николе 2021 – 2025 има измени и дали истата е обработена? 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Стево Максимов го 
изнесе ставот на советничката група и истакна дека нема да дадат подршка на студијата 
бидејки во неа има низа недоследности и воедно побара советот деа не ја изгласа 
Студијата и истата биде отфрлена. 

Реплицираше советникот Атанасов и се изјасни дека и советничката група на 
ВМРО ДПМНЕ со коалицијата нема да даде подршка на Студијата од истата причина 
изнесена од советникот Максимов. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот ја стави Стратегијата на 
гласање и советот со13 гласа ЗА - НЕ ДОНЕСЕ  Студија за развој на туризам на 
Општина Свети Николе 2021 – 2025. 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 
шеесетиосмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
09:15   часот. 

Општина Свети Николе 17.06. 2021 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 шеесетидеветтата   вонредна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 17.06. 2021 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 09:20 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 13 советници Kire Aleksov, 
Stev~o Maksimov, Бојана Стојанова, Marjan Zafirov, Штерјо Ѓоргиев, Daniel 
Iqov, Данче Наков, Ристе Андонов, Марија Кочиева Ѓорчева, Светлана Митрушов, 
Мирче Јосев, Горан Трајковски, и Владимир Атанасов. 

Советниците Оливера Арсов и Бојан Митев го најавија своето отсутво. 
 
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: 
- секретар  на општинската администрација – Кире Макаровски 
- pretstavnici od stru~nite slu`bi na Op{tina Sveti Nikole; 
 - предлагачи на точките по дневниот ред; 
- mediumi; 
 
Пред да се предложи дневниот ред  
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 

Митрушов  побара образложение за итноста на истата. 
Претседателот на Советот Кире Алексов укажа на тоа дека тој како претседател 

на советот по Деловникот и Статутот за работа на Советот е обврзан да свика вонредна 
седница, а во продолжение ги прочита членовите од Деловникот за работа на Советот во 
врска свикување на седниците. 

Советничката Митрушов инсистираше да се образложи итноста на седницата. 
 
Претседателот на Советот – Кире Алексов за работа на Sоветот на 

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

Точка 1  
 

Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од 
локалитет „Мавровица“ (дел од УЕ3, дел од блок 10, дел од плански опфати 10.1, 10.2, 
10.3 и 10.4 од ГУП за град Свети Николе), К.О Свети Николе, Општина Свети Николе; 

 
Точка 2 
Изменување и дополнување на Годишен план за вработување на ЈКП 

,,Комуналец,, за 2021  година; 
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Претседателот на советот – појасни дека со овој ДУП се предвидува изградба на 

посакуваниот градски базен во Свети Николе.  Бидејки влегуваме во период на локалните 
избори, а  со цел да се запази постапката и да се запази рокот за  ова постапка, се свика 
оваа седница – образложи советникот Кире Алексов. 

За втората точка појасни дека Изменување и дополнување на Годишен план за 
вработување на ЈКП ,,Комуналец,, за 2021  година, советниците го имаат добиено како 
материјал и воедно разгледано од претходната седница, а во него  нема некој драстични 
исмени, па од тие причини е ставен на дневен ред.  

По образложението за итноста на седницата, претседателот го стави на гласање 
образложението и советот со 9 глас ЗА и 4 гласа ПРОТИВ го прифати образложението за 
итноста на седницата. 

 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Светлана 

Митрушов  се изјасни по однос на дневниот ред и заклучи дека предложените точки не 
се итни за да се свика итна седница и дека истите можеле да се донесат и на наредната 
седница. 

 
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,, и 4 гласа ,,воздржани,, го усвоија 
дневниот ред и работеа по него. 
 

Точка 1  
 

Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од 
локалитет „Мавровица“ (дел од УЕ3, дел од блок 10, дел од плански опфати 10.1, 
10.2, 10.3 и 10.4 од ГУП за град Свети Николе), К.О Свети Николе, Општина Свети 
Николе; 

Претседателот na Komisijata за 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот ја стави Предлог – Одлуѕката 

на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
донесување на Детален урбанистички план за дел од локалитет „Мавровица“ (дел 
од УЕ3, дел од блок 10, дел од плански опфати 10.1, 10.2, 10.3 и 10.4 од ГУП за град 
Свети Николе), К.О Свети Николе, Општина Свети Николе. 

 
 
Точка 2 
Изменување и дополнување на Годишен план за вработување на ЈКП 

,,Комуналец,, за 2021  година; 
Претседателот na Komisijata за комунални работи и сообраќај   при Sovetot na  

Op{tina Sveti Nikole – Штерјо Ѓоргиев    go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da 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 го стави Годишниот план на 

гласање и советот со 8 гласа ЗА, 4 ПРОТИВ и 1 гласа ВОЗДРЖАН усвои Изменување и 
дополнување на Годишен план за вработување на ЈКП ,,Комуналец,, за 2021  година. 
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Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Советот ја затвори 

шеесетидеветтата вонрдна седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 
09:55   часот. 

Општина Свети Николе 17.06. 2021 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 седумдесеттата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе 
одржана на ден 30.06. 2021 година во советничката сала на Општина Свети Николе со 
почеток во 12:00 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, Штерјо Ѓоргиев, Daniel Iqov, Данче Наков, 
Ристе Андонов, Марија Кочиева Ѓорчева, Оливера Арсов, Бојан Митев, Светлана 
Митрушов, Мирче Јосев, Горан Трајковски, и Владимир Атанасов. 

Советничката Бојана Стојанова го најави  своето отсутво. 
 
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: 
- Градоначалникот 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; 
 
Процедурално за збор се јави советникот од совеничката група на СДСМ и 

коалицијата – Марјан Зафиров кој побара одговор на прашаењето зошто советот нема 
одговорено и постапено по барањето на одредено лице, односно му нема помогнато со 
финансиски средства за лекување и подобрување на здравствената состојба иако во два 
наврати барал помош односно во 2019 и 2020 година. 

Претседателоот на Советот – Кире Алексов јавно го упати барателот да поднесе 
барање за 2021 година  со образложение дека на истото ќе му биде одгоорено и 
финансиски помогнато. 

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

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

Точка 1 
Извештај за оценка на перформансите на јавните расходи и финансиската 

одговорност, PEFA Извештај – Општина Свети Николе; 
 

Точка 2  
Предлог - Одлука за престанок и давање на трајно користење движни ствари на 

ООУ “Даме Груев” – с.Ерџелија; 
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Точка 3 
Предлог – Одлука за формирање на Комисија за утврдување на реони за упис на 

ученици во основните училишта во Општина Свети Николе; 
 
Точка 4 
Предлог – Одлука за именување на членови на Совет на млади на Општина Свети 

Николе; 
 
Точка 5 
Правилник за измена на правилникот за систематизација на работните места во 

Ј.О.У.Д.Г. “Рахилка Гонева” – Свети Николе бр. 02-133 од 09.06.2021 година; 
 
Точка 6 
Годишен план за вработување на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе за 2022 

година бр.0402-228/1 од 28.05.2021 година; 
 
Точка 7 
Предлог - Одлука за давање согласност на Статутарна одлука на Училишен одбор 

при ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе бр.0201-234/4 од 03.06.2021 година; 
 
Точка 8 
Годишен план за вработување на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за 2022 

година бр.0201-279/1 од 24.06.2021 година; 
 
Точка 9 
Годишен план за вработување на ООУ “Даме Груев” с.Ерџелија, Свети Николе за 

2022 година бр.01-177/1 од 31.05.2021 година; 
 
Точка 10 
Годишен план за вработување на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе за 2022 

година бр.01-288 од 11.06.2021 година; 
 
Точка 11 
Барање за ослободување од такса за улично ослободување од лицето Т.М. 

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

во областа на образованието за 2021 година; 
 
Точка 13 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на социјалната заштита за 2021 година; 
 
Точка 14 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на културата за 2021 година; 
 
Точка 15 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на спорт и млади во 2021 година; 
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Точка 16 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2021 година; 
 
Точка 17 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе 

во областа на Локалниот економски развој во 2021 година; 
 
Точка 18 
Предлог – Одлука за Измена и дополнување на програмата за уредување на 

градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2021 година; 
 
Точка 19 
Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2021 година; 
 
Точка 20 
Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Свети Николе за 2021 година; 
 
Претседателот на Советот отвори дискусија по денвниот 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. 
 

Точка 1 
Извештај за оценка на перформансите на јавните расходи и финансиската 

одговорност, PEFA Извештај – Општина Свети Николе; 
             Професорката Шене Хаџимустафа – која е дел од експертскиот тим на 

Проектот  Зајакнување на општинските совети финансиран од Швајцарската агенција за 
соработка и развој и УНДП. Во продолжение ни претстави делови од Ивештајот за 
оценка на перформансите на јавните расходи и финансиската одговорност, PEFA 
Извештај за Општина Свети Николе. Извештајот ќе биде достапен на граѓаните и 
советниците за да се види каде била општината, а каде е сега. Извештајот е подготвен со 
осум индикатори и во продолжение беа претставени на советниците.  

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред. 
             Откако никој не се јави за дискусија, претседателот го стави Извештајот на 
гласање и советот со 13 гласа ЗА го усвои Извештајот за оценка на перформансите на 
јавните расходи и финансиската одговорност, PEFA Извештај – Општина Свети 
Николе. 
 

Точка 2  
Предлог - Одлука за престанок и давање на трајно користење движни ствари 

на ООУ “Даме Груев” – с.Ерџелија; 
Известителот na Komisijata за 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 2 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, известителот  ја стави Предлог - Одлуката 

на гласање и советот со 13 гласа ЗА донесе Одлука за престанок и давање на трајно 
користење движни ствари на ООУ “Даме Груев” – с.Ерџелија. 
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Точка 3 
Предлог – Одлука за формирање на Комисија за утврдување на реони за 

упис на ученици во основните училишта во Општина Свети Николе; 
Претседателоит  na Komisijata за верификација, мандатни прашања, избори и 

именувања    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  членови на Комисијата за утврдување на реони за упис на ученици во 
основните училишта во Општина Свети Николе се именуваат: 

 
1. Светлана Митрушов – претседател (претставник од Советот на Општина Свети 

Николе) 
2. Марија Кочиева Ѓорчева – член (претставник од Советот на Општина Свети 

Николе) 
3. Билјана Мишева – член (претставник од ООУ „Гоце Делчев“ Свети Николе) 
4. Гордана Апостолова – член (претставник од ООУ „Даме Груев“ с.Ерџелија, 

Свети Николе) 
5. Саша Мицевска – член (претставник од ООУ „Кирил и Методиј“ Свети 

Николе) 
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 11 гласа ЗА  и 1 глас ВОЗДРЖАН донесе Одлука за 
формирање на Комисија за утврдување на реони за упис на ученици во основните 
училишта во Општина Свети Николе. 

 
Точка 4 
Предлог – Одлука за именување на членови на Совет на млади на Општина 

Свети Николе; 
Претседателоит  na Komisijata за верификација, мандатни прашањ,а избори и 

именувања    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 членови  на Совет на млади на Општина Свети Николе, се именуваат: 
 
- Пале Митева 
- Јорданче Ефтимов 
- Маринела Серафимова 
- Давид Панев 
- Софија Душановска 
 
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 именување на членови на 
Совет на млади на Општина Свети Николе. 

 
Точка 5 
Правилник за измена на правилникот за систематизација на работните 

места во Ј.О.У.Д.Г. “Рахилка Гонева” – Свети Николе бр. 02-133 од 09.06.2021 
година; 
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Известителот na Komisijata за 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, известителот го стави Предлог – 

Правилникот  на гласање и советот со 12 гласа ЗА усвои Правилник за измена на 
правилникот за систематизација на работните места во Ј.О.У.Д.Г. “Рахилка 
Гонева” – Свети Николе бр. 02-133 од 09.06.2021 година. 
 

 
Точка 6 
Годишен план за вработување на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе за 

2022 година бр.0402-228/1 од 28.05.2021 година; 
Известителот na Komisijata за 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 6 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, известителот го стави Предлог – Годишниот 

на гласање и советот со 7 гласа ЗА и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Годишен план за 
вработување на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе за 2022 година бр.0402-
228/1 од 28.05.2021 година. 

 
Точка 7 
Предлог - Одлука за давање согласност на Статутарна одлука на Училишен 

одбор при ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе бр.0201-234/4 од 03.06.2021 
година; 

Известителот na Komisijata за 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 7 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, известителот ја стави Предлог – Одлуката 

на гласање и советот со 11  гласа ЗА донесе  Одлука за давање согласност на 
Статутарна одлука на Училишен одбор при ООУ “Кирил и Методиј” Свети 
Николе бр.0201-234/4 од 03.06.2021 година. 

 
Точка 8 
Годишен план за вработување на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за 2022 

година бр.0201-279/1 од 24.06.2021 година; 
Известителот na Komisijata за 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 8 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, известителот го стави Годишниот план  на 

гласање и советот со 6  гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  не усвои Годишен план за 
вработување на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за 2022 година бр.0201-279/1 од 
24.06.2021 година. 
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Точка 9 
Годишен план за вработување на ООУ “Даме Груев” с.Ерџелија, Свети 

Николе за 2022 година бр.01-177/1 од 31.05.2021 година; 
Известителот na Komisijata за 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 9 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, известителот го стави Годишниот план  на 

гласање и советот со 7   гласа ЗА и 5  гласа ВОЗДРЖАНИ   усвои Годишен план за 
вработување на ООУ “Даме Груев” с.Ерџелија, Свети Николе за 2022 година бр.01-
177/1 од 31.05.2021 година. 

 
Точка 10 
Годишен план за вработување на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе за 2022 

година бр.01-288 од 11.06.2021 година; 
Известителот na Komisijata за 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 10 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, известителот го стави Годишниот план  на 

гласање и советот со 7   гласа ЗА и 5  гласа ВОЗДРЖАНИ   усвои Годишен план за 
вработување на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе за 2022 година бр.01-288 од 
11.06.2021 година. 

 
Точка 11 
Барање за ослободување од такса за улично ослободување од лицето Т.М. 
Претседателот na Komisijata за 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 го стави Барањето  на 

гласање и советот со 12  гласа ЗА усвои  Барање за ослободување од такса за улично 
ослободување од лицето Т.М. 

 
Потоа претседателот на Советот на Општина Свети Николе – Кире Алексов ја 

прекина седумдесеттата седница со образложение дека за продолжението на седницата 
советниците ќе бидат навремено известени. 
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Продолжение на седумдесеттата седница на Советот на Општина Свети 

Николе 06.07. 20921 година (вторник) 18:20 часот. 
 
 
Седницата ја отвори и со неа раководеше - Kire Aleksov, pretsedatel na 

Sovet na Op{tina Sveti Nikole. 
Од 15 советници, на  седницата присутни беа 14 советници Kire Aleksov, 

Stev~o Maksimov, Marjan Zafirov, Штерјо Ѓоргиев, Daniel Iqov, Данче Наков, 
Ристе Андонов, Марија Кочиева Ѓорчева, Оливера Арсов, Бојан Митев, Светлана 
Митрушов, Мирче Јосев, Бојана Стојанова и Владимир Атанасов. 

Советникот Горан Трајковсјки  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: 
- Градоначалникот 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; 
 

 
Точка 12 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на образованието за 2021 година; 
Претседателот na Komisijata за 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. 
Советникот од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев  по однос на предложената точка достави Амандман со кој се предлага: 
Изградба на балон спортска сала во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија и Изградба на 

спортска  сала во ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија  со износ од 7.000.000 денари. 
Дополнителните 4.000.000 денари да се обезбедат од ставка Изградба на балон спортска 
сала во СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе од истата програма и потпрограма. 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов го стави предлог-амандманот на 
гласање и советниците со  6  гласа ЗА и 8 гласа ПРОТИВ не го усвои  предложениот 
амандманот. 

 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот  ја стави Измената на 

гласање и советот со 8  гласа ЗА и 6 гласа ПРОТИВ усвои  Измена и дополнување на 
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
образованието за 2021 година. 
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Точка 13 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на социјалната заштита за 2021 година; 
Претседателот na Komisijata за 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 Измената на гласање 

и советот со 14  гласа усвои   Измена и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита за 2021 година. 

 
Точка 14 
Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети 

Николе во областа на културата за 2021 година; 
Претседателот na Komisijata за 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. 
Советникот од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 

Атанасов по однос на предложената точка достави Амандман со кој се предлага: 
-средства за примарна заштита и конзервација на археолошки локалитет 

,,Славков дол,, Градиште с. Кнежје, Свети Николе (Античка Билазора) со вкупен износ 
од 500.000 денари , истите да се обезбедат со пренамена на средства од ставка: Јавна 
чистота (482),930) набавка и монтажа на бехаон плочли од програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе за 20212 година со наменет 
буџет од 2.000.000 денари. 

Во продолжение советникот даде краток осврт на предлог амандманот и 
значењето на Билазора. 
 Претседателот на Советот – Кире Алексов го стави предлог-амандманот на 
гласање и советниците со  6  гласа ЗА и 8 гласа ПРОТИВ не го усвои  предложениот 
амандманот. 

 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот  ја стави Измената на 

гласање и советот со 8  гласа ЗА и 6 гласа ПРОТИВ усвои  Измена и дополнување на 
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата за 
2021 година. 

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

Николе во областа на спорт и млади во 2021 година; 
Претседателот na Komisijata за 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. 
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред. 
Советникот од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Бојан 

Митев  по однос на предложената точка достави Амандман со кој се предлага: 
 
- Поставување на монтажни објекти на градскиот стадион се замени со ставката 

Изградба на Куќа на спортот со ист износ како и претходната ставка и 
 
- 3Х3 Баскет турнир се замени со ставката : партнерно уредување на 

кошаркарско игралиште во дворот на СОУ  Кочо Рацин Свети Николе  
 

Советникот го потсети Градоначалникот дека тој во изборната кампања ветил 
изградба на Куќа на спортот, а не поставување на монтажни објекти. Советникот воедно 
упати негативни забелешки  за изведбата на оградата на стадионот, трибините и лошата 
состојба на стадионот. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Сашо Велковски  неизградбата на 
Куќата на спортот ја препиша на тешкото донесување на ГУП, ДУП и УП. Локалната 
самоуправа со доброто работење обезбеди средства за куќа на спортот и во најкраток 
можен рок ќе биде реализиран и овој проект. 

Советникот Митев јасно го кажа своето мислење и истакна дека не треба да се 
поставуваат монтажни објекти односно бараки туку  како што е ветено од 
Градоначалникот треба да се изгради куќа на спортот. 

Советникот Штерјо Ѓоргиев воедно како спортски работник истакна дека очекува 
да се изгради куќа на спортот, но во овој момент може да послужат и монтажните 
објекти. Со години спортистите се соблекуваат и облекуваат во спортската сала ,,Цар 
Самоил,, и пожелно е да се направи нешто по ова прашање. 

Советникот Бојан Митев реплицираше и истакна дека со средствата што ќе се 
вложат во монтажните објекти може да се изгради куќа на спортот. 

Советникот  Кире Алексов посочи дека Фудбалскиот клуб ,,Овче Поле,, нема 
соблекувални веќе 13 години.  За сите години ниедна локална власт не се потрудила да 
донесе измени на ДУП, салата Цар Самоил е дивоградба и благодарение на овој 
градоначалник се покрена ова иницијатива и  сега се очекуваат резултатите.  

Советникот Бојан Митев истакна дека куќата на спортот може да се изгради и без 
согласносст и без ДУП, затоа што граѓаните ќе бидат задоволни од изграденото и 
направеното. 

Советникот Данче Наков ја напушти седницата. 
Претседателот на советот – Кире Алексов истакна дека и локалната самоуправа 

ако и сите граѓани не може да гради дивоградба туку треба да си има дозвола за градење. 
Советникот Штерјо Ѓоргиев се надоврза на дискусијата  и децидно побара да се 

најде решение за да фудбалерите  имаат соблекувални. 
Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Оливера 

Арсов се изјасни дека  привремени решенија се очекуваат на почетокот на мандатот. 
Воедно посочи дека средствата треба да се трошат порационално  за објект со тврда 
градба а не за монтажни објекти. 

Претседателот на Советот – Кире Алексов го стави предлог-амандманот на 
гласање и советниците со  5 гласа ЗА и 8 гласа ВОЗДРЖАНИ не го усвои  предложениот 
амандманот. 
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Потоа, Претседателот на Советот – Кире Алексов го стави и вториот  предлог-
амандман на гласање - 3Х3 Баскет турнир се замени со ставката : партнерно уредување 
на кошаркарско игралиште во дворот на СОУ  Кочо Рацин Свети Николе  

 и советниците со  5 гласа ЗА и 8 гласа ВОЗДРЖАНИ не го усвоија  
предложениот амандманот. 

Пред да ја стави точката на гласање советникот Кире Алексов укажа дека со 
прифаќањето на амандман комисиски има направено измена во Програмата. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателот  ја стави Измената на 
Програмата на гласање и советот со 8  гласа ЗА и 5  гласа ПРОТИВ   усвои  Измена и 
дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на спорт и млади во 2021 година. 

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

Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2021 
година; 

Претседателот na Komisijata за 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот  ја стави Измената на 

Програмата на гласање и советот со 13  гласа ЗА усвои  Измена и дополнување на 
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 
спасување и противпожарната заштита во 2021 година. 

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

Николе во областа на Локалниот економски развој во 2021 година; 
Претседателот na Komisijata за 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот  ја стави Измената на 

Програмата на гласање и советот со 8  гласа ЗА и 5  гласа ПРОТИВ   усвои  Измена и 
дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на Локалниот економски развој во 2021 година. 

 
Точка 18 
Предлог – Одлука за Измена и дополнување на програмата за уредување на 

градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2021 година; 
Претседателот na Komisijata за 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  ја стави Одлуката на гласање 

и советот со 8  гласа ЗА и 5  гласа ПРОТИВ   донесе Одлука за Измена и дополнување 
на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Свети Николе во 2021 година. 
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Точка 19 
Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 
2021 година; 

Претседателот na Komisijata за просторно планирање 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 19 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот  ја стави Измената на 

Програмата на гласање и советот со 13  гласа ЗА усвои  Програма за изменување и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето 
на Општина Свети Николе за 2021 година. 

 
Точка 20 
Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Свети Николе за 2021 

година; 
Претседателот na Komisijata за 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 20 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателот  ја стави Измената на гласање 

и советот со 8  гласа ЗА и 5  гласа ПРОТИВ   донесе Измени и дополнувања на 
Буџетот на Општина Свети Николе за 2021 година. 
 Градоначалникот  даде кратко образложение по однос на точката - Измени и 
дополнувања на Буџетот на Општина Свети Николе за 2021 година. 
 

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

Општина Свети Николе 06.07. 2021 година 
 

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