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З  А  П  И  С  Н  И  К   

 
 
 Од седмата редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 25.01. 2022 година во големата сала на Општина Свети Николе со почеток во 15:00 
часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше Pretsedatelkata на Советот на 
Општина Свети Николе -  Валерија Ивановска.  

На седницата присутни беа 12 советници со физичко присуство: Валерија 
Ивановска, Владимир Тосев, Зоран Јорданов, Кристијан Кузелов, Маја Давкова, 
Фросина Ѓорѓиева, Миле Костов, Игор Јованчев, Борис Панев, Игор Поповски, Ристе 
Андонов, и  Александар Симонов. 

Советничките Елизабета Јованчева и Саша Мицевска беа онлаин присутни на 
седницата. 

Советникот Горан Трајковски го најави своето задоцнување на седницата.  
 

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; 
 

 По повод првата седница во 2022 година пред да започне со работа советот, 
претседателката на Советот на Општина Свети Николе – Валерија Ивановска им ги 
честита новогодишните и божиќните празници на граѓаните во Општина Свети Николе 
и им посака успех во приватниот и професионалниот живот.  
 
 Претседателката на Советот – Валерија Ивановска  за работа на советот го 
предложи следниов дополнет : 
 
 

Дневен ред  
 
 

-Усвојување на Записник од  четвртата  седница на Советот на Општина Свети 
Николе одржанa на ден 20.12. 2021 година; 

 
 

-Усвојување на Записник од петтата  редовна  седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 28.12. 2021 година; 
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Точка 1 
Предлог - Одлука за давање согласност на  Одлука за утврдување на вредноста  

на бодот за пресметување на платата на вработените во  ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе; 

 
Точка 2 

 Предлог - Одлука за давање согласност  на Одлука за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на платата на административните службеници, давателите на 
јавни услуги и помошно-технички лица на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе; 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети 

Николе за 2022 година; 
 

Точка 4 
Предлог - Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2022 

година; 
 
Точка 5 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за  уредување на градежно 

земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе  во 2022 година; 
 

Точка 6 
Годишен извештај за собран и депониран комунален отпад во Свети Николе од 

ЈКП ,,Комуналец,, 
 
Точка 7 
Elaborat za procena na {teta od elementarna nepogoda -  град за 

К.О.Ерџелија вон град Немањици 10.07.2021 година; 
 
Точка 8 
Предлог - Одлука за определување oтворен ден за средба на граѓаните со 

членовите на Совет на Општина Свети Николе; 
 
Точка 9 
Предлог – Одлука за определување време за поставување советнички 

прашања на седница на советот  на Општина Свети Николе; 
 
Претседателката ги стави трите дополнителни точки на гласање. 
 
Советниците гласаа и со 14 гласа ЗА изгласаа -   Elaborat za procena na {teta 

od elementarna nepogoda -  град за К.О.Ерџелија вон град Немањици 10.07.2021 
година да биде дополнителна точка во дневниот ред како точка 7. 
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Советниците гласаа и со 14 гласа ЗА изгласаа Предлог - Одлука за определување 
oтворен ден за средба на граѓаните со членовите на Совет на Општина Свети Николе  да 
биде дополнителна точка во дневниот ред како точка 8. 

 
Советниците гласаа и со 14 гласа ЗА изгласаа Предлог – Одлука за определување 

време за поставување советнички прашања на седница на советот  на Општина Свети 
Николе да биде дополнителна точка во дневниот ред како точка 9. 

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

Усвојување на Записник од  четвртата  седница на Советот на Општина Свети 
Николе одржанa на ден 20.12. 2021 година; 

Претседателката на Советот – Валерија Ивановска отвори дискусија по 
Записникот од четвртата седница на Советот на Општина Свети Николе одржанa на ден 
20.12. 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 четвртата 
седница одржана на ден 20.12. 2021година. 
 
 

-Усвојување на Записник од петтата  редовна  седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 28.12. 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 петтата 
редовна седница одржана на ден 28.12. 2021 година. 
  

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

вредноста  на бодот за пресметување на платата на вработените во  ЈКП 
,,Комуналец,, Свети Николе; 

Претседателот   na Komisija za комунални работи и сообраќај  при Sovetot na  
Op{tina Sveti Nikole –  Зоран Јорданов    go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

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

Одлуката на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе  Одлука 
за давање согласност на  Одлука за утврдување на вредноста  на бодот за 
пресметување на платата на вработените во  ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 
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Точка 2 
 Предлог - Одлука за давање согласност  на Одлука за утврдување на 
вредноста на бодот за пресметување на платата на административните 
службеници, давателите на јавни услуги и помошно-технички лица на ЈП 
,,Погребални услуги,, Свети Николе; 

Претседателот   na Komisija za комунални работи и сообраќај  при Sovetot na  
Op{tina Sveti Nikole –  Зоран Јорданов    go podnese Izve{tajot od Komisijata i 
predlo`i Sovetot da go prifati  како што е предложен. 

Советникот Горан Трајковски го пријави своето присуство. 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе  Одлука 
за давање согласност  на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на платата на административните службеници, давателите на јавни 
услуги и помошно-технички лица на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина 

Свети Николе за 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. 

Советникот Горан Трајковски го пријави своето присуство. 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе  – Одлука 
за проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2022 
година. 

 
Точка 4 
Предлог - Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 2022 

година; 
Претседателката го прочита амандманот поднесен од советникот Александар 

Симонов  во кој предлага во четвртото тромесечие да се одржи посебна седница на која 
Претседателите на комисиите ќе дадат Извештај за реализација на годишните Програми 
и буџети. Градоначалникот како извршна власт да ги образложи реализациите на истите, 
а советот да гласа дали се успешно или неуспешно реализирани истите. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по амандманот. 
Советникот од политичката партија Левица – Александар Симонов накратко го 

образложи амандманот и побара претседателите на комисиите да изработат Извештај за 
рекапитуалијца на програмата која е реализирана во претходните 12 месеци и воедно ќе 
се добие евалуација на целокупната работа на локалната самоуправа. Инсистираше 
седницата да биде пред седницата кога ќе се усвојат Програмите за наредната година. 

 
Претседастелката на Советот му укажа на советникот дека истиот бил дел од 

Комисијата за изработка на Програма за работа на советот на Општина Свети Николе и 
дека многу по логично би било овие барања, укажувања и сл. да биле дискутирани на 
состаноците на Комисијата. Претседателката посочи дека  ако се работело тимски и ако 
се разгледала Програмата за работа на советот ќе се увидело дека Извештаите кој се 
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носат во првото тромесечие од годината ги содржат сите параметри што и бара 
советникот Симонов. Понатаму појасни дека Извештаите не можат да ги изготвуваат 
претседателите на комисиите бидејки истите не ги изготвуваат ниту Програмите, туку 
тие се изработени од стручната служба на локалната самоуправа. Претседателката 
заклучи и забележа дека се што е побарано во амандманот стои во Пргорамата за работа 
на Советот на Општина Свети Николе само во различни временски интервали. 

Советникот Александар Симонов образложи дека не ги добил материјалите на 
време за да може да ја разгледа Програмата за работа на Совет на Општина Свети 
Николе. Во однос на амандманот дообјасни дека потребно е да се добијат Извештаите од 
претходната година пред донесувањето на Програмите за да се увидат слабостите и да се 
подобри изготовката на Програмите. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Игор Поповски се 
осврна на позитивноста на амандманот и укажа  дека Градоначалникот не е извршна 
власт. Воедно истакна дека оценувањето нема да биде објективно туку субјективно, во 
зависност што е успешно и неуспешно за советникот. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Тосев го потсети советникот Александар Симонов дека членовите на Комисијата имале 
простор од една недела за разгледување на Програмата за работа на Советот на Општина 
Свети Николе. Воедно го изрази своето мислење дека Извештаите за текованата година 
се донесуваат по завршувањто на годината односно после  31.12. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Кристијан 
Кузелов предложи да се формира посебна комисија која ќе ги разгледа извештаите и ќе 
го запознае советот со реализацијата на Програмите. 

За збор по амандманот се јави и советникот Игор Јованчев и го изнесе своето 
мислење и воедно истакна дека не е можно во декември месец да се разгледуваат 
извештаите по програмите за тековната година бидејки фискалната година е до 31.12. 
Предложи до стручната служба ако е во можност пресек на Програмите да се прави со 
третиот квартален извештај со образложение што е направено и што останува да се 
реализира одредена програма.. 

Раководителот во Одделението за финансии и буџет – Сузана Нушева накратко 
образложи зошто не е можно од финансиска причина да се одржи ваква седница и да се 
направат извештаи по програмите. 

Претседателката на советот го стави амандманот на гласање. 
Советниците со 1 глас ЗА, 8 гласа ПРОТИВ и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ не го усвоија 

предложениот амандман. 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Советничката Маја Давкова предложи во третото тромесечие во втората точка 

прославување на Свети Николај да се направи измена и дополнување во Правилникот за 
наградување посебно во делот кај критериумите за  просветните работници. Истиот да 
биде направен до крајот на Септември во текованата година. 

Претседателката на советот констатира дека треба да се направи доработка на 
Правилникот и иститот ќе влезе во точка 2 во третото тромесечие. 

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  гласа 3 гласа 
ВОЗДРЖАНИ  донесе  Програма за работа на Советот на Општина Свети Николе за 
2022 година. 
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Точка 5 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за  уредување на 

градежно земјиште за подрачјето на Општина Свети Николе  во 2022 година; 
Претседателот   na Komisija za планирање и уредување на просторот и заштита 

на жиотаната 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 5 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање и советот со 9 гласа ЗА  и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе  Одлука за 
измена и дополнување на Програмата за  уредување на градежно земјиште за подрачјето 
на Општина Свети Николе  во 2022 година. 

 
Точка 6 
Годишен извештај за собран и депониран комунален отпад во Свети Николе 

од ЈКП ,,Комуналец,, 
Претседателот   na Komisija za комунални работи и сообраќај  при Sovetot na  

Op{tina Sveti Nikole –  Зоран Јорданов    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. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Кристијан 

Кузелов праша дали имаме анализа на кој локации и дали има доволен број на 
контејнери на одредените локации. Праша кој ги одлага картоните и хартиите од 
маркететите. 

Претставникот од ЈКП ,,Комуналец,, - Јордан Михаиловски посочи дека има 
проблем со картоните и хартиите од маркетите, но истите треба да  склучат договор со 
одредена фирма за собирање на отпад. Овде посочи дека  за овој проблем одговорност 
имаат и инспекциските служби. Во однос на којтенерите истаскна дека веќе е 
разговарано со новата локална власт, се има сознание каде недостасуваат и во најкратон 
можен рок откако општината ќе им достави план за распоред на контејнерите истите ќе 
бидат поствени.  

Советникот Александар Симонов побара одовор од стручните служби односно 
дали се знае бројот на дивите депонии и дали има Оперативен план овој проблем да се 
реши? 

Претставникот од ЈКП ,,Комуналец,, - Јордан Михаиловски одговори дека во 
поголем дел од селата има поставени контејнери, но сепак има диви депонии по селата. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го стави Годишниот 
Извештај  на гласање и советот со 9 гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ   и 3 гласа ВОЗДРЖАНИ  
усвои Годишен извештај за собран и депониран комунален отпад во Свети Николе 
од ЈКП ,,Комуналец,,. 

 
Точка 7 
Elaborat za procena na {teta od elementarna nepogoda -  град за 

К.О.Ерџелија вон град Немањици 10.07.2021 година; 
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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 7 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Елаборатот на 

гласање и советот со 13 гласа ЗА  усвои Elaborat za procena na {teta od 
elementarna nepogoda -  град за К.О.Ерџелија вон град Немањици 10.07.2021 
година. 

 
Точка 8 
Предлог - Одлука за определување oтворен ден за средба на граѓаните со 

членовите на Совет на Општина Свети Николе; 
 
Претседателката образложи дека оваа точка е на дневен ред по предлог на 

советникот Александар Симонов и отвори расправа по истата. 
Советникот Симонов ја образложи потребата од ваква Одлука се со цел да ја 

зголеми вклученоста на граѓаните во политиките на локалната самоуправа, а воедно и  
со  месните заедници. Од тие причини отворениот ден побара да биде еднаш неделно, 
после работното време односно попладне, предложи на средбата со граѓаните да бидат 
по двајца советника по еден од позиција и опозиција. 

Претседателката на Советот – Валерија Ивановска се согласи со советникот 
Симонов и го подржа од лично име, се согласи дека и покрај транспарентноста на 
локалната власт потребно е и еден ваков ден и тоа се со цел советот и локалната 
самоуправа да ги слушнат потребите на граѓаните. 

Секретарот на Општина Свети Николе – Зоран Стојчев побара да се прецизира 
ден и час за отворен ден за средба со граѓаните и истиот  предлог да биде преточен во 
Одлука. 

Претседателката по кратка консултација со советниците и секретарот констатира 
дека средбата на граѓаните со членовите на Советот на Општина Свети Николе се 
определува во ден вторник ќе започнува во 18:00 часот и ќе трае 2(два) часа. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 11 гласа ЗА  и 2 галса ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука 
за определување oтворен ден за средба на граѓаните со членовите на Совет на 
Општина Свети Николе. 

 
Точка 9 
Предлог – Одлука за определување време за поставување 

советнички прашања на седница на советот  на Општина Свети Николе; 
 
Претседателката констатира дека до сега советничките прашања се поставувале 

пред утврдување на дневниот ред, но врз основа на член 17 од Деловникот за работа на 
Советот на општина   предложи советничките прашања да се поставуваат откако ќе биде 
исцрпен дневниот ред. 

Претседателката отвори збор по однос на предлогот и Одлуката. 
Советникот Игор Јованчев праша дали овој предлог ќе важи за сите седници или 

само за денешната седница? 
Претседателката одговори дека ова се однесува и да важи како правило за сите 

седници, после исцрпување на дневниот ред да се поставуваат советничките прашања 
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Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 10 гласа ЗА  и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука 
за определување време за поставување советнички прашања на седница на советот  
на Општина Свети Николе. 

. 
 Совеникот Игор Поповски се јави за збор односно за советничко прашање. 
 Праша зошто службите немаат сили да го спроведат конечното извршно 
решение?  Воедно изрази незадоволство од неодговорените прашања на неговите 
поставени прашања. Праша дали се планира нешто да се направи во таа насока и како ќе 
се реалаизира тоа? 

Претседателката на советот одговори дека на дел од поставените прашања  од 
советникот Поповски од стручните служби е одговорено во текот на дискусиите на 
седницата , го потсети советникот дека е поканет во кабинетот на Градоначалникот за да 
направи увид на бараните  документи и дека дел од прашањата на советникот не му се 
доволно концизни за да се сфатат и одговорат. 

Градоначалникот му одговори на советникот дека истиот е поканет во кабинетот 
и дека во секое време може да дојде и да ги погледне бараните документи. Во однос на 
барањето за постапување на извршното и конечно решение одговори дека за тој спор се 
води постапка пред Уставен суд и дека не треба да се споменуваат физичките лица на 
совет. 

Советникот Игор Поповски истакна дека согласно законот советникот треба да ја 
чува  општинската тајна и да има увид во сите документи. 

 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Зоран 

Јорданов си даде усна оставка од советник во советот на Општина Свети Николе поради 
именување за вршител на должност  на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. Воедно им 
посака на советниците успешна работа и соработка со ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 
 
 Претседателката на советот ја констатира оставката на советникот и му посака 
успешна работа во ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателката  на Советот ја затвори 

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

Општина Свети Николе 25.01. 2022 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 осмата редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 10.02. 2022 година во големата сала на Општина Свети Николе со почеток во 15:15 
часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше Pretsedatelkata на Советот на 
Општина Свети Николе -  Валерија Ивановска.  

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 15 советници: Валерија Ивановска, 
Владимир Тосев, Душица Митева, Кристијан Кузелов, Маја Давкова, Фросина Ѓорѓиева, 
Миле Костов, Елизабета Јованчева, Саша Мицевска Игор Јованчев, Борис Панев, 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; 
 

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

Дневен ред  
 

-Усвојување на Записник од  шестата  седница на Советот на Општина Свети 
Николе одржанa на ден 28.12. 2021 година; 

 
 

-Усвојување на Записник од седмата  редовна  седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 25.01. 2022 година; 

 
 

Точка 1 
Предлог – Решение за верификација на мандат на член на Совет на Општина 

Свети Николе; 
 
Точка 2 
Предлог – Решение за разрешување и избор na ~len во Komisijata za 

komunalni raboti i soobra}aj; 
 
Точка 3 
Предлог – Решение за разрешување и избор na претседател во Komisijata za 

komunalni raboti i soobra}aj; 
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Точка 4 

  Предлог – Одлука за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на 
административните службеници во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева “Свети Николе за 2022 
година; 
 

Точка 5 
 Предлог – Одлука за донесување на План за парцелација на ГП 161 и ГП 162 од 
ДУП за дел од МЗ „3“„Лиска“ (одлука бр. 08-524 од 26.06.1992), К.О. Свети Николе, 
Општина Свети Николе; 

Точка 6 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Свети Николе за 2022 година; 
 
Точка 7 
Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети 

Николе; 
 

Точка 8 
Предлог - Годишна Програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за 

2022 година; 
 
Точка 9 
Наративен и финансиски извешај na Op{tinskata ustanova ,,Naroden Muzej,, 

Sveti Nikole за 2021 godina;   
 
Точка 10 
Predlog - Programa za rabota   na Op{tinskata ustanova ,,Naroden Muzej,, 

Sveti Nikole за 2022 godina;   
 

Точка 11 
Извештај за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, - Свети Николе за 

2021 година; 
 

Точка 12 
Годишен извештај за информации од јавен карактер на Општина Свети Николе за 

2021 година; 
 

Точка 13  
Предлог – Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис за 2021 

година; 
 

Точка 14 
Извештај за извршен годишен попис во Општина Свети Николе на основни 

средства и ситен инвентар, попис во Детско одмаралиште Стар Дојран и попис на 
побарувања и обврски, парични средства и хартии од вредност со состојба 31.12.2021 
година; 
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Точка 15 
Барање за поддршка за подготвување на туристички информатор за Општина 

Свети Николе од лицето Н.Р. 
 

Како дополнителна точка на дневниот ред, претседателката предложи -
 Барање финансиска помош од лицето Ј.Ј. 
 
 Претседателката на Советот ја стави дополнителната точка на гласање. 

Советниците гласаа и со 14 гласа ЗА изгласаа -  Барање финансиска помош од 
лицето Ј.Ј. да биде дополнителна точка во дневниот ред како точка 16. 

 
Претседателката на советот – Валерија Ивановска отвори расправа по однос на 

Дневниот ред. 
 

Откако никој не се јави за дискусија, Претседателката на Советот го стави 
надополнетиот дневен  ред на усвојување. Советниците со 14 гласа ЗА го усвоија 
дневниот ред и работеа по него.  
 
 

-Усвојување на Записник од  шестата  седница на Советот на Општина Свети 
Николе одржанa на ден 28.12. 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 шестата 
редовна седница одржана на ден 28.12. 2021 година. 
 

-Усвојување на Записник од седмата  редовна  седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 25.01. 2022 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 седмата 
редовна седница одржана на ден 25.01. 2022 година. 

 
 

Точка 1 
Предлог – Решение за верификација на мандат 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. 

 
1.Se verificira mandatot na ~lenot na Sovetot na Op{tina Sveti 

Nikole: Душица Митева 
 

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 советничката на Совет на Општина Свети Николе 
Душица Митева. 
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Vo prodol`enie sovetniчката  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  и го честита мандатот на советничката со 
желби за успешна работа како советничка во Советот на Општина 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 верификација на 
мандат на член на Совет на Општина Свети Николе. 

 
Точка 2 
Предлог – Решение за разрешување и избор na ~len во Komisijata za 

komunalni raboti i soobra}aj; 
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. 
 
 Во Komisijata za komunalni raboti i soobra}aj na Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole од член se разрешува: Зоран Јорданов. 
       

Vo Komisijata za komunalni raboti i soobra}aj na Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole за член  se izbira: Душица Митева. 
 

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

Решението  на гласање и советот со 9  гласа ЗА   и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе  
Решение за разрешување и избор na ~len во Komisijata za komunalni raboti i 
soobra}aj. 
     

Точка 3 
Предлог – Решение за разрешување и избор na претседател во Komisijata za 

komunalni raboti i soobra}aj; 
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. 
    

Во Komisijata za komunalni raboti i soobra}aj na Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole од претседател se разрешува: Зоран Јорданов 
       

Vo Komisijata za komunalni raboti i soobra}aj na Sovetot na Op{tina 
Sveti Nikole за претседател se izbira:  Фросина Ѓорѓиева 

 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
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Советникот од политичката партија на Левица – Александар Симонов праша по 

кој критериуми е избрана советничката Фросина Ѓоргиева за претседател на 
Komisijata za komunalni raboti i soobra}aj. 

Претседателот на Komisija za verifikacija, mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa при Sovetot na  Op{tina Sveti Nikole –  Кристијан Кузелов одговори 
дека советничката Фросина Ѓоргиева е веќе член на Комисијата за комунални работи и 
сообраќај па од тие причини е избраа и за претседател на истата комисија.   

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

Решението  на гласање и советот со 14  гласа ЗА   и 1 глас ПРОТИВ донесе  Решение за 
разрешување и избор na претседател во Komisijata za komunalni raboti i 
soobra}aj. 

 
Точка 4 

  Предлог – Одлука за утврдување вредноста на бодот за пресметување на 
плата на административните службеници во ЈОУДГ ,,Рахилка Гонева “Свети 
Николе за 2022 година; 

Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 

Решението  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 2022 година. 

 
Точка 5 

 Предлог – Одлука за донесување на План за парцелација на ГП 161 и ГП 162 
од ДУП за дел од МЗ „3“„Лиска“ (одлука бр. 08-524 од 26.06.1992), К.О. Свети 
Николе, Општина Свети Николе; 

Претседателот na Komisija za планирање, 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 5 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Предлог – 
Решението  на гласање и советот со 15  гласа ЗА   донесе  Одлука за донесување на 
План за парцелација на ГП 161 и ГП 162 од ДУП за дел од МЗ „3“„Лиска“ (одлука 
бр. 08-524 од 26.06.1992), К.О. Свети Николе, Општина Свети Николе. 

Точка 6 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Свети Николе за 2022 година; 
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Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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 6 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски 

укажа дека измената на Одлуката не е законска, не е по колективен договор и не е во 
координација со УПОЗ. 

Раководителот на Одделението за финансии и буџет – Сузана Нушева одговори 
дека Одлуката е предложена по сугестија на Министерството за финансии и дека 
Општина Свети Николе нема колективен договор со УПОЗ, па од тие причини нема 
потреба да координира со нив. Дополнително го запозна советникот дека надоместоците 
за кој се врши измената на Одлуката за извршување се ослободени од персонален данок. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја  стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе  Одлука 
за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2022 година. 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина 

Свети Николе; 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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 7 од дневниот ред. 
 Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев 
истакна дека од ова Одлука се гледа  дека општинсктие институции и локалната власт 
работеле чесно во изминатите четири години. Во продолжение ги наброја проектите за 
кој ќе се потрошат овие наследени средства и изрази надеж дека новата локална власт и 
менаџерите на истутуциите ќе продолжат да работат чесно и совесно исто како и 
претходните. Воедно се обрати до актуелниот градоначалник и му порача да биде 
доблесен и да биде благодарен на претходниот градоначалник за наследената позитивна 
сметка на Општина Свети Николе. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев реплицираше на 
советникот Јованчев и  истакна дека новото раководство на општина Свети Николе 
обезбедило  дополнителни средства за да се завршат проектите од претходната локална 
власт и да се започнат нови. Воедно се обрати до советникот Игор Јованчев и потенцира  
дека тој како градоначалник во било кој контекст укажувал на долговите на ЈКП 
,,Комуналец,, но не и на општинската сметка. 

Советникот Игор Јованчев во својата контрарепликасе повика на  службите и на 
финансиските документи и укажа на тоа дека во минатото ретко кој градоначалник 
наследил позитивна сметка, а при тоа и висока сума. 
 Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Маја 
Давкова која доаѓа од ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија укажа на тоа дека во училиштето и 
подрачните училишта нема хигиенски средства, нема маски, нафта, дрва, сметкаа за 
јавни набавки не е платена,  системот е блокиран и на крајот истакна дека сето ова е од 
домаќинското работење на претходната власт и директорот на ООУ ,,Даме Груев,,.  
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 Советникот Игор Јованчев се повика на Одлуката во која стои дека има доволно 
средства на сметката на училиштето и дека тој само зборува од тоа што го гледа на 
документот. 
 Советникот Игор Поповски праша како се распределиле 86 денари за Дом на 
култура во библиотека. 
 Стручната служба - Сузана Нушева одговори дека овие 86 денари се 
провлекуваат со години наназад. Салдото се слага со трезор и тие 86 денари мора да се 
прикажат. 
 Советничката  од советничката група на СДСМ и коалицијата – Саша Мицевска 
појасни дека актуелниот в.д. директор е со овластување менаџер на училиштето од 
почетокот на декекмври и дека истиот  требало да се запознае со состојбата на 
училиштето и да набави нафта, дрва, хигиенски средства и сл. навремено. Бидејки 
претходниот градоначалник поставил парно греење, тое е во функција, книговодителот 
требало фактурата да  ја плати и да се распише нова јавна набавка. Овде е проблемот во 
организарањето, планирањео и менаџирањето на актуелниот директор на ООУ ..Даме 
Груев,, - истакна советничката. 
 Советничката Маја Давкова истакна дека улиштетот ООУ ,,Даме Груев, со 
подрачните училишта е во ова состојба од претхоното раководство на училиштето и 
смета дека истото ова го има направено смислено и тенденциозно. 

Градоначалникот појасни дека претходниот  директорот бил на одмор 30 дена 
пред оставката. Новиот в.д. директор не можел да превземе нишо бидејки немало 
примопредавање и немала право на потпис за да може да се набави нафта во 
училиштето. 

Советничката Саша Мицевска констатира дека проблемот е решен договорно, но 
истото не е законско решение. 

Советникот Игор Јованчев укажа на тоа дека по не цел месец ќе ги има завршните 
сметки и тогаш ќе се види точната ситуација. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја  стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе  Одлука 
за проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе. 

 
Точка 8 
Предлог - Годишна Програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе 

за 2022 година; 
Претседателот na Komisija za комунални работи и сообраќај  при Sovetot na  

Op{tina Sveti Nikole –  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 8 од дневниот ред. 
Советникот од политичката партија Левица – Александар Симонов праша што е 

различно во ова прорама споредена со претходната и кој конкретно мерки се превземени 
во оваа програма за 2022 година? 

Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе одговори дека ова претпријатие е 
услужно и во основа тие се задачите и мерките. 

Советникот Игор Јованчев истакна дека поразлично и подобро секогаш може и 
дека во ова претпријатие покрај другите мерки и програми може да се предложат и 
развојни мерки. Праша од кои средства ќе се реновира Градскиот пазар во внатрешноста 
кога средствата не се предвидено во основниот буџет? 

Директорот – Зоран Јорданов одговори дека во соработка со Погребалното 
претпријатие ќе се реновира внатрешноста на пазарот. 
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Советникот Игор Јованчев бараше попрецизен одговор односно праша од кој 
средства ќе се изврши промената на постојната столарија, електрична инсталација, 
внатрешно варусување и.т.н. 

Директорот одговори дека во текот на работењето ќе се види со колку средства 
располага претпијатието, па од сопствени средства ќе се реалаизираат тие планирани 
активности. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја  стави Предлог – 
Годишната Програма на гласање и советот со 9  гласа ЗА  и 1 глас ПРОТИВ и 5  гласа 
ВОЗДРЖАНИ  донесе Годишна Програма за работа на ЈКП ,,Комуналец,, Свети 
Николе за 2022 година. 

 
Точка 9 
Наративен и финансиски извешај na Op{tinskata ustanova ,,Naroden 

Muzej,, Sveti Nikole за 2021 godina;   
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 9 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го  стави Наративниот и 

Финансиски вештај на гласање и советот со 14 гласа ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН  усвои 
Наративен и финансиски извешај na Op{tinskata ustanova ,,Naroden Muzej,, 
Sveti Nikole за 2021 godina. 

 
Точка 10 
Predlog - Programa za rabota   na Op{tinskata ustanova ,,Naroden Muzej,, 

Sveti Nikole за 2022 godina;   
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 10 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го  стави Наративниот и 
Финансиски вештај на гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ   донесе 
Programa za rabota   na Op{tinskata ustanova ,,Naroden Muzej,, Sveti Nikole за 
2022 godina. 
 

Точка 11 
Извештај за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, - Свети 

Николе за 2021 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 11 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го  стави Извештајот на 

гласање и советот со 13 гласа ЗА и 2 гласа ВОЗДРЖАНИ   усвои Извештај за работа на 
ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, - Свети Николе за 2021 година. 
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Точка 12 
Годишен извештај за информации од јавен карактер на Општина Свети 

Николе за 2021 година; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
 

 Советникот од политичката партија Левица – Александар Симонов имаше 
неколку забелешки по Извештајот. Укажа дека рокот за доставување до Агенцијата е 
пробиен, констсатира дека има 36 писмени барања и сите се оценети како успешни, но 
од неговото искуство вели дека одговорите се половични или пак нема добиено 
одговори, а воедно нема одговор и на усните барања. Во продолжение истакна дека иако 
општината има законска обврска, истата  ги нема објавено сите информации од јавен 
карактер на ВЕБ страната на Општината и дека линковите кој се наведени  во 
Годишниот извештај не се достапни. 

Секретарот на  Општина Свети Николе – Зоран Стојчев ги информираше дека 
Извештајот е испратен до Комисијата за заштита на податоци и обврската од законот е 
испочитувана. Во врска за транспарентноста за јавните набавки Секретарот ја посочи 
страната на Бирото за јавни набавки каде било кој граѓанин може да ја следи постапката 
и резултатот од сите јавни набавки. 
 Советникот од совентичката група на СДСМ и коалицијата -- Игор Поповски 
посочи дека од 2015 година не се ажурирани податоци за систематизацијата на работни 
места во Општината. Побара да се стават во функција сите механизми и ВЕБ страната на 
Општина Свети Николе да биде транспарентна и полна со информации за работењето на 
Општина Свети Николе. 

Градоначалникот одговори дека ниедна информација не е недостапна затоа што  
општината работи транспарентно и чесно. 
 Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го  стави Годишниот 
Извештај на гласање и советот со 9  гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ   
усвои Годишен извештај за информации од јавен карактер на Општина Свети 
Николе за 2021 година. 
 

Точка 13  
Предлог – Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис за 2021 

година; 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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 13 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја  стави Предлог – 

Одлуката на гласање и советот со 13 гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 1 глас ВОЗДРЖАН   
донесе Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис за 2021 година. 
   

Точка 14 
Извештај за извршен годишен попис во Општина Свети Николе на основни 

средства и ситен инвентар, попис во Детско одмаралиште Стар Дојран и попис на 
побарувања и обврски, парични средства и хартии од вредност со состојба 
31.12.2021 година; 
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Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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 14 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев 

постави неколку прашања до службите во врска Извештајот. Праша дали околу 
18.000.000 денари се пари кој што Општината до 31.12.2021 година ги има на сметка и 
дали Градоначалникот може да ги употреби во 2022 година за реализација на проекти? 
Дали обврските кон добвувачите околу 7.000.000 се вообичаени долгови и дали е се тоа 
мали или големи обврски во спроедба со изминатите години? Третото прашање 
советникот го постави во однос на табелата за побарување односно износот од 
51.000.000 што е прикажан како побарување, дали е реално наплатиливо побарување или 
колку може да се наплати од овие средства? 

Претседателот на Комисијата за попис – Надица Тодорова  одговори дека на 
банков извод има 18.000.000. на сметка на Општина Свети Николе. За второто прашање  
одговори дека Комисијата за попис  утврдила дека тековно се сервисираат обврските и 
за третото му одговори на советникот дека побарувањата се од повеќе одделенија, но 
дали се реални ќе одговорат раководителите на одделенијата, што се однесува во 
Одделението за данок на имот се наплаќа околу 80%. Подетално ако има потреба ќе се 
одговори дополнително и  истакна дека ова е Годишен попис, а не завршна сметка. 

 
Советникот Јованчев повторно истакна дека актуелниот градоначалник изнесува 

невистини и изјавува по порталите дека затекнал енормно задолжена Општина, но овде 
бројките зборуваат друго, односно дека наследил општина со позитивно салдо,  со ниска 
сума на обврски и со висока сума на побарувања. Побара од Градоначалникот 
извинување за невистините кој се изнесени во јавноста и побара отчет од актуелниот 
Градоначалник за првите 100 дена работа. Во продолжение посака локалната самоуправа 
да заврши со започнатите проекти од претходната локална власт  и да работи на нови 
проекти. 

Градоначалникот ги негираше изјавите на советникот Јованчев дека затекнал 
задолжена општина, односно појасни дека зборувал за долговите на ЈКП ,,Комуналец,,. 
Ги повика советниците да направат увид во техничката документација каде се гледа дека 
целата документација е започната или завршена пред 2017 година. Се обрати до 
советникот Јованчев и побара за се што зборува и изјавува треба да има поткрепа. 
Побара да се исцрпи дневниот ред па потоа да се поставуват советнички прашања. 

Советникот Игор Јованчев уште еднаш потсети дека дискутира врз основа на 
добиените документи и извештаи што се доставени до советниците. Посочи дека ќе 
гласа за секој проект што е во интерес на граѓаните, а изработен од локалната 
самоуправа. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Кристијан 
Кузелов праша кој средства и ивентар ќе се расходуваат во Детското одмаралиште во 
Дојран и за кој 35 уметнички слики се работи бидејки истите се без опис и димензии. 

Стручната служба од општината одговори дека расходуваните средства се на 
пописна листа и може да се достават на увид. Во врска сликите истакна дека има реверс  
кој може да се достави фотокопија. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Миле 
Костов реплицираше на Јованчев и посочи дека неговото право на глас го искористил за 
друга тема, а не за точката за која се расправа. Во продолжение побара од советникот 
Јованчев да биде трпелив за да го види отчетот на Градоначалникот Дејан Владев. 
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Советникот Игор Јованчев укажа на советникот Костов да ги чита извештаите до 
крај, па потоа да реплицира. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го  стави Извешајот  
на гласање и советот со 14 гласа ЗА и  1 глас ВОЗДРЖАН   усвои Извештај за извршен 
годишен попис во Општина Свети Николе на основни средства и ситен инвентар, 
попис во Детско одмаралиште Стар Дојран и попис на побарувања и обврски, 
парични средства и хартии од вредност со состојба 31.12.2021 година. 

 
Точка 15 
Барање за поддршка за подготвување на туристички информатор за 

Општина Свети Николе од лицето Н.Р. 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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 15 од дневниот ред. 
За збор се јави советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 

коалицијата – Маја Давкова, го изрази својот став и истакна дека барањата од ваков тип 
треба да бидат поднесени пред да биде изготвен буџетот на Општина Свети Николе. Го 
поздрави работењето на Н.Р. меѓутоа мисли дека потранспарентно ќе биде ако 
информаторот  оди на јавен оглас за да се разгледат на Комисија и други понуди. Праша 
дали општината има Стратегија за развој на туризмот, дали има пристапни патеки до 
понудените објекти и сл. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев ја претстави својата 
визија и активностите околу локалитетот Била Зора во соработка со  Народниот Музеј. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски 
посочи дека вакви проекти ќе има многу од страна на нашите граѓани кој би 
разгледувале, економски, земјоделски потенцијали и сл. Праша дали општината 
стекнува сопственичко право или даваме подршка на приватни проекти? Дали има 
графички дизајн за книгата? Потсети дека барателот е промотер на кампањата на 
градоначалникот и предложи да се најде нов модус за да биде транспарентно и овие 
средства да не стават дамка на општината и на авторот.  

Градоначалникот  потенцира дека барањето е поднесено до советот и дека 
советниците одлучуваат по однос на барањето и дека со одобрување на барањето 
општината ќе има и свои права на туристичкиот информатор. 

Советникот Поповски уште еднаш праша дали стекнуваме сопственичко право 
или само го подржуваме. Предложи да се направи договор да се види кој се правата и 
обврските на двете стани. Колку лица ќе бидат ангажирани и сл.? 

Градоначалникот посочи на советникот Игор Поповски како стручно лице да 
помогне во реализирање на ова барање. 

Советникот од плитичката партија Левица – Александар Симонов предложи да се 
гласа  позитивно за иницијатива, а на наредната седница да се добие комплет проектот 
односно правно формалните недостатоци да се усогласат до тогаш. 

Секретарот – Зоран Стојчев  даде кратко појаснување дека барањето не може да 
се прецизира, доставено е какво што е предложено.  Советниците може да донесат 
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одлука да го прифатат или не го прифатат. Под улсов советниците да го прифатат 
барањето до реализирање на Одлуката може да се уредат меѓусебните правни односи. 

Претседателката даде десет минути пауза. 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го  стави Барањето на 

гласање и советот со 8 гласа ЗА и  1 глас ПРОТИВ и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои 
Барање за поддршка за подготвување на туристички информатор за Општина 
Свети Николе од лицето Н.Р. 

 
 

Точка 16 
 Барање финансиска помош од лицето Ј.Ј. 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го  стави Барањето  на гласање и 
советот со 154 гласа ЗА усвои Барање финансиска помош од лицето Ј.Ј. 

 
 
 Советнички прашања 
 

1.Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – 
Владимир Тосев постави прашање до Градоначалникот. 

Имено од името на граѓаните на Општина Свети Николе до каде е состојбата со 
депонијата? Второто прашање беше во врска со паркинг местата, односно дали ќе се 
пуштат во употреба или ќе се отстранат? 

Градоначалникот на Општина Свети Николе одговори дека формално правно 
регионалната депонија е пред самиот крај. Приказаната околу депонијата е започната во 
2015 година и продолжила до 2021 година. Осумнаесет  општини имаат доставено 
членови на Управни и Надзорни одбори, единствено Општина Свети Николе нема 
избрано членови во овие одбори. Градоначалникот на состаноците со Министерството за 
животна средина и Вардарскиот Плански Регион  го изразил својот став да не дозволи да 
се изгради регионална депонија во с. Мечкуевци, туку истата локација да се дислоцира и 
депонијата се изгради на место кое не е плодно и нема жители. 

Во врска со паркингот Градоначалникот одговори  дека после средбите со 
изведувачот се утврдило дека износот не е платен, а паркингот не е функционален. Сета 
моментална ситуација води кон решавање на спорот по судски пат – одговори 
Градоначалникот. 

 
2.Советничката  од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – 

Фросина Ѓорѓиева исто така постави две советнички прашања. Праша зошто 
затоплувањто во Домот на културата не функционира, каде лежи проблемот и дали 
истото ќе профункционира? и Дали има намалување на долговите спрема  хидро 
системот ,,Злетовица,,? 

Градоначалникот одговори дека Проектот за затоплување на Домот на културата 
е реализиран  со средства од Вардарски плански регион и дел од Општина Свети 
Николе. Затоплувањето не било проверено како функционира и за жал сега во зимскиот 
период утврдено е дека не работи и не ја затоплува кино салата. Проектот е под 
гаранција од една година, на неколку пати е контактирано со изведувачот и ветувањето 
од страна на изведувачот е дека проблемите околу затоплувањето и ладењето ќе се 
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санираат и истото ќе проработи. Ако не се среди и да профунционира парното, спорот   
ќе заврши на суд. 

 
Во врска долговите кон ,,Злетовица,, градоначалникот одговори дека долгот кон 

,,Злетовица,, е со години наназад, низ годините долговите се исплатувале на рати, но во 
последните девет месеци од 2021 година не е платено ни фактура. Сега долгот ќе се 
намалува со плаќање на рати и во иднина очекуваме да се отпише долгот за отпис на 
камата. 

Советникот од советничата група на СДСМ и коалицијата Игор Јованчев укажа 
на тоа да советничкте прашања што ќе одат после седниците да се пријавуваат пред 
почетокот на седница, како би можело советниците по редослед да ги поставуваат 
прашањата? 

 
3.Советничката  од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – 

Душица Митева праша дали ќе има инвестиции во образовните институции и кој 
инвестиции  се тие? и Што се планира за празникот Тодорица и кој активности се 
планирани за овој христијански празник? 

Градоначалникот ги наброја кој се планираните активности во основните 
училишта и средствата кој се одобрени во СОУ ,,Кочо Рацин,, за реконструкција на дел 
од земјоделското училиште. Потенцира дека се добиени нови средства за комплетно 
реконструирање на ООУ ,,Гоце Делчев,, и подрачното училиште во с. Горобинци. 

Во врска патрониот празник Тодорица одговори дека манифестацијата ќе биде на 
отворено со богата културно уметничка програма и дека во кординација со Домот на 
културата веќе е започната подготовката. Ги повика сите сопственици на бутици од 
Општина Свети Николе да си пронајдат локација за изложување на својата стока 
односно роба, а тезгите ќе бидат поставени околу спортската сала. Во однос на 
платените тезги од минатата година, истите сопственици оваа година ќе имаат можност 
да си ги изложат своите производи и стоки. 

Советникот Игор Јованчев имаше примедба околу редоследот на поставување на 
советничките прашања, истиот иако навремено пред седницата се пријавил за 
советничко прашање, бидејки не му било овозможено да го постави, ја напушти осмата 
седница. Подршка на својот колега му даде советничката група на СДСМ и коалицијата 
и сите заедно ја напуштија седницата која беше бо тек. 

Претседателката на Советот – Валерија Ивановска им појасни на присутните 
советници дека редоследно ги повикува советниците од она кој како се пријави и воедно 
ги повика советниците на СДСМ и коалицијата да ги испочитуваат гражаните и во нивен 
интерес да останат на седницата. 

На прашањата на советникот Кристијан Кузелов, Градоначалникот одговори дека  
ревизијата во Општина Свети Николе  и ЈКП ,,Комуналец,, ја започнал внатрешниот 
ревизор, но по негово барање ќе има и државна ревизија на овие две институции. 

Во врска прашањето околу градежните плацеви, градоначалникот одговори дека 
на потегот кон Кнежје веќе е добиено одобрение и дека до  фебруар месец ќе се одобри 
ДУП и ќе почне продажбата на плацеви со јавна аукција. 

Советничката Маја Давкова која доаѓа од советничката група на ВМРО ДПМНЕ 
и коалицијата праша до каде се проектите во руралните средини? и  дали е возможно да 
се пушти некој крак од Злетовица до Ерџелија и Мустафино. 

Градоначалникот појасни дека до почетокот на наредната година училиштето во 
с.Ерџелија ќе има нова модерна спортска сала, започната е изградбата на детската 
градинка која треба да се пушти на крајот од годината. Во продолжение ги наброја 
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активностите кој се предвидени во с. Ерџелија, с. Мустафино и с. Пеширово се со цел да 
се подобрат условите на живот на ова население. 

Советникот Миле Костов праша до каде е изградбата на балон салата во СОУ 
,,Кочо Рацин,,,  до каде е реконструкцијата на градскиот стадион односно бетонирање и 
поставување на столчиња и до каде е изградбата на соблекувални на Градскиот 
фудбалски  стадион? 

Градоначалникот одговори дека спортските балон сали ќе бидат готови до 
почетокот на учебната година. Во однос на трибините во моментот како стојат работите 
можно е да се реши и по судски пат – одговори градоначалникот. 

На третото прашање градоначалникот одговори дека во моментот не можат да се 
направат соблекувални од било каков тип бидејки нема никакво законско решение ниту 
маркица, но во иднина ќе се превземат соодветни активности за да се обезбеди УП и да 
се направат соблекувалните. 

Претседателката на советот – Валерија Ивановска побара одговор од 
Градоначалникот и праша до каде е пречистителната станица, со колкав капацитет 
работи и што се планира понатаму со истата? 

Градоначалникот одговори дека пречистителната станица не работи веќе две 
години.  Направена е извесна реконструкција на истата и потрошени се многу средства,  
формирано е тело и изведувачот писмесно се обврза дека во наредниот период ќе 
преработи. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателката  на Советот ја затвори 

осмата редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 18:30 
часот.  

Општина Свети Николе 10.02. 2022 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  деветтата редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 25.02. 2022 година во големата сала на Општина Свети Николе со почеток во 16:20 
часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше Pretsedatelkata на Советот на 
Општина Свети Николе -  Валерија Ивановска.  

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 15 советници: Валерија Ивановска, 
Владимир Тосев, Душица Митева, Кристијан Кузелов, Маја Давкова, Фросина Ѓорѓиева, 
Миле Костов, Елизабета Јованчева, Саша Мицевска Игор Јованчев, Борис Панев, 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 присуствуваа и: 
 
- 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; 
- претставници на Здруженија и жители на општина Свети Николе 
 

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

Дневен ред  
 

 
 

Точка 1 
Предлог – Заклучок за превземање мерки и активности за промена на локацијата 

на регионалната депонија Мечкуевци; 

Претседателката отвори дискусија по дневниот ред. 

За збор се јави советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата - Игор 
Јованчев и побара да се прошири дневниот ред и како прва точка да оди Информација за 
локацијата на регионалната депонија во с. Мечкуевци. 

 Претседателката на советот го стави предлогот на советникот Игор Јованчев на 
гласање. 

 Советниците гласаа и со 6 гласа ЗА и 9 гласа ПРОТИВ не го усвоија предлогот на 
советникот Јованчев. 
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 Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев  ги замоли 
присутните граѓани да дозволат советниците да работат по дневниот ред, да се изгласа 
Заклучокот па потоа секој од присутните што сака да земе збор, ќе излезе на говорница и 
ќе дискутира по однос на точката која е на дневен ред. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, Претседателката на Советот го стави 
дневниот ред на усвојување. Советниците со 11 гласа ЗА и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ гласаа, 
го усвоија дневниот ред и работеа по него.  
 
 Претседателката на советот го прочита Амандманот кој беше поднесен од 
советникот Александар Симонов кој гласи: 
 

2.1.Доколку локацијата на регионалната депонија остане во селото Мечкуевци 
или истата се промени, но во границите на Општина Свети Николе, Советот на 
Општина Свети Николе се обрзува по сопствена иницијтива или по предлог од 
најмалку 20% од граѓаните на Општина Свети Николе, заради непосредно 
одлучување на граѓаните, да распише референдум на територијата на Општина Свети 
Николе (референдум на локално ниво). Одлуката на референдумот ќе биде 
задолжителна. 

Претседателката го прочита и обрзложението кое гласи: 
Согласно, одредбите на бројни меѓународни прописи и прописите од позитивното 

право на Репулика Македонија, Одлуката за реализација на проект кој го загрозува 
основното човеково право  на здрава животна средина, без согласност од граѓаните  
на референдум не може да биде донесена и усвоена. 

 
Претседателката отвори расправа по однос на амандманот. 
 

 Советникот од политичката партија Левица – Александар Симонов откако ги 
поздрави граѓаните  истакна дека двете владеачки партии имаат свој допринос во 
донесувањето на одлуката која го загрозува овчеполието. Советникот истакна дека никој 
не може да донесе Одлука во врска депонијата освен граѓаните на Општина Свети 
Николе. Ги повика советниците да го изгласаат амандманот и да им дадат шанса на 
граѓаните да си го кажат своето мислење дали се за или против изградбата на депонија 
во Овчеполието. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Кристијан 
Кузелов се изјасни дека лично ќе даде подршка на амандманот  и посочи дека граѓаните 
треба да одлучат во врска депонијата и да има демократски процес односно референдум. 

За збор се јави советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата - Игор 
Јованчев кој од свое име и од име на советничката група на СДСМ го подржа 
амандманот од советникот Александар Симонов и се изјасни дека ќе гласаат за 
Референдум. 

 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев се изјасни дека 

никогаш овој совет нема да изгласа член во Управниот и Надзорниот одбор на 
претпрјајатието кое треба да се  формира во врска депонијата. Понатаму 
градоначалникот појасни дека ако му бидат одземени ингеренциите од централната 
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власт, краен епилог ќе биде распишување на референдум. Средствата за референдум  ќе 
се обезбедат  со ребаланс од буџетот на општина Свети Николе. 

Отакако никој друг не се јави за збор во врска амандманот, претседателката на 
советот го стави амандманот на гласање и советниците со 15 гласа ЗА го изгласаа 
предложениот амандман кој стана составен дел на Заклучокот кој е едениствена точка на 
дневениот ред. 

 
Точка 1 
Предлог – Заклучок за превземање мерки и активности за промена на 

локацијата на регионалната депонија Мечкуевци; 

Претседателката на советот им го прочита заклучокот на присутните. 

 
1.Имајќи го во предвид “Договорот за спроведување на проекти за воспоставување 

на регионален систем за управување со отпад во источниот плански регион во рамките 
на ИПА 2”, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно 
планирање, меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад на источниот плански 
регион, Општина Свети Николе и ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе, како и сите 
досегашни активности што се превземени  согласно на член 15 од овој Договор, Советот 
на Општина Свети Николе цени дека доколку  целосно се реализира  овој проект 
согласно  донесените стратешки документи  во целост ќе бидат повредени интересите  
на граѓаните на Општина Свети Николе од аспект на заштита на животната средина и 
здравјето на луѓето поради географската положба на избраната локација за депонирање 
на отпад во атар на с.Мечкуевци. 

 
2.Со цел да се  постигнат  целите на заштита на животната средина и здравјето на 

луѓето , а да не се наруши државната  Стратегијата за управување со отпадот  преку 
воспоставување на Регионален систем за управување со отпадот во кој што се вклучени 
општините од Источниот и Североисточниот плански регион, Советот на Општина 
Свети Николе  предлага да се промени  сегашната локација во с.Мечкуевци на друга 
локација надвор од Општина Свети Николе или пак да се определи нова локација на која 
нема да влијае на животот и работата на населението на Општина Свети Николе. 

 
3.Овој заклучок влегува на сила наредниот ден од денот на објавување во  

,,Службен гласник,, на Општина Свети Николе,,. 
 
Претседаелката – Валерија Ивановска отвори дискусија по точката. 
Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев образложи дека во 

одреден период пронајдени се  Студиите кој се изготвени од Европската унија и 
Министерството на животна средина, но и  најдени се аргументи кој посочуваат дека 
регионална депонија во Општина Свети Николе не смее и не може да има. Ги потенцира 
неколкуте моменти каде се кажува дека Свети Николе е во заштитено подрачје. 

Постојат пет меѓународни  значајни подрачја во Македонија кој се заштитени  за 
птици меѓу кој е и Овче Поле. Врз основа на меѓународните утврдени критериуми, и 
меѓународната организација, Овче Поле е посебно заштитено подрачје и за природни 
еко системи, нашето Овче Поле не е подрачје каде треба да се гради депонија.Во 
продолжение Градоначалникот наброја уште неколку аргументи кој даваат сосема 
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легитимно право да се каже дека ваква депонија на територијата на општина Свети 
Николе не треба да се направи.  

Модерната фабрика за отпад чини многу многу повеќе, но со 50.000.000 евра ќе 
се направи само депонија. Градоначалникот децидно истакна да се слушне гласот на 
народот, односно дека истиот е против депонија во Свети Николе. Воедно побара од 
советниците да го изгласаат заклучокот. 

Претседателката на советот – Валерија Ивановска се изјасни дека ќе гласа за 
Заклучокот бидејки само така ќе се слушне гласот на народот. Потсети дека во 
предизборјето од страна на жителите на Свети Николе имало многу прашања околу 
работата и начинот на работата на оваа регионална депонија. Претседателката се врати 
наназад и хронолошки ги наброја настаните и контактите со Министерството за животна 
средина и  ги запозна граѓаните дека станува збор за 19 општини кој ќе го носат отпадот 
во оваа предвидена депонија. Појасни дека не станува збор за модерна Фабрика за 
преработка на отпад туку станува збор за  депонија која ќе биде заградена со жива 
ограда. Отпадот ќе се набива и прикрива со земја, се планира заштита на подземните 
води со ситем за прочистување на исцедокот. Останува прашањето дали ќе има доволно 
средства да се постави тој систем за исцедокот, па да има пречистителна станица и.т.н. 
Претседателката истакна дека очигледно со тие финансиски средства не може да се 
изгради вакво нешто. Во продолжение уште еднаш потенцира дека според студијата за 
оценката за влијанието на животната средина  Овче Поле е заштитено подрачје поради 
присуството на ретки птици. Воедно изрази сомнеж и страв дека Овче Поле  ќе стане 
депонија на севереисточниот и источниот регион и дека ние жителите на овој град не 
смееме тоа да го дозволиме. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Владимир 
Тасев зворуваше за тоа што ќе се изгуби ако се изгради оваа депонија и воедно пренесе 
став на млади енстузијасти кој се против ова депонија. Во продолжение ги наброја 
регистрираните земјоделци во овие краишта и загубата кој ќе ја претрпат со изградбата 
на оваа депонија. Укажа на штетата која ќе се причини на стоката и на земјоделските 
производи односно на житните култури, добиточна храна  кој се на овие површини. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата -  Фросина 
Ѓорѓиева се придружи на излагањата на претходните говорници односно советници и 
потсети уште еднаш дека граѓаните на нашата општина се против изградба на оваква 
депонија и дека ова депонија нема ни да биде слична на ниту една Фабрика за 
преработка на отпад која е  изградена во соседните држави. На крајот советничката го 
изнесе својот личен став дека е протиув изградба на депонија во нашиот крај. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски се 
обрати до советниците и запраша дали Проектот е депонија или фабрика и дали некој го 
има видено или прочитано? Укажа на тоа дека главните поенти треба да ги има во 
проектот, треба истиот да се види, разгледа и да се разбере со  што ќе се соочиме. Во 
продолжение наброја некоку фабрики во Европа кој преработуваат отпад и од истите 
профитираат и не ја загрозуваат околината за живеење. Советникот Поповски укажа на 
тоа дека  покрај градот има депонија која со години гори и чади. 

 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Кристијан 

Кузелов укажа на тоа дека  студијата и проектот не се познати за граѓаните, на нивните 
прашања им нема никој одгоорено, не се запознати со начинот на функционирање на 
овој проект  и од тие причини треба да се изгласа заклучот за да се направи притисок за 
да се разјаснат работите. 
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За збор се јави жител на Општина Свети Николе - Ванчо Коцев кој децидно се 
изјасни дека е против градење на депонија во атарот на с. Мечкуевци. Истиот образложи 
дека со години функционира и ги врши своите земјоделски активности во атарот на с. 
Мечкуевци. Во продолжение ги наброја природните убавини и ресурси што ги нуди 
атарот на с. Мечкуевци и ги повика граѓаните на референдум. 

Бојан Митев како жител на Општина Свети Николе и претходен советник се јави 
за збор и изрази жалење што на седницата не се поканети претставници од 
Министерството за животна средина за да одговорат на поставените прашања. Го изрази 
својот став околу изградбата на регионалната депонија и укажа на тоа дека ние како 
општина и држава не сме финансиски спремни за ваков голем  проект. Повика  на итен 
референдум за да се поправи грешката од минатото и да им се даде можност на 
граѓаните да го кажат својот став и мислење околу изградбата на депонијата. 

Жител од с. Богословец категорично се изјасни дека е против изградба на 
депонија на цела територија на Општина Свети Николе. Во продолжение ги наброја 
ретките растенија и птици кој се на територија на с. Богословец, укажа на уникатната 
степа која е на територија на с. Богословец  и не ја подржа идеата на претходната и 
сегашната локална власт да се дислоцира депонијата во с. Богословец. 

Отец Спиридон во своето обраќање повика на повисока свест на граѓаните 
односно да не го фрлаат ѓубрето каде ќе стасаат.  

Ние веќе сме депонија па затоа не ни треба уште една депонија – се изјасни Отец 
Спиридон. 

Никола Ристевски жител на Општина Свети Николе изрази жалење што не се 
присутни претходните два грданачалника за да ја објаснат постапката околу депонијата 
во изминатите години. Како проучувач на културното наследство и природните ресурси 
јасно се изјасни дека е против изградба на депонија на територија на Општина Свети 
Николе. 

На говорница излезе и професорот од земјоделскиот факултет  Дане Бошев кој 
живее и работи во Скопје, но детството и младоста му поминале во Свети Николе. 
Проследи  еден научен документ односно магистарска работа на неговиот  брат  Зоран 
Бошев со наслов – Избор на оптимална локација за регионална депонија во централно 
источен регион во Р.Македонија со методи на повеќе критериумско одлучување , каде е 
направен научен пристап со еколошки  критериуми и поткритериуми. Од овој труд  
јасно се гледа дека територијата на Општина Свети Николе никако не одговара и не е 
погодна за изградба на депонија за комунален отпад. 

Градоначалникот на Лозово – Бошко Цветковски го поддржа градоначалникот на 
Општина Свети Николе и жителите на Општина Свети Николе во намерата за 
одржување на референдум за да се каже стоп за изградба на регионална депонија за 
отпад. Воедно ги запозна присутните дека се прават обиди да се направи и регионална 
фабрика за прозиводство на нус производи од мрши во Општина Лозово. На крајот 
заклучи дека не овие две општини не треба да дозволат да се изградат вакви фабрики 
односно депонии. 

Претставничката од ОЖО Свети Николе – Даниела Панева го изрази својот и 
ставот на организацијата дека е против изградба на депонија за комунален отпад на 
територијата на Општина Свети Николе и во продолжение прочита делови од Студијата 
каде јасно се гледа зошто не може да се изгради депонија во Овчеполието. 
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За збор се јави и претставничката  од ГИЖ Свети Николе – Тања Ѓурова  која 
јасно и гласно го пренесе ставот на организацијата кој е кажан преку петиција која е 
спроведена  на страната фб уште во месец Јануари 2019 година под наслов - Стоп за 
депонија. Посочи дека  околу с. Мечкуевци се произведува и извезува  органска здрава 
храна, има развиено полјоделство и сточарство и  има здрава животна средина. Укажа на 
тоа дека нема развиен систем на селектиран отпад, нема функционални јавни 
претпријатија и.т.н.  

Истата петиција е поднесена  до Советот на Општина Свети Николе да се донесе 
Олука  и да не се прифати тогашната Информација во врска со изградба на Централен 
објект со управување со отпад во месност Мечкуевци – Арбасанци.  

Игор Коцев како жител и земјоделец на Општина Свети Николе исто така го 
искажа својот револт и став во врска изградбата на Фабриката за цврст отпад со 
образложение дека атарот на с. Мечкуевци се смета за најплодно земјиште во 
Овчеполието и невозможно е таму да се направи депонија. Игор побара да има 
референдум и жителите на Општина Свети Николе  да се изјаснат по однос на 
депонијата. 

Александар Димитриевски кој доаѓа од с. Мустафино исто така земјоделец кој со 
неговата фамилија живеат од земјоделието и производство на органска храна даде 
подршка на претходните говорници и побара да има референдум и да не се дозволи да се 
реализира овој проект. 

За збор се јави и Драги Паневски по професија адвокат и назначен од Советот со 
Одлука за регистрација и упис на основањето  на претпријатието за упраување со отпад  
Еко Исток – Североисток. Тој образложи дека фирмата е регистрирана на 29.04.2021 
година, но до сега не фунционална бидејки нема целосен Управен и Надзорен Одбор. 
Сите основачи освен Општина Свети Николе имаат избрано членови на Одборите. 

Во продолжение појасни дека е вложено 3.000.000 денари на редовната сметка, 
образложи дека привремено е назначен за извршување на споменатите работи, но откако 
ќе ја достави завршната сметка ќе се повлече од ова функција. По негово видување ова 
работа ќе се раздолжи, фирмата во скоро време нема да профункционира бидејки 
локацијата за депонијата е спорна и неприфатлива за Светиниколчани. 
 Драги Грозданов, како претседател на МЗ с. Немањици исто така дискутираше по 
точката на дневен ред и го искажа револтот поради измамата од Министерството за 
животна средина и Градоначалникот во 2017 година кога им е кажано дека само 8 
општини ќе носат отпад на депонијата и дека тоа нема да биде депонија туку Фабрика за 
рециклирање на цврст отпад и фабрика која ќе биде профитабилна. Говорникот се 
изјасни дека во тој момент бил за таква фабрика, се извини од негово лично име на 
сограѓаните и побара да има референдум.  

Советникот Игор Јованчев истакна дека на денешната седница очекувал  сериозна 
дискусија со сериозни документи, но констатира дека  проектот за регионална депонија 
во атарот на с. Мечкуевски го нема видено никој од присутните, а јасно е дека граѓаните 
се против изградба на регионалната депонија. Потоа ги наброја сите одлуки и документи 
кој се донесени на Совет на Општина Свети Николе од 2014 година до 2017 година во 
врска депонијата и констатира дека Општина Свети Николе во тоа време и мандат на тој 
градоначалник сама побарала да се земе предвид с. Мечкуевци при изборот на локација 
за регионалната депонија. Во продолжение го приложи договорот кој го потпишале 
Министерството за животна средина, градоначалникот Зоран Тасев и директорот на ЈКП 
,,Комуналец,,. Советникот Јованчев истакна дека со овој договор општината има права, 
но и обврски. Советникот изрази жалење зошто на седницата нема присутни  
претставници од Министерството за животна средина за да одговорат на поставените 
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прашања и посочи дека на Веб страната на Општина Свети Николе има три студии во 
врска депонијата во Свети Николе, но истите се објавени по потпшишувањето на 
договорот. Во продолжение накратко образложи како ќе функционира депонијата за 
цврст отпад, дека истиот отпад ќе ја загадува животната средина и од тие причини се 
изјасни дека ќе гласа за заклучокот и за референдум и воедно побара од 
градоначалникот да ја изнесе депонијата надвор од границите на општина Свети Николе. 

Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев се надоврза на 
дискусијата на советникот Игор Јованчев и продолжи да ги набројува  хронолошко 
донесените одлуки и документи на Совет на Општина Свети Николе од 2017 година до 
2021 година во мандатот на градоначалникот Сашо Велковски. Градоначалникот беше 
дециден дека таму каде што застанал градоначалникот Зран Тассев, продолжил 
градоначалникот Сашо Велковски. 

Градоначалникот Дејан Владев јасно истакна дека откако стапил на функција – 
градоначалник, првата работа што ја побарал е  дислокација на регионалната депонија и 
дека локалната власт на Општина Свети Николе е спремна за референдум. Образложи 
дека е поканет во седиштето на европската унија и дека ќе го пренесе ставот на 
граѓаните и советот дека Општина Свети Николе нема да учествува во понатамошната 
работа за  депонијата и дека ќе се распише референдум и депонија на територија на 
Општина Свети Николе нема да има. 

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

Заклучокот заедно со амандманот  на гласање и советот со 14  гласа ЗА   донесе  
Заклучок за превземање мерки и активности за промена на локацијата на 
регионалната депонија Мечкуевци. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателката  на Советот ја затвори 

деветтата редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 20:00 
часот.  

 
  
 
Општина Свети Николе 25. 02. 2022 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 десетата редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на 
ден 15.03. 2022 година во советничката сала на Општина Свети Николе со почеток во 
14:20 часот. 
 Седницата ја отвори и со неа раководеше Pretsedatelkata на Советот на 
Општина Свети Николе -  Валерија Ивановска.  

Од 15 советници, на  седницата присутни беа 15 советници: Валерија Ивановска, 
Владимир Тосев, Душица Митева, Кристијан Кузелов, Маја Давкова, Фросина Ѓорѓиева, 
Миле Костов, Елизабета Јованчева, Саша Мицевска Игор Јованчев, Борис Панев, 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; 
 

 
 Претседателката на Советот – Валерија Ивановска  за работа на советот го 
предложи следниов изменет дневен ред : 
 
 

Дневен ред  
 

 
-Усвојување на Записник од  осмата редовна  седница на Советот на Општина 

Свети Николе одржанa на ден 10.02. 2022 година; 
 

-Усвојување на Записник од  деветтата  редовна  седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 25.02. 2022 година; 

 
 

Точка 1 
Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe на претставник од родителите 

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

 
Точка 2 
Предлог – Одлука за формирање Совет за јавно здравје;  

Точка 3 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на 

општина Свети Николe; 
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Точка 4 
Предлог - Одлука за давање на користење недвижни ствари во сопственост на 

Општина Свети Николе без надоместок; 
 

Точка 5 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Свети Николе за 2022 година; 
 

Точка 6 
 Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2022 година; 

 
Точка 7 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за  определувања на 

имиња на улици во Општина Свети Николе; 
 
Точка 8 

 Завршна сметка за 2021 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети 
Николе; 
 

Точка 9 
 Завршна сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2021 година; 

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

,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2021година; 
 

Точка 11 
Завршна сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2021 година; 

 
Точка 12 
Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2021 година; 

 
Точка 13 
Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2021 година; 
 
Точка 14 
Завршна сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2021 година; 
 
Точка 15 
Извештај за материјално-финансиското работење со завршна сметка за период од 

01.01. 2021 до 31.12. 2021 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе; 
 
Точка 16 

            Завршна сметка за ЈКП ,,Единство,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 
2021година до 31.12.2021 година; 
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 Точка 17  
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четврт квартал за 2021 

година; 
 

Точка 18 
Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за 

извештајниот период (комулативно) за четврт квартал од 01.01.2021 година до 31.12. 
2021 година; 
 

Точка 19 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за четврт квартал 

на Општина Свети Николе; 
 

Точка 20 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините од 01.01. до 31.12. 2021 
година; 
 

Точка 21 
Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2021 година; 
 
Точка 22 
Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2021 година; 
 
Точка 23 
Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 

патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за второто полугодие од 2021 
година; 

 
Точка 24 

 Барање од физичко лице З.Ј. за утврдување на правен статус на бесправен 
изграден објект од Одделението за урбанизам; 
 

Точка 25 
 Барање од физичко лице А.С. за утврдување на правен статус на бесправен 
изграден објект од Одделението за урбанизам; 
 

Точка 26 
Барање за доделување парична помош од лицето М.Н. 

 
 
Претседателката на советот – Валерија Ивановска отвори расправа по однос на 

Дневниот ред. 
 Советникот од политичката партија Левица – Александар Симонов праша дали е 
доставена  иницијативата од група граѓани од с. Трстеник и дали ќе се стави на дневен 
ред истата. 

Секретарот на општина Свети Николе – Зоран Стојчев образложи дека лицата кој 
се сопственици на викендички во с. Трстеник бараат Советот да им даде статус на 
правно лице. Секретарот посочи дека ако истите сакаат да добијат таков статус нека 
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регистрираат Здружение, а во случајов Советот не е надлежен за давање на бараниот 
статус. На подносителите на Иницијативата ќе им биде одговорено во писмена форма. 
  

Откако никој друг 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.  
 

-Усвојување на Записник од  осмата редовна  седница на Советот на Општина 
Свети Николе одржанa на ден 10.02. 2022 година; 

Советничката Фросина Ѓорѓиева укажа на техничката грешка во однос на бројот 
на гласање во точка бр. 16. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката на Советот го стави 
Записникот со забелешката на гласање, советниците со 15 гласа ЗА го усвоија 
записникот од осмата редовна седница одржана на ден 10.02. 2022 година. 

 
-Усвојување на Записник од  деветтата  редовна  седница на Советот на Општина 

Свети Николе одржанa на ден 25.02. 2022 година; 
 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателката на Советот го стави 
Записникот на гласање, советниците со 15 гласа ЗА го усвоија записникот од деветтата 
редовна седница одржана на ден 25.012. 2022 година. 
 
 

Точка 1 
Предлог – Решение za разрешување и imenuvawe на претставник од 

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

 
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 
предложено. 
 

1. Од   претставник од родителите во Upravniot odbor na Op{tinska javna 
ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole se разрешува: 

 
- Даниела Петкова  

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

ustanova za deca  - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole se imenuva: 
- Борче Серафимовски 
 
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 12  гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ  и 1 глас ВОЗДРЖАН  
донесе Решение za разрешување и imenuvawe на претставник од родителите во 
Upravniot odbor na Op{tinska javna ustanova za deca  - Detska gradinka  
,,Rahilka Goneva,,Sveti Nikole. 
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Точка 2 
Предлог – Одлука за формирање Совет за јавно здравје;  

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 
предложено. 

 
 Се формира Совет за јавно здравје од пет члена во состав: 

- Др. Зоран Панев - член 
- Др.Љупчо Арсовски  – член 
- Др. Панче Јосев  – член 
- Др. Снежана Глигорова  – член 
- Сашо Бошковски – член  

 Советот за јавно здравје ги проучува прашањата и политиките во областа на 
јавното здравје, изготвува мислења, дава иницијативи и предлози до органите на 
единицата на локалната самоуправа. 
                     
 Советот на јавно здравје од редот на своите членови избира претседател кој 
раководи со работата на Советот. 
 

Претседателката  на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Советникот – Александар Симонов се јави за збор и предложи на местото на др. 

Зоран Панев член на Советот за јавно здравје да биде др. Зоран Трајков. 
Претседателката на советот го стави на гласање  предлогот на советникот 

Александар Симонов. 
Со 1 глас ЗА, 8 гласа ПРОТИВ и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ советот не го усвои 

предлогот на советникот Александар Симонов. 
 
Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање и советот со 9  гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 5 гласа ВОЗДРЖАНИ  
донесе Одлука за формирање Совет за јавно здравје. 

 
Точка 3 
Предлог – Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот 

на општина Свети Николe; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка  3 од дневниот ред. 
Секретарот образложи дека ова Одлука се однесува за имот на физички лица на 

кого дел од земјиштето им е екпропреирано, а дел треба да им се доплати, се работи за 
површина од 1.300м2 како би можело да се дореализира проектот односно 
сообракајницата. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 12  гласа ЗА и 3 гласа ВОЗДРЖАНИ  донесе Одлука 
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за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на општина Свети 
Николe. 

 
 
 
Точка 4 
Предлог - Одлука за давање на користење недвижни ствари во сопственост 

на Општина Свети Николе без надоместок; 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка  4 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 давање на користење 
недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе без надоместок. 
 

Точка 5 
Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Свети Николе за 2022 година; 
 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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 Поповски 
укажа на тоа дека Одлуката донесена на претходнта седница Министерството за 
финансии не ја прифаќа, па по нивно укажување еве денес точка на ова седница е оваа 
Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Свети Николе за 2022 година. Побара во иднина да се има разбирање и кога дел од 
советниците ќе укажат на вакви недостатоци на дел од Одлуките, истите повторно да се  
разгледаат, да се прифатат сугестите од  советничката група на СДСМ и коалицијата за 
да не се донесува советот во ваква ситуација. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 
Одлуката на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2022 година. 

 
Точка 6 

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

 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  6 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Предлог – 

Одлуката на гласање и советот со 9  гласа ЗА и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за 
проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2022 година. 

 
Точка 7 
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Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за  определувања 
на имиња на улици во Општина Свети Николе; 

 
Претседателот na Komisija za планирање, 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  7 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 измена и дополнување 
на Одлуката за  определувања на имиња на улици во Општина Свети Николе. 

 
Точка 8 

 Завршна сметка за 2021 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети 
Николе; 

Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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. 
Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Кристијан 

Кузелов праша зошто се толку високи сметките за електрична енергијаво споредбено со 
мината година? 

Директорката на Домот на културата – Валентина Алексова оговори дека 
високата сметка на струјата е поради поставувањето на новиот систем за греење. Истиот 
е уклучуван неколку пати пред Нова Година, имаше неколку настани, но системот не е 
функционален, не ја затоплува салата, а троши многу електрична енергија – одговори 
директорката. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски 
укажа дека системот работи на топлински пумпи и според негови информации тие се 
пумпи кој штедат електрична енергија.Очигледно не се набавени и  поставени соодветни 
пумпи – заклучи советникот. 

Градоначалникот појасни  дека системот е за затоплување и ладење. Во 
изминатиот период имало неколку средби со инвеститорот, изведувачот, надзорот и 
проектантот  и во моментот се прави вештачење за да се види каде е проблемот со овој 
систем за затоплување и ладење.  Со резерва градоначалникот истакна дека поставената 
пумпа затоплува  до 0 степени, и истата треба да се смени и да се набави нова појака 
пумпа. Градоначалникот изрази надеж дека проблемот ќе се реши и системот за 
затоплување и греење во Домот на културата ќе проработи како што треба.  

Советникот Кристијан Кузелов укажа на големите сметки за електрична енергија, 
посака да се смени несоодветната пумпа со нова соодветна пумпа и трошокот да оди на 
сметка на изведувачот. 

Советничката од советничката група на СДСМ и коалицијата – Саша Мицевска се 
надворза на дискусијата во врска проектот за топлење и ладење и укажа на тоа дека во 
време на пандемијата Домот на културата бил шест  месеци под клуч, немало никакви 
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настани, дека електричната индустриска струја денес е доста поскапена па и од таму се 
тие високи сметки за електрична енергија во споредба со претходните години. 

Директорката на Домот на културата напомнеа дека во однос на пандемиската 
година се работело во домот редуцирано. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 14 гласа ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН усвои Завршна сметка 
за 2021 година на Дом на култура ,,Крсте Мисирков ,, Свети Николе. 

 
Точка 9 

 Завршна сметка на ОУ  Народен Музеј Свети Николе за 2021 година; 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  9 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Завршната сметка 

на гласање и советот со 14 гласа ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН усвои Завршна сметка на ОУ  
Народен Музеј Свети Николе за 2021 година. 

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

,,Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2021година; 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  10  од дневниот ред. 
За збор се јави советникот Кристијан Кузелов кој  нотираше неколку работи  

односно утврди покачување во ставките за потрошени средства за горива и масла, 
комунални услуги, греење и транспорт, материјали и ситни ивентари, прехрамбени 
продукти и пијалоци. Праша зошто се покачени овие стасвки во однос на претходната 
година? 

Сметководителот на Детската градинка одговори дека разликите кој се појавуваат 
се поради покачувањето на цената на нафтата по литар, во врска храната појасни дека во 
2020 година градинката не работела шест месеци и дека сите трошоци се поврзани со 
времето на работење или неработење на грдинката поради пандемијата. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 8 гласа ЗА и 7 глас ВОЗДРЖАНИ усвои Завршна 
сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка ,,Рахилка 
Гонева,, Свети Николе за 2021година. 

 
Точка 11 
Завршна сметка на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2021 година; 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  11 од дневниот ред. 
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Пред да се стави точката на гласање, претседателката на советот – Валерија 
Ивановска и советничката Саша Мицевска се изземаа од гласање бидејки и двете 
советнички се вработени во ООУ ,,Кирил и Методиј,,. 

Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Завршната сметка 
на гласање и советот со 12 гласа ЗА и 1 глас ПРОТИВ усвои Завршна сметка на ООУ 
,,Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2021 година. 
 

Точка 12 
Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2021 година; 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  12 од дневниот ред. 
Советничката Фросина Ѓорѓиева се изема од гласање поради нејзиното 

ангажирање како наставник во ООУ ,,Гоце Делчев,,. 
 За збор се јави советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата Маја Давкова  праша зошто има толку голема сума за договорни услуги за 
разлика од минатата година. 
 Сметководителот на ООУ ,,Гоце Делчев,,  одговори дека разликата се состои во 
тоа што минатата година не се превезувани учениците поради пандемијата и не е 
ангажирана фирма за ова намена. Другите средства се потрошени за правни услуги, 
ангажирање на адвокат, ангажирано лице за јавни набавки, изготвување на елаборати за 
бебазбедност и заштита при работа и сл. Другите зголеми трошоци се во врска набавка 
на информатичка опрема, дигитални табли и сл. 

Советничката Маја Давкова беше иненадена од одговорот на сметководителот на 
училиштето, односно од ангажирањето на лице за јавни набавки. 

Советничката Саша Мицевска  укажа дека од месец април 2019 година Законот 
дозволува да се ангажира надворешно лице за јавните набавки во училиштата и дека и 
таа исто како и советничката Маја Давкова смета дека тендерите за јавна набавка треба 
да ги изготвува службеното лице од општина Свети Николе без никаков надоместок. 
Потсети дека и претходно училиштата ангажирале надворешно лице околу јавните 
набавки дури кога тоа не било дозволено со Закон. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 10 гласа ЗА,  1 глас ПРОТИВ и 3 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Свети Николе за 2021 година. 

 
Точка 13 
Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2021 година; 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  13 од дневниот ред. 
Советничката Маја Давкова праша за трошоците околу одржување на зграда и за 

што станува збор, праша дали се поставени електронските табли бидејки во завршната 
стои дека се исплатени и што спаѓа под други финансиски услуги? Во продолжение 
истакна дека некоја услуга е ако е наплатена, а не е извршена треба да има одговорност 
од одговорното лице на училиштето. 



 
 

  10 

Сметководителот на ООУ ,,Даме Груев,, одговори дека тие средства се 
потрошени за тендер, материјалот е донесен  но летниковците не се изработени. Во 
врска електронските табли и рефлектори сметководителката одговори дека договорот е 
испочитуван, исплатени се средства, но проектите не се реализирани. 

Советничката Саша Мицевска  побара транспарентност во бројките и посочи дека 
директорот во заминување на ООУ ,,Даме Груев,, има оставено долг од неполни 5.000 
денари. Како споредба само ја посочи сумата од околку 250.000 денари што ја затекнал 
директорот од претходното раководство и воедно напомена дека претходниот директор 
затекол многу поголема сума за други договорни услуги во споредба со сумата што тој 
ја оставил.  

Во продолжение ги наброја сите ангажирања, активности и реализирани проекти 
од претходниот директор на ООУ,, Даме Груев,, во неговиот мандат. 

Советничката Маја Давкова како претходен директор на ООУ,, Даме Груев,, 
одговори дека скоро сите проекти на директорот кој ја наследил ги започнале или се  
подготвиле за време на нејзиното раководење со училиштето, дека директорот затекол 
добар старт во раководењето, но за жал оставил платени фактури за нереализирани 
проекти. 

Пред да се стави точката на гласање, советничката Маја Давкова се иззема од 
гласање бидејки е вработена во ООУ ,,Даме Груев,, с.Ерџелија. 

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

сметка на гласање и советот со 9 гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 3 гласа ВОЗДРЖАНИ  
усвои Завршна сметка на ООУ ,,Даме Груев,, с. Ерџелија за 2021 година. 

 
Точка 14 
Завршна сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2021 година; 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  14 од дневниот ред. 
Претседателката на советот – Валерија Ивановска постави некоклку прашања до 

сметководителот на училиштето и побара одговор каде се потрошени средствата на 
одредени конта како шо се  други договорни услуги, други оперативни расходи и 
приходи и расходи за живина. Посочи дека во 2020 година овие средства се драстично 
помали во однос на 2021 година. 

Сметководителот на СОУ ,,Кочо Рацин,, одговори дека средствата се потрошени 
за договорни услуги, за исплата во економијата, за храна, за концентрати во врска 
живината, за членови на УО и даватели на јавни услуги. Во 2020 година училиштето 
немало доволно средства, па истите плаќања се реализирале  во 2021 година. 

Советничката Валерија Ивановска дополнително праша колку средства се 
исплатени за договорни услуги, а колку за полагање за вонредни испити?  

Сметководителот одговори дека за полагање на вонедни испити има потрошено 
околу 40.000 денари, а за преостанатото  нема анализа на сметката и средствата. 

Светникот Кристијан Кузелов констастира дека во 2021 година има направено 
многу големи трошоци во однос на 2020 година за материјали и ситен инвентар и други 
тековни расходи. 

Сметководителот одговори дека дополнително ќе ги анализира сметките, дека 
советникот ги нема наведено контата и дека во моментот не може да му одговори.  
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Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 8  гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 3 гласа ВОЗДРЖАНИ  
усвои Завршна сметка на СОУ ,,Кочо Рацин,, Свети Николе за 2021 година. 

 
Точка 15 
Извештај за материјално-финансиското работење со завршна сметка за 

период од 01.01. 2021 до 31.12. 2021 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети 
Николе; 

 
Претседателката  на Советот отвори расправа по точка  15 од дневниот ред. 
За збор по точката се јави советничката Маја Давкова и праша на што се должи 

ова загуба пред оданочување? 
Сметководителот на претпријатието одговори дека ова година се работи со загуба 

бидејки има трошоци од минати години односно за судски спор со поранешен вработен, 
каде што претпријатието го загуби спорот и требаше да му исплати плати и придонеси и 
дополнително трошоци за адвокатски услуги. 

Советникот Кристијан Кузелов праша зошто е напуштен вработениот и од таму 
зошто претпријатието да дојде во ваква негативна состојба? 

Книговодителот одговори дека судскиот спор ги чинел 1.2000.000денари. 
 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата - Игор Поповски 

праша зошто е повлечена точката за зголемување на бодот за ЈП ,,Погребални услуги,, ? 
и праша дали има исплатено претпријатието регрес? Констатира дека е покачена сумата 
за членовите на Управниот Одбор и посочи дека гробарината се плаќа еднаш во 
годината, но на фактурите стои дека се плаќа секој месец. Праша како се плаќа гробната 
такса? 

Претседателката одговори на советникот дека Одлуката која не е на дневен ред не 
треба да се коментира, ќе се одговори на пашањето кога ќе биде тема на расправа на 
советот.  

Сметководителот на ЈП ,,Погребални услуги,, одговори дека во претходната 
година има две нови вработувања, има покачување за 500 денари на членовите на УО и 
од тие причини има зголемување на посоченото конто. За гробната такса одговори дека 
се плаќа секој мсец и дека регресот е исплатен па потоа се настанати дополнителните 
судски трошоци. 

Советникот Поповски констатира дека просечната плата на вработените во 
претпријатието е поголема од тоа што стои во Извештајот. 

Советникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата– Кристијан 
Кузелов истакна дека К15 на вработените законски мора да се исплати, платите треба да 
се покачат, но треба да се внимава при неоснованото отпуштање на вработените за да не 
дојде до судски спор и од тие причини да не се доведе претпријатието во загуба. 

Советникот Игор Поповски реплицираше и истакна дека треба да има 
одговорност за материјално-финансовото работење на претпријатието и наведе неколку 
примери дека ако претпријатието покажува загуба, вработените не земаат регрес ниту 
пак се покачуваат дневниците  во Управните Одбори. Според него ова не е домакинско 
работење. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го стави Извештајот 
на гласање и советот со 12  гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 2 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои 
Извештај за материјално-финансиското работење со завршна сметка за период од 
01.01. 2021 до 31.12. 2021 година на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе. 
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Точка 16 

            Завршна сметка за ЈКП ,,Единство,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 
2021година до 31.12.2021 година; 

Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  16 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката ја стави Завршната сметка 

на гласање и советот со 10 гласа ЗА и 3 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Завршна сметка за 
ЈКП ,,Единство,,  ПО Свети Николе за период од 01.01. 2021година до 31.12.2021 
година. 

 
 Точка 17  

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

Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  17 од дневниот ред. 
Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Игор Поповски укажа 

на големата сметка за потрошена електрична енергија посебно во четвртиот квартал и 
праша од каде волкава сума?  

Раководителот на Одделението за финасии и буџет – Сузана Нушева одговори 
дека електричната енергија е енормно покачена, и дека ако се продолжи вака и 
комуналната такса од уличното осветлување нема да биде доволна за плаќање на 
електричната енергија и дополнително за одржување на уличното осветлување. 

Советничката од советничката група на СДСМ и коалицијата – Саша Мицевска  
посочи дека светлата се исклучени на патеката Била Зора, но за тоа пак во секоја 
канцеларија покрај системот за парно греење има и дополнително уклучено по едно 
грејно тело.  

Градоначалникот беше дециден и се изјасни дека администрацијата во локалната 
самоуправа се топли само на систем за парно греење, а дополнително греалките се 
уклучуваат само по потреба за дополнителни активности. Во врска пешачката патека 
одговори дека уличните светилки работат преку една баш поради штедливоста на 
електрична енергија.  

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Јованчев 
констатира дека средствата од таксата за уличното  осветлување се доволни да се покрие 
електричната енергија вклучувајки го и одржувањето на уличното осветлување. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката го стави Извештајот 
на гласање и советот со 9 гласа ЗА, 3 глас ПРОТИВ и 1 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои 
Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четврт квартал за 2021 
година. 

 
Точка 18 
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Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за 
извештајниот период (комулативно) за четврт квартал од 01.01.2021 година до 
31.12. 2021 година; 

Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  18 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Кварталниот 

Извештај на гласање и советот со 10 гласа ЗА и 4 гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Квартален 
извештај за извршување на буџетот на Општина Свети Николе за извештајниот 
период (комулативно) за четврт квартал од 01.01.2021 година до 31.12. 2021 година. 

 
Точка 19 
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за четврт 

квартал на Општина Свети Николе; 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  19 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Кварталниот 

Извештај на гласање и советот со 11 гласа ЗА  1 глас ПРОТИВ и 3 гласа ВОЗДРЖАНИ  
усвои Квартален извештај за достасани ненамирени обврски-збирен за четврт 
квартал на Општина Свети Николе. 

 
Точка 20 
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 

општината и јавните претпријатија основани од општините од 01.01. до 31.12. 2021 
година; 

Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  20 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Кварталниот 

Извештај на гласање и советот со 13 гласа ЗА  1 глас ПРОТИВ и 1 гласа ВОЗДРЖАН 
усвои Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општината и јавните претпријатија основани од општините од 01.01. до 31.12. 2021 
година. 

 
Точка 21 
Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2021 година; 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  21 од дневниот ред. 
Советничаката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Душица 

Митева праша зошто се уште има не санирани дупки по улиците? и дека  во завршната 
сметка е прикажано дека имало активности од ваков тип и дека се потрошени доста 
голема сума на пари. 
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Градоначалникот на Општина Свети Николе – Дејан Владев одговори дека 
прашањето треба да се постави на претходниот градоначалник бидејки 3.500.000 денари  
се потрошени, а  закрпени се  само неколку дупки по улиците. Во тек е тендер за истата 
намена па ќе се види следната година колку е направено и колку чини. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата– Миле 
Костов ја прокоментира ставката за реконструкција на трибините на градскиот стадион, 
бидејки сумата е потрошена, а од трибините нема ништо и ништо не е сработено. 

Раководителот на Одделениуето за финансии и буџет – Сузана Нушева одговори 
дека исплатата е извршена врз основа на донесени градежни дневници потпишани од 
надзор и градоначалник.  

Градоначалникот обрзложи дека се потрошени скоро 1.000.000денари, 
изведувачот многу долго ја извршувал работата, сумата му е исплатена но не е завршена. 
Повикано е вешто лице кое  подготвува Извештај и се надевам дека епизодата ќе заврши 
на суд бидејки ниту изведувачот ниту надзорот немаат никакво објаснувње до сега – 
истакна Градоначалникот. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата Игор Поповски 
констастира сомнеж од страна на градоначалникот околу спомената активност, но 
посочи дека овде треба да има градежна книга, времена ситуација и завршна ситуација. 
Праша дали работите наведени во градежниот дневник кој е доставен до општината ги 
има на терен и дали било предмет на јавна набавка? 

Градоначалникот побара од советниците да отидат на трибините и сами да 
погледнат до каде се активностите и што е извршено, односно нема квалитет и работата 
не е завршена 50%. 

Советничаката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – 
Фросина Ѓорѓиева праша за пречистителната станица односно каде е потрошена толкава 
сума на пари, под кој услови биле испалатени толкави средства, со колку проценти 
функционира филтерната станица и дали ќе требат дополнителни средства за да 
профункционира целосно? 

Градоначалникот одговори дека пречистителната станица не функционира веќе  
две години, а се потрошени 160.000 евра. Одговорност до сега нема од никого, 
,,стручните,, лица односно стражарите се ангажирани во тој перид преку Проект од 
општината. Градоначалникот се изјасни дека пречистителната станица на функционира 
и за жал надзорот е истиот од трибините на фудбалското игралиште. Во моментот се 
работи на тоа да се испразни пречистителната и да се види што понатаму. Ќе се барат 
одговори на многу прашања од изведувачот но и гаранција за понатаму. 

Советникот од политичката партија Левица – Александар Симонов истакна дека 
ваквите проекти треба да ги извршуваат државни институции и јавни претпријатија. 
Прашањата во врска завршната сметка советникот посочи дека треба да се постават на 
претходниот градоначалник и претходниот состав на советот. Заклучи дека има лоша 
проекција и лоша реализација на претходниот буџет и има многу ставки кој не се 
конкретизирани. Од завршната сметка се гледа дека  од парите кој ги платиле граѓаните 
повеќето се трошат за плати и придонеси за јавната администрација, а многу помал 
процен за капитални инвестиции. 

Градоначалникот одговори дека до сега се  дискутирало за  фактичката состојба 
во  Општина Свети Николе. Појасни дека општината е со мал буџет но истиот ќе се 
залага и стреми со добиените средства да се озбезбеди подобар живот на граѓаните и за 
капитални активности и конкретни работи во општината.  

Советничката од советничката група на СДСМ и коалицијата – Саша Мицевска 
посочи дека 60% од буџетот се трошат за општинска администарција, но во буџетот за 
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2022 година се предвидени неколку нови работни места. Конкретно побара да се 
престане со ова пракса, да не се вработуваат непотребно и да не се товари буџетот. 
Праша колку вработени ќе одат во пензија  во 2022 година и колку луѓе има примено до 
сега. 

Градоначалникот одговори  дека во општината овие месеци има примено еден 
архитект, еден во МЗ и еден во јавните набавки. Ниту едно лице не е вработено партиски 
туку сите се вработени со образование, по потреба и врз основа на пензионирање. 

Предвидените работни места ако не се пополнат, средствата ќе бидат 
пренаменети за реализација на други проекти во градот и селата. 

Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави Завршната 
сметка на гласање и советот со 9  гласа ЗА  2 гласа  ПРОТИВ и 3 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2021 година. 

 
 
Точка 22 
Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2021 година; 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  22 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката го стави Годишниот 

извештај  на гласање и советот со 12 гласа ЗА, 1 глас  ПРОТИВ и 2 гласа ВОЗДРЖАНИ 
усвои Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2021 година. 

 
Точка 23 
Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на 

сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за второто 
полугодие од 2021 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  23 од дневниот ред. 
За збор се јави советникот Кристијан Кузелов го искажа своето мислење и посочи 

дека во Информацијата не се опфатени проблемните односно прекршоците околу 
паркирањето на патничките возила во градот  по улиците и тротоарите. Потоа апелира 
да се побара заштита од ПС Свети Николе за општите добра односно што со 
оштетувањто на детските игралишта, клупите, паноата на пешачката патека Била Зора, 
спортските терени и сл. 

Градоначалникот се согласи со дискусијата на советникот Кузелов и истакна дека  
за темата е дискутирано со началникот и командирот на ПС Свети Николе и истите се 
изјасниле дека ке бидат поригорозни за тие прекршоци. Во иднина на ваквите проекти 
ќе се постават видео камери и ќе се превземат соодветни мерки. 

Советникот Кузелов  побара при поставувањето на камерите да се почитува и 
Законот за  заштита на податоци, да се види зошто се снима, кој снима, каде се чуваат 
податоците и.т.н. 
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Откако никој друг не се јави за дискусија, претседателката ја стави 
Информацијата на гласање и советот со 13 гласа ЗА и 2 гласа ПРОТИВ  усвои 
Информација за состојбите со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
патиштата на подрачјето на ПС од ОН Свети Николе за второто полугодие од 2021 
година. 

 
 
 
Точка 24 

 Барање од физичко лице З.Ј. за утврдување на правен статус на бесправен 
изграден објект од Одделението за урбанизам; 

Претседателот  na Komisija za планирање, уредување и заштита на животната 
средина и пирода 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  24 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот  го стави Барањето на 
гласање и советот со 9 гласа ЗА и 6  гласа ВОЗДРЖАНИ  усвои Барање од физичко 
лице З.Ј. за утврдување на правен статус на бесправен изграден објект од 
Одделението за урбанизам. 
 

Точка 25 
 Барање од физичко лице А.С. за утврдување на правен статус на бесправен 
изграден објект од Одделението за урбанизам; 

Претседателот  na Komisija za планирање, уредување и заштита на животната 
средина и пирода 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  25 од дневниот ред. 
 Откако никој не се јави за дискусија, претседателот  го стави Барањето на 
гласање и советот со 1 глас  ЗА и 14  гласа ВОЗДРЖАНИ  не го усвои Барањето од 
физичко лице А.С. за утврдување на правен статус на бесправен изграден објект од 
Одделението за урбанизам. 
 

Точка 26 
Барање за доделување парична помош од лицето М.Н. 
Претседателот na Komisija za финансии и ЛЕР 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  26 од дневниот ред. 
Откако никој не се јави за дискусија, претседателката  го стави Барањето на 

гласање и советот со 15 гласа ЗА усвои Барање за доделување парична помош од 
лицето М.Н. 

 
Советнички прашања 
 
Советникот од политичката партија Левица - Алекссандар Симонов постави две 

советнички прашања до Градоначалникот на Општина Свети Николе. 
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Дали локалната самоуправа и градоначалникот имаат план за пошумување и што 
со напуштените текстилни работнички и на колку работници статусот им е решен? 

Градоначалникот одговори дека има ставка од 100.000 денари за зелени 
површини за помала акција за пошумување. На второто прашање одговори дека до сега 
има излезено во пресрет на неколку работнички односно има направено контакти со 
работодавачите и дел од нив веќе се на работа во други конфекции, посочи дека  дел што 
биле напуштени од Мода биле со договор, а не на неопределено време. 

Советничката од советничката група на СДСМ и коалицијата – Елизабета 
Јованчева побара одговор од Секретарот зошто се уште немаат добиено одговор на 
писменото барање кое е поднесено на 23.12.2021 година со кое се бара да се достави 
систематизацијата на работни места во Општина Свети Николе во хартиена форма. 
Поминати се три месеци, но одговор нема, а систематизацијата не стои на ВЕБ страната 
на Општина Свети Николе – праша и констастира советничката. 

Секретарот на Општина Свети Николе – Зоран Стојчев одговори дека 
систематизацијата е донесена пред седум години и со текот на годините  има неколку 
измени. Бидејки вработената е единствена вработена во човечки ресурси а со големи 
работни задачи, во текот на наредните десет до петнаесет дена ќе се оизработи 
пречистениот текст и советничката група на СДСМ и коалицијата ќе ја добијат 
систематизацијата со консолидиран текст тогаш.  

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Фросина 
Ѓорѓиева праша дали рампите за паркинг ќе бидат дислоцирани или се работи за 
прекинат проект? 

Градоначалникот одговори дека рампите ќе се дислоцираат од паркинзите од 
причини што не се функционални, веќе е  направен договор за плаќање меѓу изведувачот 
и ЈКП,,Комуналец,, и истиот е со намалена цена и на рати, еден дел од рампите ќе се 
дислоцираат и ќе се постават на друго место. 

Советникот од советничката група на СДСМ и коалицијата – Игор Поповски  
изрази сомнеж за  узорпација на државно земјиште кај што води патот накај 
водостопанство и ТППЕ односно дали таму има градба на државно земјиште или 
градбата е легална? Советникот се обврза да достави точно КП бројка каде што се гради 
и потоа да му биде одговорено. 

Советничката од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата – Маја 
Давкова праша дали ќе има начин да се реши проблемот со превозот за наставниот кадар 
од ООУ,,Даме Груев,, с. Ерџелија. 

Градоначалникот одговори дека одговорот советничката ќе го добие во писмена 
форма со претходна констултација со компетентни лица и институција. 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателката  на Советот ја затвори 

десееттата  редовна  седница на Советот на Општина Свети Николе која заврши во 19:00 
часот.  

Општина Свети Николе 15.03. 2022 година. 
 
     Записничар                Совет на Општина Свети Николе 
   
Славица Димова                      Pretsedatel, 
 _______________                               Валерија Ивановска  
                  _____________________ 
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