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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

21.09.2021 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
Број 12 

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 
Трезорска сметка 100000000063010 
Буџетски корисник 7630140762- 630-10 

 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 
5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 
1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 За објавување на Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ 4, Блок 12, 
плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе, за плански период 2021-2026 год. бр. 0801 – 
1206  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.  
 
 
 Бр.0901- 1218                            Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                           М-р. Сашо Велковски с.р.   

                         
 
 
 

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20) Советот на Општина Свети Николе, на 
седницата одржана на ден 21.09.2021 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К   А 
 

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

 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ 4, Блок 12, 
плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе, за плански период 2021-2026 год. 

 
Член 2 

 
По утврдувањето на нацртот на детален урбанистички план, градоначалникот организира 

јавна анкета, која трае најмалку 30 дена, а може да трае и до 90 дена. Со јавната анкета се 
спроведува и јавна презентација која се одржува најмалку еднаш во текот на траењето на јавната 
анкета. 
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Член 3 
 

За спроведената јавна презентација и јавна анкета се изработува извештај со образложение 
за прифатените и неприфатените забелешки за урбанистичкиот план, од страна на стручна комисија 
формирана од градоначалникот на општината. Извештајот е составен дел на планот, а прифатените 
забелешки од јавната анкета задолжително се вградуваат во нацрт планот. 

 
Член 4 

 
Планскиот опфат е со површина од 9.83 ха со намена А- ДОМУВАЊЕ (А1.1- Станбени 

куќи-слободностоечки А1.2 -Станбени куќи со споен ѕид на меѓа-двокуќи А1.3 -Станбени куќи со 
споени ѕидови на меѓа од двете страни-куќи во низови А1.4 -Станбени куќи со повеќе споени ѕидови 
на меѓа-атриумски куќи), Б – КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ (Б1.3 – Продавници за храна, 
минимаркет, гранапи и др. Продавници), В – ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ИНСТИТУЦИИ (В5.1 – Верски 
институции-Цркви) Д – ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ (Д1.2- 
Јавно урбано зеленило Д3.1 – Спортски терени на отворено, на трева, за тенис, фудбал и 
др.спортови, без трибини Д3.4-Рекреативни и тематски паркови без градби, зоолошки градини на 
отворено (без градби), Е – ИНФРАСТРУКТУРА (Е1.1 – Сообраќајни патни инфраструктури Е1.8 – 
Инфраструктура за пренос на ел.енергија (трансформаторски станици). 

 
Член 5 

Составен дел на оваа Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од 
УЕ 4, за Блок 12, плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе, изработен од ДПТУ 
„Дизајн Центар Инжењеринг“ Трајче ДООЕЛ Кавадарци, со тех бр.3794 од септември 2021 година. 
Извештајот за извршената стручна ревизија од НИМАЕР ДООЕЛ Струга со тех.бр. 03-277/21 од 
септември 2021 година. 

 
Член 6 

 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник 

на Општина Свети Николе. 
 
Бр. 0801-1206                Совет на Општина Свети Николе  
21.09.2021 година                     Претседател, 
 Свети Николе                    Кире Алексов с.р. 

 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 
5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 
1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 За објавување на Одлука za давање согласност на Годишен план за вработување na JOUDG,,Rahilka 
Goneva,, Sveti Nikole za 2022 godina  бр. 0801 -  1207  што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.  
 
 Бр.0901- 1218/2                           Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                           М-р. Сашо Велковски  с.р.  
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 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben vesnik na 
RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 21. 09. 2021 godina 
donese 

О Д Л У К А 
za давање согласност на Годишен план за вработување na 

JOUDG,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za 2022 godina 
 
 

1.Sovetot na Op{tina Sveti Nikole дава согласност на  Godi{niot plan za vrabotuvawe na  
JOUDG ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole za 2022 godina na sednicata odr`ana na den 21.09. 2021 godina. 
 
 

2. Ovаа Одлука vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na Op{tina 
Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 -1207                                                           Pretsedatel, 
21.09. 2021 godina                                    na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                   Kire Aleksov с.р. 
          

    
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 
5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 
1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 
 За објавување на Одлука  зa давање согласност na Годишен план за  вработување na JP 

,,Pogrebalni uslugi,,  Sveti Nikole za 2022 godina  бр. 0801 -  1208  што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.  
 
 Бр.0901- 1218/3                            Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                           М-р. Сашо Велковски с.р.   

                          
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben vesnik na 
RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 21. 09. 2021 godina 
donese 
 

О Д Л У К А  
зa давање согалсност  na Годишен план за  вработување na 

JP ,,Pogrebalni uslugi,,  Sveti Nikole za 2022 godina 
 

 
1.Советот на Општина Свети Николе  дава согласност на  Годишниот план за вработување  на  ЈП 

,,Погребални услуги,, Свети Николе за 2022 година на седницата одржана на ден 21.09.2021 година. 
 
 

2. Оваа Одлука  vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na Op{tina 
Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 1208                                                                                                  Pretsedatel, 
21.09. 1021 godina                            na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                  Кире Алексов с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 
5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 
1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 
 За објавување на Одлука  za давање согласност na  Godi{en plan za vrabotuvawe na JKP 

,,Komunalec,,  Sveti Nikole za 2022 godina бр. 0801 -  1209 што Советот на Општина Свети Николе ја 
донесе  на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.  
 
                                            
 Бр.0901- 1218/4                                    Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година                Градоначалник, 
 Свети Николе                                                 М-р. Сашо Велковски с.р.  

                          
 

  
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben vesnik na 
RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 21. 09. 2021 godina 
donese 
 

О Д Л У К А  
za давање согласност na  Godi{en plan za vrabotuvawe na JKP ,,Komunalec,,  Sveti Nikole za 

2022 godina 
 

1.Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na den 21.09. 2021 godina  даде согласност на Godi{niot  
plan za vrabotuvawe na JKP ,,Komunalec,,  Sveti Nikole za 2022 godina. 
 

2. Оваа Одлука vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na Op{tina 
Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 1209                                                                    Pretsedatel, 
21.09. 2021 godina                           na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                 Кире Алексов с.р. 
          
        

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 

5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 
1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 За објавување на Одлука za давање согласност na  Дополнување на Godi{en  plan za vrabotuvawe 
na SOU ,,Ko~o Racin,, Sveti Nikole за 2021 година   бр. 0801 -  1210 што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.  
 
                                            
Бр.0901- 1218/5                           Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                         М-р. Сашо Велковски  с.р.   
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 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 21. 09. 
2021 godina donese 
 

О Д Л У К А  
za давање согласност na  Дополнување на Godi{en  plan za vrabotuvawe na SOU ,,Ko~o 

Racin,, Sveti Nikole за 2021 година 
 

 
1.Советот на Општина Свети Николе дава согласност на  Дополнување на Годишниот план за 

вработување  на  СOУ,,Кочо Рацин,, Свети Николе  za 2021 година на седницата одржана на 21.09.2021 
година. 
 

2. Оваа Одлука  vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 -1210                                                 Pretsedatel, 
21.09. 2021 godina                       na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                        Kire Aleksov с.р. 
         
        

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 За објавување на Одлука za давање согласност na Измена  на Godi{en plan za vrabotuvawe 
na SOU ,,Ko~o Racin,, Sveti Nikole за 2022 година бр. 0801 -  1211 што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе  на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.  
 
 Бр.0901- 1218/6                                Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година             Градоначалник, 
 Свети Николе                                             М-р. Сашо Велковски с.р. 

          
   

 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 21. 09. 
2021 godina donese 
 

О Д Л У К А  
za давање согласност na Измена  на Godi{en plan za vrabotuvawe na SOU ,,Ko~o Racin,, 

Sveti Nikole за 2022 година 
 

1.Советот на Општина Свети Николе дава согласност на  Измена на Годишниот план за 
вработување  на  СOУ,,Кочо Рацин,, Свети Николе  za 2022 година на седницата одржана на 21.09.2021 
година. 
 

2. Оваа Одлука  vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 

 
 
Br.0801 -1211                                                    Pretsedatel, 
21.09. 2021 godina                       na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                        Kire Aleksov с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 

РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  За објавување на Заклучок  за усвојување на Годишниот извештај за воспитно образовната 
работа за учебната 2020/2021 година  nа  СOU  ,,Кочо Рацин,, Sveti Nikole  бр. 0801 - 1212 што 
Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.  
 
 Бр.0901- 1218/7                               Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                             М-р. Сашо Велковски с.р. 

          
   

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 21.09. 
2021 godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
За усвојување на Годишниот извештај за воспитно образовната rabota за учебната 2020/2021 

година  nа  СOU  ,,Кочо Рацин,, Sveti Nikole  
 

1. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za воспитно образовната rabota за учебната 2020/2021 
година  nа  СOU  ,,Кочо Рацин,, Sveti Nikole. 
 

2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 1212                                                                              Pretsedatel, 
21. 09. 2021 godina                                      na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                    Кире Алексов с.р. 
         
         

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  За објавување на Одлука   za давање согласност na Godi{nata programa за воспитно 
образовната дејност  za u~ebnata 2021/2022 godina на  SOU ,,Ko~o Racin,,  Sveti Nikole   бр. 0801 - 
1213 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 
година.  
                      
 Бр.0901- 1218/8                            Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                         М-р. Сашо Велковски с.р.  

          
  

 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 21.09. 
2021 godina donese 
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О Д Л У К А  
za давање согласност na Godi{nata programa за воспитно образовната дејност  za 

u~ebnata 2021/2022 godina на  SOU ,,Ko~o Racin,,  Sveti Nikole  
 
 

1. Советот на Општина Свети Николе дава согласност  на  Годишната  програма за воспитно 
образовната дејност  za u~ebnata 2021/2022 godina на  SOU ,,Ko~o Racin,,  Sveti Nikole.  

 
2. Оваа Одлука  vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 

Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 1213                                                         Pretsedatel, 
21.09. 2021 godina                              na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                                  Кире Алексов с.р. 
        
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 

РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 
  За објавување на Заклучок  za usvojuvawe na Godi{en izve{taj za rabotata  za  u~ebnata 
2020/2021 godina  na Javnata op{tinska ustanova za deca - Detska gradinka ,,Rahilka 
Goneva,,Sveti Nikole  бр. 0801 - 1214 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата 
одржана на ден 21. 09. 2021 година.  
 
Бр.0901- 1218/9                              Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                            М-р. Сашо Велковски с.р. 

          
  

 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 21. 09. 
2021 godina donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
za usvojuvawe na Godi{en izve{taj za rabotata  za  u~ebnata 2020/2021 godina  na Javnata 

op{tinska ustanova za deca - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,Sveti Nikole  
 

1. Se usvojuva Godi{en izve{taj za rabotata  za  u~ebnata 2020/2021 godina  na Javnata 
op{tinska ustanova za deca - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,Sveti Nikole. 
 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 1214                                                    Pretsedatel, 
21.09. 2021 godina                                 na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                              Kire Aleksov с.р. 
        
        
 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
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З А К Л У Ч О К 

 
  За објавување на Одлука   зa давање согласност нa Годишна Програма za rabotata  za  
u~ebnata 2021/2022 godina  na Javnata op{tinska ustanova za deca - Detska gradinka ,,Rahilka 
Goneva,,Sveti Nikole  бр. 0801 - 1215 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на седницата 
одржана на ден 21. 09. 2021 година.  
 
 Бр.0901- 1218/10            Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година            Градоначалник, 
 Свети Николе                                           М-р. Сашо Велковски с.р.  

          
  

 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 21. 09. 
2021 godina donese 
 

О Д Л У К А  
зa давање согласност нa Годишна Програма za rabotata  za  u~ebnata 2021/2022 godina  na 

Javnata op{tinska ustanova za deca - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,Sveti Nikole 
 
 

1. Se дава согласност на Годишна Програма za rabotata  za  u~ebnata 2021/2022 godina  na 
Javnata op{tinska ustanova za deca - Detska gradinka ,,Rahilka Goneva,,Sveti Nikole. 
 

2. Оваа Одлука  vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 1215                                                                   Pretsedatel, 
21.09. 2021 godina                            na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                              Kire Aleksov с.р. 
         
 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

 
 За објавување на  Деловник  за работа на Совет на млади на Општина  Свети Николе бр. 0801 - 

1216 што Советот на Општина Свети Николе го донесе  на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 
година.  
 
 
 Бр.0901- 1218/11                  Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                           М-р. Сашо Велковски с.р.  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 05/02), член 16 од Законот за младинско учество и младински политики (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 10/2020), како и член 40 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе бр.3/2021), Советот на Опшптина Свети Николе на седницата одржана на 21.09.2021 
година донесе: 

 
 

Д Е Л О В Н И К 
за работа на Совет на млади на Општина Свети Николе 

 
 
 

1. ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 
Член 1 

 Со овој Деловник детално се уредува начинот на конституирање на Советот на млади, изборот 
на претседател на Советот на млади на Општина Свети Николе (во понатамошниот текст Совет) и 
неговиот заменик, правата, обврските и одговорностите на членовите на Советот, начинот и постапката 
на донесување на актите на Советот, свикувањето, работата и текот на седниците и други прашања кои 
се значајни за работата на Советот. 
 
 
 

2. КОНСТИТУИРАЊЕ НА СОВЕТОТ 
 

Член 2 
Конститутивната седница на Советот ја свикува и со нејзе раководи најстариот член на Советот. 

Советот е конституиран со изборот на претседател. 
На конститутивната седница се избира претседател и заменик претседател, доколку на 

седницата се присутни мнозинство на членовите. 
 

 
 

3. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ 
 

Член 3 
Советот на млади во Општината ги врши следните работи: 

- Разгледува прашања кои се важни за работата на Советот на млади; 
- Донесува Деловник за работа на Советот на млади; 
- Го избира и разрешува претседателот на Советот на млади; 
- Поднесува предлози до Советот на Општина Свети Николе за идентификувани проблеми на 

младите на локално ниво и начини за нивно можно решавање; 
- Поднесува предлози до Советот на Општина Свети Николе за донесување одлуки, програми и 

други акти за подобрување на состојбата на младите на локално ниво; 
- Дава мислење по одлуки, програми и други акти кои се од надлежност на Советот на Општина 

Свети Николе, а кои ги засегаат младите на локално ниво; 
- Изработува извештаи до надлежните органи за програмите на младите, а по потреба предлага и 

донесува Програма за решавање на проблемите, со цел подобрување на состојбата на млади на 
локално ниво; 

- Предлага мерки за остварување и спроведување на одлуки и програми за грижа на млади; 
- Предлага точки на дневен ред на Советот на Општината, кои ги засегаат младите;  
- Иницира прашања за млади од делокругот на работата на Општинaта; 
- Иницира, учествува и дава повратни информации за процесот на локална младинска стратегија 

и други политики; 
- Доставува информации до Општината, за прашања кои се однесуваат на младите и  
- Врши други советодавни и застапувачки работи во согласност со ЗМУМП. 
- Организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во 

врска со младинските организации од други градови на Република Македонија и  
 

Член  4 
Членот на Советот на млади ги добива материјалите за темите кои се на дневен ред на 

седницата на Советот три дена пред одржувањето. 
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Членовите на Советот на млади имаат право да предлагаат точки на дневен ред. 
Членот на Советот има право да побара од општинските служби помош во објавувањето на 

неговата функција и објаснување заради потполно запознавање и следење на проблемот за одредени 
теми. 
 
 
 

4. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ 
 

Член  5 
Советот има претседател и заменик претседател. 
Претседателот и заменикот претседател на Советот се избираат со мнозинство гласови од 

присутните членови. 
Претседателот го застапува и претставува Советот на млади. 
Претседателот на Советот на млади ги свикува и раководи со седниците на Советот на млади во 

општината, се грижи за организацијата и работата на Советот на млади. 
Во отсуство или било каква спреченост на претседателот, неговите обврски ги извршува 

заменик претседателот. 
 

Член 6 
Советот донесува одлуки и акти врз база на правата и овластувањата утврдени со Одлуката за 

формирање на Советот, а ги потпишува претседателот на Советот. 
Одлуките, записниците и другите акти се доставуваат во 7 примероци, по еден за секој член на 

Советот на млади, еден за службеникот/чката за млади на Општина Свети Николе и еден примерок за 
Советот на Општина Свети Николе 

Одлуките и другите акти се чуваат во архивата на општината. 
 

 
Член  7 

Овластен за толкување на одлуките на Советот се членовите на Советот на млади и Советот на 
Општината. 
 
 

5. РЕД НА СЕДНИЦИТЕ 
 
Свикување на седниците 

Член 8 
Советот одржува седници најмалку еднаш во месецот. 
Седниците на Советот ги свикува претседателот. 
Претседателот на Советот може да свика и вонредна седница на сопствена иницијатива, а 

должен е да свика седница и на барање на најмалку една третина од членовите на советот, во рок од 30 
дена од приемот на предлогот. 

Во случаите кога од здравствено-безбедносни причини Советот не може да се одржи со 
физичко присуство на претседавачот и членовите на Советот, седницата може да се одржи и преку 
видео платформи или друг начин на електронска видео комуникација, а гласањето да се изврши преку 
службена електронска комуникација (меил).  

Советот нема свој печат и штембил. Актите и службената коресподенција на Советот се 
заверуваат во архивата на Општина Свети Николе, со печат и штембил на Советот на Општина Свети 
Николе и потпис од претседателот на Советот на Општина Свети Николе. 
 

Член 9 
Седниците на Советот се свикуваат писмено. 
Поканата за седниците и сите материјали кои се однесуваат на предлог дневниот ред им се 

доставуваат на членовите на советот најмалку три дена пред одржување на седницата. 
Поканата и материјалите исто така можат да бидат доставени и по електронски пат. 

 
Дневен ред 

Член 10 
Дневниот ред на седниците го предлага претседателот на Советот. 
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Во предлог дневниот ред се внесуваат сите предлози кои се дадени од страна на овластените 
предлагачи. 

Дневниот ред на седниците се утврдува на почетокот на седницата. 
Претседателот на седницата може да побара измена на дневниот ред или некоја точка да се 

изостави. 
Измени на дневниот ред може да побара и член на Советот. Истата треба да биде ставена на 

гласање. Истата станува составен дел на дневниот ред доколку биде изгласана со мнозинство од 
присутните членови на Советот. 

Доколку се предлага дополнување на дневниот ред, мора да се обезбеди и материјал за 
дополнетата точка. 
 

Член 11 
При утврдувањето на дневниот ред најпрво се одлучува за тоа одредена точка да се отфрли, а 

потоа да се додаде. Дневниот ред се утврдува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот. 
Откако дневниот ред ќе се утврди, претседателот го објавува истиот.  

 
Член 12 

Со седниците на Советот претседава претседателот, а во негово отсуство неговиот заменик. 
Во работата на седницата на Советот можат да учествуваат членовите на Советот и други лица 

кои ги поканил претседателот на Советот, со претходна одлука на Советот. 
Член на Советот може да зборува за секоја точка поодделно. 

 
Тек на седницата 

Член 13 
После отворањето на седницата, а пред утврдување на дневниот ред претседателот на Советот 

го утврдува бројот на присутни на седницата. 
Ако претседателот утврди дека на седницата нема кворум за работа, тој ја одложува седницата 

за друг ден и време. 
Седницата ќе се прекини и одложи и во случај кога за време на седницата ќе се утврди дека 

нема кворум за работа на Советот. 
 
Одложување на седница 

Член 14 
Доколку претседателот утврди дека на седницата нема кворум за работа, односно неприсуство 

на доволен број членови, закажаната седница на Советот се одложува. 
Седницата ја одложува претседавачот/ката, кој/а на присутните им го соопштува датумот на 

одржување на новата седница, а на отсутните членови им доставува покани по електронски пат. 
 

Прекин на седница 
Член 15 

Седницата на Собранието се прекинува кога: 
- во текот на одржување на седницата бројот на присутните членови ќе се намали под 

пропишаниот број за одржување на седницата; 
- седницата поради обемноста на дневниот ред не може да се заврши истиот ден; 
- ќе дојде до потешко нарушување на редот на седницата, а претседавачот/чката не е во 

состојба да воспостави ред; 
- поради одмор на учесниците на седницата, но не подолго од два часа; и 
- во други случаи. 

 
Заклучување на седница 

Член 16 
По завршување на расправата и одлучување по сите точки од дневниот ред, претседавачот/ката 

објавува дека ја заклучува седницата, односно објавува дека седницата е завршена. 
 

Одлучување 
Член 17 

За донесување на одлуки или други акти на седниците на Советот потребно е присуство на 
мнозинство на членови. 

Одлуките и актите Советот ги носи со мнозинство на гласови. 
 



12 
 

Гласање 
Член 18 

Гласањето на седниците е јавно. 
Јавното гласање се спроведува со кревање на рака. Членовите се изјаснуваат „за”, „против” и 

„воздржан”. 
Кај утврдувањето на дневниот ред се гласа со „за” и „против”. 
Членовите ги прозива и гласовите ги пребројува претседателот. 
Претседателот на Советот ги објавува резултатите од гласањето. 

 
 

6. ЗАПИСНИЦИ 
Член 19 

За работата на седниците се води записник.  
Записникот содржи основни податоци за работата на седницата, за изнесените предлози, за 

учеството во расправата како и за носењето на одлуките. 
Во записникот се внесуваат и резултатите од гласањето по поедини точки. 
Секој член на Советот има право да на почетокот на седницата ги изнеси забелешките на 

записникот од претходната седница. 
За записникот за кој нема забелешки, односно за записникот за кој се прифатени измените се 

смета за усвоен. 
Усвоениот записник го потпишува претседателот и сите членови на Советот на млади. 
Записничар може да биде било кој член од Советот на млади и истиот може да се менува на 

секоја седница. 
Записниците се чуваат во архивата на општината. 

 
 

7. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА 
Член 20 

Седниците на Советот се јавни. 
Јавноста мора да ја следи работата на Советот, но не смее да пречи во неговата работа. 
За работата на Советот, јавноста се известува по пат на средствата за јавно информирање, web 

страницата на општината. 
 
 

8. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ 
 

Член 21 
Деловникот за работа на Советот се донесува на седница на Советот со мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на Советот. 
Изменувањето и дополнувањето на овој Деловник се врши согласно постапката за неговото 

донесување. 
Деловникот го потпишува претседателот на Советот на млади. 
 

 
 

9. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 22 

За прашања кои не се утврдени со овој Деловник на одговорен начин ќе се применуваат 
одредби од Деловникот за работа на Советот на Општина Свети Николе. 
 

Член 23 
Овој Деловник стапува на сила од денот на неговото носење од страна на Советот на општината, 

а се објавува во „Службен гласник на Општина Свети Николе”, на огласната табла и на web страницата 
на општината. 
 
 
Br.0801 - 1216                                                             Pretsedatel, 
21.09. 2021 godina                            na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                      Kire Aleksov с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 

 За објавување на Одлука  za  давање согласност na Годишен план за  вработување na Op{tina   
Sveti Nikole za 2021 godina бр. 0801 - 1217 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе  на 
седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.  
 
 Бр.0901- 1218/12               Општина Свети Николе 
 21. 09. 2021 година          Градоначалник, 
 Свети Николе                                           М-р. Сашо Велковски с.р.  

   
 
 
 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.5/2002), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 21. 09. 
2021 godina donese 
 
 
 

О Д Л У К А  
za  давање согласност na Годишен план за  вработување na 

Op{tina   Sveti Nikole za 2021 godina 
 
 

1.Sovetot na Op{tina Sveti Nikole дава согласност на Годишниот план за вработување  na  
Op{tina Sveti Nikole za 2022 godina na sednicata odr`ana na den 21.09. 2021 godina. 
 

2. Оваа Одлука vleguva vo sila  so denot na objavuvaweto vo  ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
Br.0801 - 1217                                                         Pretsedatel, 
21. 09. 2021 godina                       na Sovet na Op{tina Sveti Nikole 
Sveti Nikole                   Кире Алексов с.р. 
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Свети Николе                                                      

 


	О  Д  Л  У  К   А
	Член 2
	Член 3
	Член 4
	Член 5
	Член 6

