ЗАПИСНИК
од петтата седница на Совет на Општина Гевгелија
одржана на 28.01.2022 година

На петтата седница на Советот на општината што се одржа со почеток во
12 часот присуствуваа 17 членови на Советот : Патрик Матх, Билјана Демерџиева,
Елена Хаџи-Николова, Тодор Ристов, Надица Ристовски, Сашко Стојиловски,
Софија Тошева-Раманчева, Томе Ќичуков, Слаѓана Стаменковска, Сашко Јанчев,
Виктор Кралев, Златко Митров, Елизабета Сивова, Андријана Бегова, Сашко
Проданов, Александар Пандовски и Петар Апостолов од вкупно 19 членови колко
што брои Советот.
Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и присуствуваа:
Андон Сарамандов Градоначалник на Општина Гевгелија,Ирена Томчева
вработена во општината, Катерина Ризова вработена во општината и Раско
Чочков директор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Откако констатираа дека постои кворум за полноважно одлучување,
Претседателот на Совет ја отвори петтата седница на Совет на Општина
Гевгелија.
Претседателот на Совет го стави записникот од четвртата седница на
разгледување.
Билјана Демерџиева член на Совет – Мојата дискусија во врска со
Записникот од четвртата седница се однесува конкретно на точките 37 и 38 и
произлегува од нашата советничка група која по наведените точки даде глас за и
истите беа едногласно усвоени .После завршување на седницата ја добивме
следната информација .Од страна на Општина Гевгелија официјално е побарано
од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи – Гевгелија да достават предлог
од установата заради именување на нови членови во Локалната комисија за
борба против недозволена трговија со луѓе и илегална миграција во општина
Гевгелија.Од страна на подрачниот центар уредно е доставен предлог за член во
споменатата комисија.При излагањето на претседателот на Комисјата за избор и
именување и на седницата на Комисијата од 28.12.2021 и на Седницата на Совет
од 29.12.2021 од претходно именуваната установа предложи член кој не е
официјален предлог од установата.Уште еднаш ќе потенцирам дека нашето
позитивно гласање беше затоа што верувавме во регуларноста на спроведените
процедури при постапката и после нашите сознанија се поставува прашање дали
истиот момент постои и при именување на некои од другите членови а моето
конкретно прашање е дали е направена грешка при избор и именување на

членови во споменатата комисија или барањата до институцииите и нивните
официјални одговори се само формален момент а на база на самоволје и
искривање на факти се ставаат членови пред советот на Општина Гевгелија.
Сашко Стојиловски член на Совет - Во врска со дадената
забелешка,запознаени сме со настанатиот проблем меѓутоа не се работи за
намерно искривување и поставување на други лица туку благовремено е
доставено барање до Центар за социјални работи од страна на Општинските
служби и предлогот до општината е стигнат по завршувањето на седницата .Се
работи за задоцнета реакција од страна на Центарот за социјални работи и
сметам дека не е пропуст ниту на Комисијата ниту на Општина Гевгелија.
Билјана Демерџиева член на Совет – Овде имаме официјални документи
на 27.12.2021 заверено со архивски број е испратено до Центарот за социјални
работи од страна на општината а одговорот е даден на 28.12.2021 кој исто така е
заверен со архивски број така да сметаме дека навремено е доставена
информацијата.
Сашко Стојиловски член на Совет- Да не излезе дека браниме нешто што
не е точно архивскиот број во Центарот за социјални работи не значи дека во
истиот момент документот е доставен во Општина Гевгелија.Треба да с е види на
која дата е направен прием на самиот документ во општината.Доколку има таква
ситуација според мене не е ништо спорно да се направи исправка на наредната
седница на Совет и да се направи измена на оваа одлука.
Томе Ќичуков член на Совет-Сакам да напоменам до општинската служба
кога се испраќа исправка и се работи за техничка грешка во иднина да се направи
едно образложение каде е таа техничка грешка за да немора да се чита
целосниот материјал за да се увиде каде е таа грешка.
Претседателот на Совет го стави на гласање записникот од четвртата
седица и Советот со 10 гласа за и 5 воздржани го усвои.
За работа на петтата седница на Совет ,е предложен следниот

ДНЕВЕН РЕД:
1.Предлог-Одлука за доделување стипендии на талентирани ученици од
општина Гевгелија запишани на Медицинските факултети на РСМ за академска
2021/2022 год.
2.Предлог-Одлука за превземање на изградениот водоснабдителен систем
во село Габрово од Општина Гевгелија и давање на управување
(преотстапување) на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,
3.Предлог-Заклучок за усвојување на годишниот извештај за остварувањето
на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во 2021
гoдина,

4.Предлог-Заклучок за усвојување на годишните финансиски извештаи од
сите корисници на финансиски средства од Програмата за финансирање на
програмите и проектите од областа на културата од интерес на општина Гевгелија
за 2021 година.
5.Предлог-Заклучок за усвојување на годишните финансиски извештаи од
сите корисници на финансиски средства од Програмата за финансирање на
спортските активности во општина Гевгелија за 2021 годинa
6.Предлог-Заклучок за усвојување на годишните финансиски извештаи од
сите корисници на финансиски средства од Програмата за финансирање на
проекти, манифестации и значајни настани на месните заедници во општина
Гевгелија за 2021 година.
7.Предлог-Заклучок за усвојување нагодишните финансиски извештаи од
сите корисници на финансиските
средства од Програмата за финансиска
поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за организирање програмски
активности во 2021 година.
8.Предлог-Одлука за донесување на Предлог-Детален урбанистички план
за блок 16 општина Гевгелија, плански период 2014-2024 година
9.Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијатива за изработка на Детален
урбанистички план за дел од блок 15 (15.11) КО Гевгелија, општина Гевгелија
10.Предлог-Одлука за донесување на Техничка исправка за ГП 1.04, ГП
1.05, ГП 2.02, ГП 3.01, ГП 3.02, ГП 3.08, ГП 6.05, ГП 6.06, ГП 6.07, ГП 6.08, ГП 6.09,
од Урбанистички план вон населено место за мултинаменски стопански комплекс
на потег Гевгелија - граничен премин Богородица, општина Гевгелија плански
период 2009-2019 година,
11. Предлог-Решение за давање согласност на Програмата за работа на
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2022 година.
Претседателот на Совет отвори претрес по предложениот дневен ред :
Тодор Ристов член на Совет – Советничката група на СДСМ и коалицијата на
оваа Седница на Совет предлага дополнителна точка на Дневен ред и гласи
ʺИнформација за актуелната здравствена ситуација во Општина Гевгелија
поврзана со КОВИД пандемијата кои мерки се превземаат и како се контролираат
истите од страна на општината преку Општинскиот Кризен штаб. ʺОваа
информација бараме да ни ја даде Градоначалникот бидејќи тој е командант на
тој Општински Кризен штаб.
Андон Сарамандов Градоначалник на Општина Гевгелија- Планирано е за
една недела да има уште една Седница на Совет која што на истата исцрпно ќе
бидат дадени детални информации во однос со моменталната ситуација со
пандемијата .Инаку беше одржана седница на Кризен штаб на која што беа
донесени мерки ,пред започнување на школската година ќе биде извршена
дезинфекција на сите училишта ,во исто време ќе се прават преговори дали со
волонтери или претставници од Црвен крст да во училиштата има зголемен број
на технички персонал кој ќе помага при влегувањето и излегувањето на децата од

училниците .На следната седница ќе има информација со сите стручни лица од
Општа болница-Гевгелија.
Претседателот на Совет го стави на гласање предлогот на советникот Тодор
Ристов и Советот со 11 гласа за и 3 против го усвои.
Тодор Ристов член на Совет-Бидејќи се работи за недоразбирање а
гласањето по предлогот веќе помина СДСМ и Коалицијата се конструктивна
опозиција ,немаме намера никогаш да го дискутираме она што не е и да го
напаѓаме тоа што не е за напаѓање меѓутоа секогаш ќе со го кажеме нашето
мислење по било која од точките па и доколку имаме различно размислување.Еве
ова што го искажа Градоначалникот ќе го прифатиме како негова сугестија ,се
надеваме дека на наредната Седница на Советот ќе ја имаме оваа точка на
Дневен ред со лица од фелата кој што ќе можат да дадат соодветно објаснување
за здравстввената состојба во општината .Во меѓувреме се надевам дека многу
брзо од денеска сите оние мерки ќе се реализираат кои и ние како советничка
група при носењето на Буџетот побаравме да бидат вградени баш во овој период
на распустот на учениците за да може да се изврши заштита соодветна во
училиштата и градинките за да се намали заразата од КОВИД пандемијата .
Претседателот на Совет го стави Дневниот ред на освојување и Советот
едногласно го усвои.
Потоа се мина на работа по усвоениот Дневен ред:
Точка 1. Предлог-Одлука за доделување стипендии на талентирани
ученици од општина Гевгелија запишани на Медицинските факултети на РСМ
за академска 2021/2022 год.
Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Одлуката за
доделување стипендии на талентирани ученици од општина Гевгелија запишани
на Медицинските факултети на РСМ за академска 2021/2022 год.
Во расправата по точките учествуваа: Катерина Ризова вработена
во општината,Виктор Кралев ,Томе Ќичуков, Елена Хаџи-Николова ,Петар
Апостолов,Билјана
Демерџиева,
Софија
Тошева-Раманчева
,Сашко
Стојиловски ,Тодор Ристов членови на Советот ,Андон Сарамандов
Градоначалник на општината.
Претседателот на Совет ја стави на гласање Предлог-Одлуката за
доделување стипендии на талентирани ученици од општина Гевгелија запишани
на Медицинските факултети на РСМ за академска 2021/2022 год и Советот
едногласно ја усвои .
Точка
2.
Предлог-Одлука
за
превземање
на
изградениот
водоснабдителен систем во село Габрово од Општина Гевгелија и давање
на управување (преотстапување) на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Одлуката за
превземање на изградениот водоснабдителен систем во село Габрово од
Општина Гевгелија и давање на управување (преотстапување) на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија

Во
расправата
по
точките
учествуваа:
Сашко
Стојиловски,Александар Пандовски,Тодор Ристов членови на Советот
,Андон Сарамандов Градоначалник на општината.
Претседателот на Совет ја стави на гласање Предлог-Одлуката за
превземање на изградениот водоснабдителен систем во село Габрово од
Општина Гевгелија и давање на управување (преотстапување) на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија и Советот едногласно ја усвои .
Точка 3. Предлог-Заклучок за усвојување на годишниот извештај за
остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен
карактер во 2021 гoдина.
Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Заклучокот за
усвојување на годишниот извештај за остварувањето на правото на слободен
пристап до информациите од јавен карактер во 2021 гoдина
Во расправата по точките учествуваа:Томе Јанкуловски вработен
во општината.
Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Заклучокот за
усвојување на годишниот извештај за остварувањето на правото на слободен
пристап до информациите од јавен карактер во 2021 гoдина и Советот
едногласно го усвои .
Точка 4. Предлог-Заклучок за усвојување на годишните финансиски
извештаи од сите корисници на финансиски средства од Програмата за
финансирање на програмите и проектите од областа на културата од
интерес на општина Гевгелија за 2021 година.
Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Заклучокот за
усвојување на годишните финансиски извештаи од сите корисници на финансиски
средства од Програмата за финансирање на програмите и проектите од областа
на културата од интерес на општина Гевгелија за 2021 година.
Во расправата по точката учествуваа: Софија Тошева-Раманчева
,Петар Апостолов ,Томе Ќичуков ,Сашко Стојиловски членови на Совет.
Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Заклучокот за
усвојување на годишните финансиски извештаи од сите корисници на финансиски
средства од Програмата за финансирање на програмите и проектите од областа
на културата од интерес на општина Гевгелија за 2021 година и Советот
едногласно го усвои .
Точка 5. Предлог-Заклучок за усвојување на годишните финансиски
извештаи од сите корисници на финансиски средства од Програмата за
финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2021
годинa.
Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Заклучокот за
усвојување на годишните финансиски извештаи од сите корисници на финансиски
средства од Програмата за финансирање на спортските активности во општина
Гевгелија за 2021 годинa .

Во расправата по точката учествуваа: Софија Тошева-Раманчева
член на Совет.
Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Заклучокот за
усвојување на годишните финансиски извештаи од сите корисници на финансиски
средства од Програмата за финансирање на спортските активности во општина
Гевгелија за 2021 годинa и Советот едногласно го усвои .
Точка 6. Предлог-Заклучок за усвојување на годишните финансиски
извештаи од сите корисници на финансиски средства од Програмата за
финансирање на проекти, манифестации и значајни настани на месните
заедници во општина Гевгелија за 2021 година.
Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Заклучокот за
усвојување на годишните финансиски извештаи од сите корисници на финансиски
средства од Програмата за финансирање на проекти, манифестации и значајни
настани на месните заедници во општина Гевгелија за 2021 година.
Во расправата по точката учествуваа: Билјана Демерџиева член
на Совет .
Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Заклучокот за
усвојување на годишните финансиски извештаи од сите корисници на финансиски
средства од Програмата за финансирање на проекти, манифестации и значајни
настани на месните заедници во општина Гевгелија за 2021 година и Советот
едногласно го усвои .
Точка 7. Предлог-Заклучок за усвојување на годишните финансиски
извештаи од сите корисници на финансиските средства од Програмата за
финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за
организирање програмски активности во 2021 година.
Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Заклучокот за
усвојување на годишните финансиски извештаи од сите корисници на
финансиските средства од Програмата за финансиска поддршка на НВО секторот
од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2021 година.
Во расправата по точката учествуваа: Билјана Демерџиева член
на Совет .
Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Заклучокот за
усвојување на годишните финансиски извештаи од сите корисници на
финансиските средства од Програмата за финансиска поддршка на НВО секторот
од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2021 година и
Советот едногласно го усвои .
Точка 8. Предлог-Одлука за донесување на Предлог-Детален урбанистички
план за блок 16 општина Гевгелија, плански период 2014-2024 година.
Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Одлуката за
донесување на Предлог-Детален урбанистички план за блок 16 општина
Гевгелија, плански период 2014-2024 година.

Во расправата по точката учествуваа: Ирена Томчева вработена
во општината.
Претседателот на Совет ја стави на гласање Предлог-Одлуката за
донесување на Предлог-Детален урбанистички план за блок 16 општина
Гевгелија, плански период 2014-2024 година и Советот едногласно ја усвои .
Точка 9. Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијатива за изработка на
Детален урбанистички план за дел од блок 15 (15.11) КО Гевгелија, општина
Гевгелија.
Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Одлуката за
прифаќање на Иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од
блок 15 (15.11) КО Гевгелија, општина Гевгелија
Во расправата по точката учествуваа: Ирена Томчева вработена
во општината.
Претседателот на Совет ја стави на гласање Предлог-Одлуката за
прифаќање на Иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од
блок 15 (15.11) КО Гевгелија, општина Гевгелија и Советот едногласно ја усвои.
Точка 10. Предлог-Одлука за донесување на Техничка исправка за ГП 1.04,
ГП 1.05, ГП 2.02, ГП 3.01, ГП 3.02, ГП 3.08, ГП 6.05, ГП 6.06, ГП 6.07, ГП 6.08, ГП
6.09, од Урбанистички план вон населено место за мултинаменски стопански
комплекс на потег Гевгелија - граничен премин Богородица, општина
Гевгелија плански период 2009-2019 година.
Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Одлуката за
донесување на Техничка исправка за ГП 1.04, ГП 1.05, ГП 2.02, ГП 3.01, ГП 3.02,
ГП 3.08, ГП 6.05, ГП 6.06, ГП 6.07, ГП 6.08, ГП 6.09, од Урбанистички план вон
населено место за мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија граничен премин Богородица, општина Гевгелија плански период 2009-2019
година.
Во расправата по точката учествуваа: Ирена Томчева вработена
во општината,Виктор Кралев член на Совет.
Претседателот на Совет ја стави на гласање Предлог-Одлуката за
донесување на Техничка исправка за ГП 1.04, ГП 1.05, ГП 2.02, ГП 3.01, ГП 3.02,
ГП 3.08, ГП 6.05, ГП 6.06, ГП 6.07, ГП 6.08, ГП 6.09, од Урбанистички план вон
населено место за мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија граничен премин Богородица, општина Гевгелија плански период 2009-2019
година и Советот едногласно ја усвои.
Точка 11. Предлог-Решение за давање согласност на Програмата за
работа на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2022 година.
Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за давање
согласност на Програмата за работа на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2022
година.

Во расправата по точката учествуваа: Раско Чочков директор на
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,Томе Кичуков,Александар Пандовски,Тодор
Ристов,Петар Апостолов членови на Совет.
Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за
давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за
2022 година и Советот со 11 гласа за, 4 против ,1 воздржан и 1 не гласал
заради судир на интереси го усвои .
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори
петтата седница на Советот на Општина Гевгелија.

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на Општина Гевгелија
Патрик Матх

