ЗАПИСНИК
од триесет и деветтата седница на Совет на Општина Гевгелија
одржана на 27.12.2019 година

На триесет и деветтата седница на Советот на општината која се одржа со
почеток во 11 часот присуствуваа 19 члена на Советот од вкупно 19 члена колку
што брои Советот.
Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и
присуствуваа: Сашо Поцков Градоначалник на општината, Лилјана Кичукова
вработена во општината, Димитар Дојчинов вработен во општината ,Станка
Карајанова вработена во општината, Димитар Кречев вработен во
општината, Тони Николов вработен во општината ,Ристо Атанасовски
претставник на Фондацијата за локален развој и развој на информатичките
технологии (ФЛОРИТ)-Гевгелија, Тодор Тошев вработен во општината, Томе
Јанкулов вработен во општината, Цветко Нелоски директор на СОУ "Јосиф
Јосифовски"-Гевгелија, Кети Аврамчева директор на ООУ "Владо
Кантарџиев"-Гевгелија, Михаил Петров директор на ООУ "Крсте Мисирков"Гевгелија, Жаклина Илкова директор на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци
,
Марија Костадинова директор на ООУ "Климент Охридски"-Миравци , Сузана
Стефанова
директор на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија, Елизабета
Стојменова директор на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија, Златко Зумров
директор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Откако
констатираа
дека
постои
кворум
за
полноважно
одлучување,Претседателот на Совет, Тодор Ристов ја отвори триесет и деветтата
седница на Совет на Општина Гевгелија.
Претседателот отвори расправа по записникот од триесет и седмата
седница одржана на 06.12.2019 година.
Претседателот го стави на гласање записникот од триесет и седмата
седница со забелешките и Советот едногласно го усвои.
Ристо Камов члена на Совет-Во врска со записниците од 35-та седница
иако овие комисии освен Комисијата за Статут и прописи која си го заврши
записникот,веќе поминаа неколку седници и апелирам кон вас како Претседател
на Совет да интервенирате кон стручните служби овој записник со сите
продолженија да се потпише и да биде доставен бидејќи нема повеќе разумно
време зошто сеуште не е потпишан.
Претседателот отвори расправа по записникот од триесет и осмата
(вонредна) седница одржана на 06.12.2019 година.

Претседателот го стави на гласање записникот од триесет и осмата
(вонредна) седница со забелешките и Советот едногласно го усвои.
За работа на триесет и деветтата седница на Совет ,е предложен следниот

ДНЕВЕН РЕД:
1.Предлог-Буџет на Општина Гевгелија за 2020 година,
2.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија
за 2020 година,
3.Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на
државните службеници вработени во Општина Гевгелија за 2020 година,
4.Предлог-Одлука за донесување на Буџетски календар за планирање и
донесување на Буџетот на Општина Гевгелија,
5.Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште во општина
Гевгелија за 2020 година,
6.Предлог-Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување
и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за 2020 година,
7.Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со градежното
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина
Гевгелија за 2020 година,
8.Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови во општина
Гевгелија за 2020 година,
9.Предлог-Програма за финансирање, одржување и заштита на објекти од
културно наследство, споменици и други објекти во општина Гевгелија за 2020
година,
10.Предлог-Програма за дезинфекција, дезинсекција, дератизација во општина
Гевгелија за 2020 година,
11.Предлог-Програма за активностите на општина Гевгелија во областа на
Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекуграничната соработка за 2020 година,
12.Предлог-Програма за активностите на општина Гевгелија во областа на
Фондацијата за локален развој и развој на информатичките технологии (ФЛОРИТ)Гевгелија за 2020 година,
13.Предлог-Програма за комуникација и транспарентност во Општина
Гевгелија за 2020 година,
14.Предлог-Програма за одржување на јавното осветлување во општина
Гевгелија за 2020 година,
15.Предлог-Програма за активностите од областа на заштитата и спасувањето
и справувањето со кризи на подрачјето на општина Гевгелија за 2020 година,
16.Предлог-Одлука за обезбедени средства во Буџетот на Општина Гевгелија
наменети за надоместок за експропријација на недвижен имот во буџетот за
изградба на објекти од јавен интерес од локално значење,
17.Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Гевгелија
за 2020 година,

18.Предлог-Финансов план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 2020
година,
19.Предлог-Финансов план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за 2020
година,
20.Предлог-Финансов план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за 2020 година,
21.Предлог-Финансов план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за 2020 година,
22.Предлог-Финансов план на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за 2020
година,
23.Предлог-Финансов план на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за 2020
година,
24.Предлог-Финансов план на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2020
година,
25.Предлог-Програма со Предлог-Програмски буџет на Локалната комисија за
борба против нелегална трговија со луѓе и илегалната миграција во општина
Гевгелија за 2020 година,
26.Предлог-Програма во областа на еднаквите можности на жените и мажите
во општина Гевгелија за 2020 година,
27.Предлог-Програма за работните активности на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија
во 2020 година,
28.Информација од Центарот за развој на југоисточниот плански регион за
состојбата со превземените активности за изградба на регионалната депонија за
комунален цврст отпад,
29.Информација за предизвиканите штети од елементарни непогоди во
општина Гевгелија врз основа на Иницијативата на Иницијативниот одбор на
оштетени, а необештетени земјоделски производители од општина Гевгелија
предизвикани од елементарни непогоди,
30.Предлог-Одлука за давање и користење на изведена градба, објект –
"Пречистителна станица" – Гевгелија,
31.Предлог-Одлука за давање во закуп на недвижна ствар – објект во
сопственост на Општина Гевгелија.
Тодор Ристов Претседател на Совет отвори претрес по предложениот
дневен ред :
Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот на Совет го стави
дневниот ред на гласање и Советот со 19 гласа за го усвои.
Сашо Поцков Градоначалник на општината- Во интерес на
транспаспарентноста на Општина Гевгелија а водејќи се од работењето на
Советот и пораките што ги добиваме од граѓаните сакам да ве известам дека пред
два дена пристигна до Градоначалникот на Општина Гевгелија предмет барање за
мислење за истражување на минерални суровини аловијално злато на
локалитетот "Конска река" и сметајќи дека со ваквите мислења се претерува
,имајќи ги во предвид сите дискусии кои сме ги воделе во 2019 година јас како
градоначалник денес испратив негативно мислење и во точка два во контекст на
мислењето образложив дека се водам од сето тоа што е било во минатото од
Референдумот и од одлуките што ги донесе Советот на Општина Гевгелија во
2019 година каде за такви работи секогаш сме давале негативно мислење.

Ристо Камов член на Совет-Јас само ќе дадам една сугестија значи
имавме сличен таков случај со еден друг сличен проект и сметам дека треба да
испратиме мислење од Советот на Општина Гевгелија и така да биде
комплетирано како мислење од институцијата Општина Гевгелија бидејќи само
ако е од вас мислам дека за неколку дена пак истите ќе го барат одговорот од
Општина Гевгелија .Во ред е тоа што градоначалникот им испрати негативно
мислење но сметам дека истиот инвеститор ќе бара мислење од Општина
Гевгелија каде што треба и Советот да даде негативно мислење.
Магдалена Делковска член на Совет-даде предлог по точките со реден
број од 1 до 4 да се води заедничка расправа а да се гласа поединечно и по
точките од реден број 5 до 8 да се води заедничка расправа а да се гласа
поединечно и Советот едногласно го усвои овој предлог.
Точка 1. Предлог-Буџет на Општина Гевгелија за 2020 година.
Претседателот отвори претрес по точките 1,2,3 и 4.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во
општината,Андон
Сарамандов,Марија
Магдинчева
Шопова,Магдалена
Делковска,Ристо
Камов,Трајче
Арџанлиев,
Зоран
Лазаровски,Лазар
Мешков,Томе Кичуков,Тихомир Ручкоманов,Перо Стојанов членови на Совет
,Сашо Поцков Градоначалник на Општина Гевгелија.
Андон Сарамандов член на Совет поднесе амандман кој се однесува на
изградбата на Западен булевар односно зголемување на предвидената сума од
500 000 денари на вкупен износ од 18 000 000 денари .Како советничка група
сметаме дека овој прект е од приоритетно значање за општината а причините се
образложени во амандманот.Советникот побара пауза за да се достави
амандманот до сите советници.
Тодор Ристов Претседател на Совет-Образложи дека дека од причина
што се поднесени два амандмана од предлагачот и советничката група на ВМРОДПМНЕ дава пауза за свикување на комисиите и разгледување на овие два
амандмани.
Тодор Ристов Претседател на Совет го стави на гласање амандманот
доставен од предлагачот кој се однесува на основниот Буџет намалување за 1 438
308 денари а сумата која што останува е 230 557 581 денари и Советот
едногласно го усвои овој предлог.
Претседателот го стави на гласање амандманот доставен од советничката
група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата кој се однесува на изградбата на Западен
булевар односно зголемување на предвидената сума од 500 000 денари на вкупен
износ од 18 000 000 денари и Советот со 8 гласа за ,9 против и 2 воздржани не
го усвои .
По завршувањето на претресот Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 година и Советот со 11
гласа за,6 против и 2 воздржани го усвои .
Точка 2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина
Гевгелија за 2020 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за
2020 година и Советот едногласно ја усвои .

Точка 3. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за
платите на државните службеници вработени во Општина Гевгелија за 2020
година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на
државните службеници вработени во Општина Гевгелија за 2020 година и
Советот едногласно ја усвои .
Точка 4. Предлог-Одлука за донесување на Буџетски календар за
планирање и донесување на Буџетот на Општина Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за донесување на Буџетски календар за планирање и
донесување на Буџетот на Општина Гевгелија и Советот едногласно ја усвои .
Точка 5. Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште во
општина Гевгелија за 2020 година.
Претседателот отвори претрес по точките 5,6,7 и 8.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Димитар Дојчинов вработен
во општината ,Станка Карајанова вработена во општината,Игор Илков ,Томе
Кичуков ,Зоран Лазаровски,Лазар Мешков,Виктор Кралев,Ристо Камов
членови на Совет.
По завршувањето на претресот Претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за уредување на градежното земјиште во општина
Гевгелија за 2020 година и Советот со 11 гласа за, 5 против и 1 воздржан ја
усвои.
Точка 6. Предлог-Програма за изградба, реконструкција,
рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и патишта во
општина Гевгелија за 2020 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација,
одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за
2020 година.и Советот со 11 гласа за, 5 против и 1 не гласал.
Точка 7. Предлог-Програма за работа во областа на располагањето
со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на
подрачјето на општина Гевгелија за 2020 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за работа во областа на располагањето со
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на
општина Гевгелија за 2020 година и Советот со 12 гласа за, 5 против ја усвои.
Точка 8. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови
во општина Гевгелија за 2020 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за изработка на урбанистички планови во општина
Гевгелија за 2020 година и Советот со 12 гласа за, 5 против ја усвои.
Магдалена Делковска член на Совет даде предлог точката под реден број
16 да биде разгледувана како точка 10 и Советот едногласно го усвои.

Точка 9. Предлог-Програма за финансирање, одржување и заштита
на објекти од културно наследство, споменици и други објекти во општина
Гевгелија за 2020 година
Во претресот по точката учествуваа: Станка Карајанова вработена во
општината ,Ангелинка Петкова член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за финансирање, одржување и заштита на објекти
од културно наследство, споменици и други објекти во општина Гевгелија за 2020
година и Советот со 11 гласа за, 5 против и 1 не гласал ја усвои.
Точка 10. Предлог-Одлука за обезбедени средства во Буџетот на
Општина Гевгелија наменети за надоместок за експропријација на недвижен
имот во буџетот за изградба на објекти од јавен интерес од локално
значење.
Во претресот по точката учествуваа: Станка Карајанова вработена во
општината .
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за обезбедени средства во Буџетот на Општина
Гевгелија наменети за надоместок за експропријација на недвижен имот во
буџетот за изградба на објекти од јавен интерес од локално значење и Советот
со 17 гласа за ја усвои.
Точка 11. Предлог-Програма за дезинфекција, дезинсекција,
дератизација во општина Гевгелија за 2020 година.
Во претресот по точката учествуваа: Димитар Кречев вработен во
општината ,Ристо Камов ,Томе Кичуков ,Перо Стојанов членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за дезинфекција, дезинсекција, дератизација во
општина Гевгелија за 2020 година и Советот со 13 гласа за и 5 против ја усвои.
Точка 12. Предлог-Програма за активностите на општина Гевгелија
во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекуграничната
соработка за 2020 година.
Во претресот по точката учествуваа: Тони Николов вработен во
општината .
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за активностите на општина Гевгелија во областа
на Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекуграничната соработка за 2020 година
и Советот со 11 гласа за ,5 против и 1 воздржан ја усвои.
Точка 13. Предлог-Програма за активностите на општина Гевгелија
во областа на Фондацијата за локален развој и развој на информатичките
технологии (ФЛОРИТ)-Гевгелија за 2020 година.
Во претресот по точката учествуваа: Ристо Атанасовски претставник на
Фондацијата за локален развој и развој на информатичките технологии
(ФЛОРИТ)-Гевгелија , Ристо Камов,Магдалена Делковска,Марија Магдинчева
Шопова членови на Совет.

По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за активностите на општина Гевгелија во областа
на Фондацијата за локален развој и развој на информатичките технологии
(ФЛОРИТ)-Гевгелија за 2020 година и Советот со 10 гласа за, 3 против и 1
воздржан ја усвои.
Точка 14. Предлог-Програма за комуникација и транспарентност во
Општина Гевгелија за 2020 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за комуникација и транспарентност во Општина
Гевгелија за 2020 година година и Советот со 14 гласа за ја усвои.
Точка 15. Предлог-Програма за одржување на јавното осветлување
во општина Гевгелија за 2020 година.
Во претресот по точката учествуваа: Тодор Тошев вработен во
општината , Ристо Камов,Зоран Лазаровски,Виктор Кралев членови на
Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за одржување на јавното осветлување во општина
Гевгелија за 2020 година Советот со 12 гласа за и 3 против ја усвои.
Точка 16. Предлог-Програма за активностите од областа на
заштитата и спасувањето и справувањето со кризи на подрачјето на
општина Гевгелија за 2020 година.
Во претресот по точката учествуваа: Томе Јанкулов вработен во
општината ,Ристо Камов,Зоран Лазаровски,Магдалена Делковска членови на
Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за активностите од областа на заштитата и
спасувањето и справувањето со кризи на подрачјето на општина Гевгелија за
2020 година и Советот со 15 гласа за, 1 воздржан ја усвои.
Точка 17. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина
Гевгелија за 2020 година.
Во претресот по точката учествуваа: Лазар Мешков,Ристо Камов членови
на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за финансирање, одржување и заштита на објекти
од културно наследство, споменици и други објекти во општина Гевгелија за 2020
година и Советот со 15 гласа за ја усвои.
Точка 18. Предлог-Финансов план на СОУ "Јосиф Јосифовски"Гевгелија за 2020 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Финансовиот план на СОУ
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 2020 година
Во претресот по точката учествуваа: Цветко Нелоски директор на СОУ
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија , Томе Кичуков член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Финансовиот план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за
2020 година и Советот со 10 гласа ,5 против и 2 воздржани го усвои.

Точка 19. Предлог-Финансов план на ООУ "Владо Кантарџиев"Гевгелија за 2020 година
Претседателот отвори претрес по Предлог-Финансовиот план на ООУ
"Владо Кантарџиев"-Гевгелија за 2020 година
Во претресот по точката учествуваа: Кети Аврамчева директор на ООУ
"Владо Кантарџиев"-Гевгелија, Томе Кичуков член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Финансовиот план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за
2020 и Советот со 12 гласа за и 5 против го усвои.
Точка 20. Предлог-Финансов план на ООУ "Крсте Мисирков"Гевгелија за 2020 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Финансовиот план на ООУ
"Крсте Мисирков"-Гевгелија за 2020 година
Во претресот по точката учествуваа: Михаил Петров директор на ООУ
"Крсте Мисирков"-Гевгелија, Томе Кичуков член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Финансов план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за 2020
година и Советот со 11 гласа за ,5 против и 2 воздржани го усвои.
Точка 21. Предлог-Финансов план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци
за 2020 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Финансовиот план на ООУ
"Ристо Шуклев"-Негорци за 2020 година
Во претресот по точката учествуваа: Жаклина Илкова директор на ООУ
"Ристо Шуклев"-Негорци , Ристо Камов ,Ристо Ѓоргиев членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Финансовиот план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за 2020
година и Советот со 13 гласа за ,3 против и 1 воздржан го усвои.
Точка 22. Предлог-Финансов план на ООУ "Климент Охридски"Миравци за 2020 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Финансовиот план на ООУ
"Климент Охридски"-Миравци за 2020 година
Во претресот по точката учествуваа: Марија Костадинова директор на
ООУ "Климент Охридски"-Миравци , Перо Стојанов член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Финансовиот план на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за
2020 година и Советот со 13 гласа за и 4 против го усвои.
Точка 23. Предлог-Финансов план на ООМУ "Васо Карајанов"Гевгелија за 2020 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Финансовиот план на ООМУ
"Васо Карајанов"-Гевгелија за 2020 година
Во претресот по точката учествуваа: Сузана Стефанова директор на
ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија.

По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Финансовиот план на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за 2020
година и Советот со 12 гласа ,4 против и 1 не гласал го усвои.
Точка 24. Предлог-Финансов план на ЈОУДГ "Детска радост"Гевгелија за 2020 година
Претседателот отвори претрес по Предлог-Финансовиот план на ЈОУДГ
"Детска радост"-Гевгелија за 2020 година
Во претресот по точката учествуваа: Елизабета Стојменова директор на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија, Зоран Лазаровски член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Финансовиот план на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2020
година и Советот со 13 гласа за и 5 против го усвои.
Точка 25. Предлог-Програма со Предлог-Програмски буџет на
Локалната комисија за борба против нелегална трговија со луѓе и илегалната
миграција во општина Гевгелија за 2020 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата со ПредлогПрограмски буџет на Локалната комисија за борба против нелегална трговија со
луѓе и илегалната миграција во општина Гевгелија за 2020 година
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата со Предлог-Програмски буџет на Локалната
комисија за борба против нелегална трговија со луѓе и илегалната миграција во
општина Гевгелија за 2020 година и Советот со 17 гласа за го усвои.
Точка 26. Предлог-Програма во областа на еднаквите можности на
жените и мажите во општина Гевгелија за 2020 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата во областа на
еднаквите можности на жените и мажите во општина Гевгелија за 2020 година
Во претресот по точката учествуваа: Марија Магдинчева Шопова член
на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата во областа на еднаквите можности на жените и
мажите во општина Гевгелија за 2020 година и Советот со 16 гласа за ја усвои.
Точка 27. Предлог-Програма за работните активности на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија во 2020 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за работните
активности на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија во 2020 година
Во претресот по точката учествуваа: Златко Зумров директор на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија, Игор Илков ,Ристо Ѓоргиев, Ристо Камов ,Виктор
Кралев, Перо Стојанов ,Зоран Лазаровски членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за работните активности на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија во 2020 година и Советот со 11 гласа за ,4 против и 2 не гласале ја
усвои.

Точка 28. Информација од Центарот за развој на југоисточниот
плански регион за состојбата со превземените активности за изградба на
регионалната депонија за комунален цврст отпад.
Претседателот отвори претрес по Информацијата од Центарот за развој на
југоисточниот плански регион за состојбата со превземените активности за
изградба на регионалната депонија за комунален цврст отпад
Во претресот по точката учествуваа: Ристо Камов член на Совет.
Сашо Поцков Градоначалник на општината- Предлагам во форма на
заклучок да донесеме: до наредната седница да доставиме едно барање за
известување до Министерството за животна средина па тие или да пратат свој
претставник или писмено да ни одговорат за тоа до каде се активностите за
изградбата на регионалната депонија и Советот со 15 гласа за го изгласа овој
заклучок.
Точка 29. Информација за предизвиканите штети од елементарни
непогоди во општина Гевгелија врз основа на Иницијативата на
Иницијативниот одбор на оштетени, а необештетени земјоделски
производители од општина Гевгелија предизвикани од елементарни
непогоди.
Претседателот отвори претрес по Информација за предизвиканите штети
од елементарни непогоди во општина Гевгелија врз основа на Иницијативата на
Иницијативниот одбор на оштетени, а необештетени земјоделски производители
од општина Гевгелија предизвикани од елементарни непогоди
Во претресот по точката учествуваа: Игор Илков,Ристо Ѓоргиев,Ристо
Камов членови на Совет.
Претседателот предложи заклучок:
1.Се задолжува Градоначалникот на Општина Гевгелија да испрати допис
до Републичката комисија за проценка и утврдување на висината на штетите
предизвикана од елементарни непогоди и други несреќи за да се добијат
поконкретни информации околу можноста да се изврши исплатата на досегашните
поднесени заклучоци ,елаборати за неисплатени штети предизвикани од
елементарни непогоди на подрачјето на општина Гевгелија .Во дописот се
наведени и штетите од 2009 година па наваму .За сите тие таксатиовно да се
набројат и да се добие информација што е превземено по нив .Тој одговор да го
даде надлежната Републичката комисија за проценка и утврдување на висината
на штетите при Министеерството за финансии.
2.Се задолжува пратеникот од подрачјето на општина Гевгелија во
Републичкото Собрание да ја спроведе истата таа постапка преку органите на
Собранието на РМ.
3.Се задолжува Градоначалникот на Општина Гевгелија во случај на
елементарна непогода да одреди вработено лице известител или кординатор во
општината кој ќе биде овластено да дава информации за постапката околу

исплатата на штетите на оштетените граѓани кои ќе бидат евидентирани со
елаборатот .
Претседателот го стави на гласање и Советот со 14 гласа за го изгласа
овој заклучок.
Точка 30. Предлог-Одлука за давање и користење на изведена
градба, објект – "Пречистителна станица" – Гевгелија
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за давање и
користење на изведена градба, објект – "Пречистителна станица" – Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање и користење на изведена градба, објект –
"Пречистителна станица" – Гевгелија и Советот со 14 гласа за ја усвои.
Точка 31. Предлог-Одлука за давање во закуп на недвижна ствар –
објект во сопственост на Општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за давање во закуп на
недвижна ствар – објект во сопственост на Општина Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање во закуп на недвижна ствар – објект во
сопственост на Општина Гевгелија и Советот со 15 гласа за ја усвои.
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори
триесет и деветтата седница на Советот на Општина Гевгелија.

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на општина Гевгелија
Тодор Ристов с.р.

