ЗАПИСНИК
од четириесет и првата седница на Совет на Општина Гевгелија
одржана на 29.01.2020 година

На четириесет и првата 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, Весна
Хаџикојчева вработена во општината , Мирјана Гелебешева вработена во
општината , Весна Ристова директор на ЈОУ Дом на култура Македонија ,
Цветко Нелоски директор на СОУ "Јосиф Јосифовски"-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 четириесет и првата
седница на Совет на Општина Гевгелија.
Претседателот отвори расправа по записникот од триесет и деветтата
седница одржана на 27.12.2019 година.
Претседателот го стави на гласање записникот од триесет и деветтата
седница и Советот со 17 гласа за и 1 воздржан го усвои.
Претседателот отвори расправа по
записникот од четириесеттата
вонредна седница одржана на 27.12.2019 година.
Претседателот го стави на гласање
записникот од четириесеттата
вонредна седница со забелешките и Советот едногласно го усвои.
За работа на четириесет и првата седница на Совет ,е предложен следниот

ДНЕВЕН РЕД:
Точка 1. Предлог-Решение за констатирање престанок на мандат на член
на Советот на општина Гевгелија.
Точка 2. Предлог-Решение за верификација на мандат на член на Советот
на општина Гевгелија.
Точка 3. Предлог-Програма за финансирање на програмите и проектите од
областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2020 година

Точка 4. Предлог-Програма за финансирање на спортските активности во
општина Гевгелија за 2020 година
Точка 5. Предлог-Програма за финансирање на проекти ,манифестации и
значајни настани на месните заедници во општина Гевгелија за 2020 година
Точка 6. Предлог-Програма за финансиска поддршка на НВО секторот од
општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2020 година.
Точка 7. Предлог-Програма за активностите во областа на социјална
заштита во општина Гевгелија за 2020 година
Точка 8. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за
остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
во општина Гевгелија за 2019 година
Точка 9. Предлог-Одлука за усвојување на Измената на Годишниот план за
вработување во општина Гевгелија за 2020 година
Точка 10. Предлог –Решение за давање согласност на Измените и
дополнувањата на Годишниот план за вработување на ЈПКД Комуналец –
Гевгелија за 2020 година
Точка 11.Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за измена на
Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цена за прочистување
на отпадни води на ЈПКС Комуналец Гевгелија за 2018 година,бр.02-1073/5 од
16.07.2018 година
Точка 12.Предлог-Одлука за организирање и дефинирање на условите за
доставување на стока на подрачјето на општина Гевгелија
Точка 13.Предлог-Решение за именување двајца координатори од Советот
на општина Гевгелија за изработка на Стратегијата за изработка на локален
одржлив развој на општина Гевгелија за периодот 2021-2026 година
Точка 14.Предлог-Одлука за примопредавње на новото возило за собирање
комунален отпад од општина Гевгелија на ЈПКД Комуналец-Гевгелија
Точка 15.Предлог-Одлука за давање на времено користење на Народниот
театар во Гевгелија на ЈОУ Дом на култура Македонија-Гевгелија
Точка 16.Предлог –Решение за давање согласност за утврдување на
висината на бодот за даватели на јавни услуги и на директор во ЈОУДГ Детска
радост-Гевгелија
Точка 17.Предлог-Одлука за определување име на спортското игралиште
на ул.7-ми Ноември во Гевгелија
Дополнително се доставени точките:
-Предог-Решение за давање согласност на Измените и дополнувањето на
Годишниот план за вработување за 2020 година за СОО Јосиф Јосифовски –
Гевгелија
-.Предлог-План за запишување на ученици во прва година средно
образование во СОУ Јосиф Јосифовски –Гевгелија во учебната 2020/2021 година.

Тодор Ристов Претседател на Совет отвори претрес по предложениот
дневен ред :
Ристо Камов член на Совет - "Околу Дневниот ред имам забелешка во
називот по точката под реден број 12 подоцна за време на материјалната
расправа ќе се јавам за други забелешки меѓутоа кога се утврдува Дневниот ред
логично би било да се измени насловот и наместо претпоследниот збор општина
треба да стои градот Гевгелија бидејќи одлуката се однесува само за градот
Гевгелија."
Претседателот на Совет го стави дневниот ред на гласање и Советот со
18 гласа за го усвои.
Точка 1. Предлог-Решение за констатирање престанок на мандат на
член на Советот на општина Гевгелија.
Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за
констатирање престанок на мандат на член на Советот на општина Гевгелија и
Советот со 17 гласа за и 1 не гласал го усвои и е констатиран престанок на
мандатот на советникот Петар Јанчев.
Точка 2. Предлог-Решение за верификација на мандат на член на
Советот на општина Гевгелија.
Претседателот на Комисијата за прашања за верификација на
мандати,Перо Стојанов го образложи извештајот за верификација на мандат на
член на Советот на општина Гевгелија.При разгледувањето на доставеното
уверение од ОИК од Комисијата е констатирено дека не постојат законски
,статутарни и деловнички пречки за верификација на мандатот на новоизбраниот
член на Советот на општина Гевгелија,и на советот му се става на ферификација
мандатот на членот , Александра Кочева.
Претседателот на Совет отвори претрес по Извештајот и предлогот на
Комисијата за прашања на верификација на мандати на Советот на општина
Гевгелија.
Бидејќи никој не се јави за збор Извештајот и предлогот за ферификација на
мандатот претседателот го стави на гласање и Советот едногласно ги усвои и
го верифицира мандатот на членот Александра Кочева.
По верификацијата на мандатот новоизбраниот член на Совет, Александра
Кочева согласно член 38 од Законот за локална самоуправа и член 22 од Статутот
на Општина Гевгелија даде и потпиша свечена изјава.
Магдалена Делковска член на Совет предложи точките 3,4,5,6 и 7 да се
разгледуваат заеднички а да се гласат поединечно и Советот едногласно го
усвои овој предлог.
Точка 3. Предлог-Програма за финансирање на програмите и
проектите од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2020
година.

Претседателот отвори претрес по точките 3,4,5,6 и 7
Во претресот по оваа точка учествуваа:
Ангелинка Петкова, Томе
Кичуков ,Ристо Камов ,Лазар Мешков ,Трајко Арџанлиев ,Магдалена
Делковска ,Тихомир Ручкоманов членови на Совет,Сашо Поцков
Градоначалник на Општина Гевгелија.
Ангелинка Петкова член на Совет даде предлог на КУД Браќа Толеви да
им се зголеми одобрената сума од 100 000 денари на 150 000 денари а тие
дополнителни средства да се одземат од ставката , Други активности.
Трајко Арџанлиев член на Совет предлага на Атлетскиот клуб 7-ми
Ноември да му се одобрат дополнителни 40 000 денари а да се одземат од
ставката , Други активности.
Сашо Поцков Градоначалник на Општина Гевгелија како предлагач на
програмите ги прифати овие два предлога на советниците.
По завршувањето на претресот Претседателот на Совет ја стави на
гласање Предлог-Програмата за финансирање на програмите и проектите од
областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2020 година и Советот
со 12 гласа за, 4 против, 1 воздржан и 1 не гласал ја усвои.
Точка 4. Предлог-Програма за финансирање на спортските
активности во општина Гевгелија за 2020 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за финансирање на спортските активности во
општина Гевгелија за 2020 година и Советот со 17 гласа за и 1 воздржан ја
усвои.
Точка 5. Предлог-Програма за
финансирање на проекти
,манифестации и значајни настани на месните заедници во општина
Гевгелија за 2020 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за финансирање на проекти ,манифестации и
значајни настани на месните заедници во општина Гевгелија за 2020 година и
Советот со 12 гласа за и 6 против ја усвои.
Точка 6. Предлог-Програма за финансиска поддршка на НВО
секторот од општина Гевгелија за организирање програмски активности во
2020 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за финансиска поддршка на НВО секторот од
општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2020 година и
Советот со 11 гласа за, 5 против,1 воздржан и 1 не гласал ја усвои.
Точка 7. Предлог-Програма за активностите во областа на
социјална заштита во општина Гевгелија за 2020 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за активностите во областа на социјална заштита
во општина Гевгелија за 2020 година и Советот со 11 гласа за и 7 воздржани ја
усвои.

Точка 8. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за
остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен
карактер во општина Гевгелија за 2019 година.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за
остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
во општина Гевгелија за 2019 година и Советот со 10 гласа за и 8 воздржани го
усвои.
Точка 9. Предлог-Одлука за усвојување на Измената на Годишниот
план за вработување во општина Гевгелија за 2020 година.
Во претресот по точката учествуваа: Весна Хаџикојчева вработена во
општината , Виктор Кралев,Трајко Арџанлиев,Томе Кичуков членови на
Совет, Сашо Поцков Градоначалник на Општина Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за усвојување на Измената на Годишниот план за
вработување во општина Гевгелија за 2020 година и Советот со 10 гласа за, 7
против и 1 воздржан ја усвои.
Точка 10. Предлог –Решение за давање согласност на Измените и
дополнувањата на Годишниот план за вработување на ЈПКД Комуналец –
Гевгелија за 2020 година.
Во претресот по точката учествуваа: Златко Зумров директор на ЈПКД
Комуналец –Гевгелија, Томе Кичуков ,Андон Сарамандов,членови на Совет
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог –Решението за давање согласност на Измените и
дополнувањата на Годишниот план за вработување на ЈПКД Комуналец –
Гевгелија за 2020 година и Советот со 10 гласа за,6 против,1 воздржан и 1 не
гласал го усвои.
Точка 11. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за
измена на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цена за
прочистување на отпадни води на ЈПКС Комуналец Гевгелија за 2018
година,бр.02-1073/5 од 16.07.2018 година.
Во претресот по точката учествуваа: Златко Зумров директор на ЈПКД
Комуналец –Гевгелија, Марија Магдинчева Шопова,Ристо Камов,Магдалена
Делковска,Трајко Арџанлиев,Томе Кичуков членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Одлуката за измена на
Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цена за прочистување
на отпадни води на ЈПКС Комуналец Гевгелија за 2018 година,бр.02-1073/5 од
16.07.2018 година и Советот со 10 гласа за и 6 против и 1 не гласал го усвои.
Точка 12. Предлог-Одлука за организирање и дефинирање на
условите за доставување на стока на подрачјето на општина Гевгелија.
Во претресот по точката учествуваа: Мирјана Гелебешева вработена во
општината, Ристо Камов,Томе Кичуков,Тихомир Ручкоманов,Магдалена
Делковска ,Андон Сарамандов членови на Совет.

Тодор Ристов Претседател на Совет –"Од забелешките кои беа дадени
од страна на советниците можеме да прецизираме дека одлуката ќе важи за град
Гевгелија значи ќе треба да се усогласи текстот на одлуката ,во делот на улиците
во член 4 улиците Булевар Гевгелија и 7 -ми Ноември да се допрецизираат затоа
што во одлуката се дадени како цели улици,да се корегира забелешката на
советникот Камов во член 1 од одлуката наместо истоварање и товарање да стои
само истоварање на стока од моторни возила и да се измени во член 11 одлуката
да влезе во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник а да
се применува од 01.05.2020 година."
Како Совет можеме да донесеме Заклучок да општината ги информира сите
правни субјекти кои се засегнати и физички од оваа одлука навреме да можат
истите да си направат контакти со оние кои што вршат било каква дејност за да не
дојдеме во ситуација да потоа сообраќајната полиција преземе мерки и дејствија
согласно одлуката кои би биле на штета на сопствениците од причина што
носењето на оваа одлука не е да има некој штета туку напротив да се само
организират околу дотурот на стока .Значи општината да превземе соодветни
дејствија во овој временски период да сите бидат информирани и да можат да си
превземаат одредени дејствија во делот на нивното работење .
Ристо Камов член на Совет даде предлог во член 1 од одлуката наместо
истоварање и товарање да стои само истоварање на стока од моторни возила а
зборот движење кој се споменува во повеќе членови од одлуката сосема да биде
иземан од одлуката да стои запирање и паркирање но не и движење,
претседателот го стави предлогот на гласање и Советот со 1 глас за ,10
воздржани и 5 не гласале не го усвои. Предлогот кој го даде советникот Камов
член 2 да се доуреди , односно да се утврди на кој начин ќе биде регулирано
движењето околу пешачките зони и плоштади,претседателот го стави на гласање
и Советот со 1 против ,8 воздржани и 6 не гласале не го усвои.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за организирање и дефинирање на условите за
доставување на стока на подрачјето на општина Гевгелија со забелешките и
Советот со 10 гласа за ,1 против и 5 не гласале ја усвои.
Точка 13. Предлог-Решение за именување двајца координатори од
Советот на општина Гевгелија за изработка на Стратегијата за изработка на
локален одржлив развој на општина Гевгелија за периодот 2021-2026 година.
Во претресот по точката учествуваа: Александра Караманова член на
Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување двајца координатори од Советот на
општина Гевгелија за изработка на Стратегијата за изработка на локален одржлив
развој на општина Гевгелија за периодот 2021-2026 година и Советот со 15 гласа
за и 1 воздржан ја усвои и за координатори се именуваат советниците Перо
Стојанов и Трајко Арџанлиев.

Точка 14. Предлог-Одлука за примопредавње на новото возило за
собирање комунален отпад од општина Гевгелија на ЈПКД КомуналецГевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за примопредавње на новото возило за собирање
комунален отпад од општина Гевгелија на ЈПКД Комуналец-Гевгелија и Советот
со 15 гласа за и 1 не гласал ја усвои.
Точка 15. Предлог-Одлука за давање на времено користење на
Народниот театар во Гевгелија на ЈОУ Дом на култура Македонија .
Во претресот по точката учествуваа: Весна Ристова директор на ЈОУ
Дом на култура Македонија
,Андон Сарамандов,Ристо Камов,Тихомир
Ручкоманов,Магдалена Делковска членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање на времено користење на Народниот
театар во Гевгелија на ЈОУ Дом на култура Македонија-Гевгелија и Советот со 10
гласа за и 4 против и 1 воздржан ја усвои.
Точка 16. Предлог –Решение за давање согласност за утврдување
на висината на бодот за даватели на јавни услуги и на директор во ЈОУДГ
Детска радост-Гевгелија.
Во претресот по точката учествуваа: Елизабета Стојменова директор на
ЈОУДГ Детска радост-Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог –Решението за давање согласност за утврдување на висината
на бодот за даватели на јавни услуги и на директор во ЈОУДГ Детска радостГевгелија и Советот со 9 гласа за, 6 против и 1 не гласал ја усвои.
Точка 17. Предлог-Одлука за определување име на спортското
игралиште на ул.7-ми Ноември во Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за определување име на спортското игралиште на
ул.7-ми Ноември во Гевгелија и Советот со 15 гласа за ја усвои.
Точка 18. Предог-Решение за давање согласност на Измените и
дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2020 година за СОО
Јосиф Јосифовски –Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предог-Решението за давање
согласност на Измените и дополнувањето на Годишниот план за вработување за
2020 година за СОО Јосиф Јосифовски –Гевгелија.
Во претресот по точката учествуваа: Цветко Нелоски директор на СОУ
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија .
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предог-Решението за давање согласност на Измените и дополнувањето
на Годишниот план за вработување за 2020 година за СОО Јосиф Јосифовски –
Гевгелија и Советот со 15 гласа за го усвои.

Точка 19. Предлог-План за запишување на ученици во прва година
средно образование во СОУ Јосиф Јосифовски –Гевгелија во учебната
2020/2021 година..
Претседателот отвори претрес по Предлог-Планот за запишување на
ученици во прва година средно образование во СОУ Јосиф Јосифовски –
Гевгелија во учебната 2020/2021 година.
Во претресот по точката учествуваа: Цветко Нелоски директор на СОУ
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија ,Марија Магдинчева Шопова член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Планот за запишување на ученици во прва година средно
образование во СОУ Јосиф Јосифовски –Гевгелија во учебната 2020/2021 година
и Советот со 15 гласа за го усвои.
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори
четириесет и првата седница на Советот на Општина Гевгелија.

Записничар,
Благој Картов

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

