ЗАПИСНИК
од шеесет и втората седница на Совет на Општина Гевгелија
одржана на 27.05.2021 година

На шеесет и втората седница на Советот на општината која се одржа со
почеток во 11 часот присуствуваа 18 члена на Советот од вкупно 19 члена колку
што брои Советот.
Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и
присуствуваа:
Митко Дојчинов вработен во општината, Сашо Поцков Градоначалник
на Општина Гевгелија, Лилјана Кичукова вработена во општината, и Златко
Зумров директор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија, Ристо Ѓуров директор на
АД за водостопанство на РМ – подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија и
Томче Илков претседател на Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија.
Откако
констатираа
дека
постои
кворум
за
полноважно
одлучување,Претседателот на Совет, Тодор Ристов ја отвори шеесет и втората
седница на Совет на Општина Гевгелија.
Претседателот отвори расправа по записникот од шеесет и првата седница .
Ристо Камов член на Совет даде две забелешки по записникот и тоа
првата е за делот кога се изгласува записникот од 59-тата седница со
забелешките и дилемата е дали забелешките кои ги даде на гласање
претседателот се сите тие забелешки кои ги даде советникот за време на
седницата бидејќи записникот сеуште не е изменет ниту повлечен и доработен па
ако може тоа детално да се образложи.Втората забелешка е при утврдувањето на
Дневниот ред кога советникот се јавува во материјална расправа за точките 7 и 8
побара во записникот да се стави дека при утврдување на забелешките после
предлогот на Томе Кичуков онака како што беа давани предлозите ,ноговиот
предлог воопшто не бил даден на гласање ,Советот не се произнесе по тој
предлог па затоа побара во записникот да стои дека забелешките предложени од
страна на советникот не се дадени како предлог.Исто така советникот побара
претседателот да укаже до администрацијата во иднина кога ќе има такви измени
на записниците повторно да бидат испратени до советниците со изврешените
корекции .
Тодор Ристов Претседател на Совет образложи дека тоа што е наведено
во записникот е извадок од електронската форма .Во делот забелешката при
изгласувањето на 59 тата седница тоа се однесува на документот кој го достави

советникот Камов на самата седница и забелешката е тој документ да биде
составен дел од записникот а во делот на изјаснувањето по точките 7 и 8 кои што
на истата седница образложивте дека на Комисијата за Статут и прописи не
поминаа со два гласа за 1 против и 1 воздржан меѓутоа Дневниот ред на
седницата го усвојува советот бидејќи на останатите комисии тие точки поминаа и
затоа беше ставен Дневниот ред на освојување.
Претседателот го стави на гласање записникот од шеесет и првата седница
со укажувањето од советникот Ристо Камов дека по неговиот предлог не се
изјаснил Советот односно не е ставен на освојување да биде составен дел од
записникот и Советот со едногласно го усвои.
Томе Кичуков член на Совет даде информација од група на граѓани кои се
револтирани со давањето под закуп на тениското игралиште каде што се наплаќат
суми од 300 денари за час и 1500 денари членарина.Оваа група на граѓани
стапила во контакт и со вработени од Агенцијата за млади и спорт каде што
добиле одговор дека во договорот со општината стои дека овие игралишта кои се
изградени од Агенцијата за млади и спорт неможат да бидат давани под
закуп.Токму поради овие причини советникот побара од страна на општината да
се разгледа оваа проблематика бидејќи следниот чекор на овие лица ке биде
решавање на проблемот по судски пат.
Ристо Камов член на Совет - Оваа процедурална забелешка се однесува
по вашата работа и вчера на комисијата додека присуствував на другите комисии
ми беше упаднато во збор ,денеска вие ми упаднавте во збор кога дадов
појаснување по мојата забелешка а сега без разлика колку е важно тоа што го
соопшти Кичуков вие требаше да го предупредите дека пред утврдување на
Дневниот ред може да се даваат процедурални забелешки околу работата на
Советот .Со моето процедурално изјаснување сакам да си го заштитам моето
рамноправно право или на сите да им дозволите така да се обраќаат надвор од
процедурата или мене повторно да не ме прекинувате кога сакам на ист начин да
се обратам кон јавноста и кон советниците.
Тодор Ристов Претседател на Совет - Како што гледате јас секогаш ви
давам право да се искажите и никогаш не ви било ускратено до сега .Исто така и
за колегата Кичуков бараше процедурално и му дозволив да се искаже и сметам
дека тие што ја гледаат седницата од вашите процедурални ќе забележат што
имам јас направено процедурална грешка.
За работа на шеесет и втората седница на Совет ,е предложен следниот

ДНЕВЕН РЕД:
1.Предлог-Одлука за сопствено учество на Општина Гевгелија во проект за
Изградба на зафатна градба, пумпна станица и доводен цевковод до постоечки
резервоар во село Ума – општина Гевгелија,
2.Предлог-Одлука за кофинансирање на проекти на Граѓански организации во
рамките на јавните повици организирани преку Регионалната програма за
локалната демократија 2 (ReLoaD2),
3.Предлог-Одлука за формирање на Општински совет за превенција на детско
претстапништво во Општина Гевгелија,
4.Предлог-Решение за давање согласност за зголемување на бројот на децата
во воспитните групи во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија,
5.Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за измени и
дополнувањата на Правилникот за внатрешната организација на ЈОУДГ "Детска
радост"-Гевгелија,
6.Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за измени и
дополнувања на Правилникот за систематизација на работните места на ЈОУДГ
"Детска радост"-Гевгелија,
7.Информација за состојбата со водоснабдувањето во населените места во
општина Гевгелија,
8.Информација за состојбата и превземените активности за кучињата
бездомници во општина Гевгелија,
9.Информација за состојбата со употребата на наркотици и психотропни
супстанци кај младите во општина Гевгелија,
10.Информација за превземените активности за дезинфекција, дезинсекција и
дератизација во општина Гевгелија,
11.Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2022 год. на СОУ “Јосиф Јосифовски“-Гевгелија,
12.Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2022 год. на ООУ “Крсте Мисирков“-Гевгелија,
13.Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2022 год. на ООУ “Владо Кантарџиев“-Гевгелија,
14.Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2022 год. на ООУ “Климент Охридски“-Миравци,
15.Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2022 год. на ООУ “Ристо Шуклев“-Негорци,
16.Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2022 год. на ООМУ “Васо Карајанов“-Гевгелија,
17.Предлог-Заклучок за задолжување на Општинската комисија за проценка и
утврдување на висината на штетите предизвикани од елементарни непогоди во
општина Гевгелија,
18.Советнички прашања.
19.Предлог-Одлука за основање на заедничко Јавно претпријатие за
заловување и третман на бездомни кучиња .
Тодор Ристов Претседател на Совет отвори претрес по предложениот дневен
ред .

Бидејќи никој не се јави за збор претседателот го стави Дневниот ред на
гласање и Советот со 17 гласа за и 1 воздржан го усвои и се премина кон
расправа по точките.
Точка 1. Предлог-Одлука за сопствено учество на Општина Гевгелија
во проект за Изградба на зафатна градба, пумпна станица и доводен
цевковод до постоечки резервоар во село Ума – општина Гевгелија
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за сопствено учество
на Општина Гевгелија во проект за Изградба на зафатна градба, пумпна станица и
доводен цевковод до постоечки резервоар во село Ума – општина Гевгелија
Во претресот по точката учествуваа: Сашо Поцков Градоначалник на
Општина Гевгелија, Ристо Камов член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за сопствено учество на Општина Гевгелија во проект
за Изградба на зафатна градба, пумпна станица и доводен цевковод до постоечки
резервоар во село Ума – општина Гевгелија и Советот со 18 гласа за ја усвои .
Точка 2. Предлог-Одлука за кофинансирање на проекти на Граѓански
организации во рамките на јавните повици организирани преку Регионалната
програма за локалната демократија 2 (ReLoaD2).
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за кофинансирање на
проекти на Граѓански организации во рамките на јавните повици организирани
преку Регионалната програма за локалната демократија 2 ( ReLoaD2).
Во претресот по точката учествуваа: Сашо Поцков Градоначалник на
Општина Гевгелија, Ристо Камов член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за кофинансирање на проекти на Граѓански
организации во рамките на јавните повици организирани преку Регионалната
програма за локалната демократија 2 (ReLoaD2) и Советот со 18 гласа за ја
усвои .
Точка 3. Предлог-Одлука за формирање на Општински совет за
превенција на детско претстапништво во Општина Гевгелија
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за формирање на
Општински совет за превенција на детско претстапништво во Општина Гевгелија
Во претресот по точката учествуваа: Петар Јанчев вработен во
општината Сашо Поцков Градоначалник на Општина Гевгелија, Трајко
Арџанлиев член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за формирање на Општински совет за превенција на
детско претстапништво во Општина Гевгелија и Советот со 15 гласа за и 1 не
гласал ја усвои.
Претседателот предложи точките под реден број 4,5 и 6 да се разгледуваат
заеднички а да се гласаат поединечно и Советот едногласно го прифати овој
предлог.

Точка 4. Предлог-Решение за давање согласност за зголемување на
бројот на децата во воспитните групи во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по точките 4,5 и 6
Во претресот по точката учествуваа: Елизабета Стојменова директор
на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија ,Анета Стамкова член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање согласност за зголемување на бројот на
децата во воспитните групи во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и Советот со 18
гласа за го усвои .
Точка 5. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за
измени и дополнувањата на Правилникот за внатрешната организација на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.
Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за
давање согласност на Правилникот за измени и дополнувањата на Правилникот
за внатрешната организација на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и Советот со
12 гласа за и 6 воздржани го усвои .
Точка 6. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за
измени и дополнувања на Правилникот за систематизација на работните
места на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.
Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за
давање согласност на Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за
систематизација на работните места на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и
Советот со 11 гласа за и 7 воздржани го усвои .
Точка 7. Информација за состојбата со водоснабдувањето во
населените места во општина Гевгелија
Претседателот отвори претрес по Информацијата за состојбата со
водоснабдувањето во населените места во општина Гевгелија
Во претресот по точката учествуваа: Златко Зумров директор на ЈПКД
Комуналец Гевгелија,Игор Илков ,Ристо Ѓоргиев,Ристо Камов ,Анета
Стамкова ,Трајко Арџанлиев ,Магдалена Делковска членови на Совет.
Точка 8. Информација за состојбата и превземените активности за
кучињата бездомници во општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Информацијата за состојбата и
превземените активности за кучињата бездомници во општина Гевгелија.
Во претресот по точката учествуваа: Златко Зумров директор на ЈПКД
Комуналец Гевгелија,Ристо Камов,Томе Кичуков, членови на Совет.
Точка 4. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Програмата за
локални патишта и улици во Општина Гевгелија во 2021 година.
Претседателот на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за
измени и дополнувања на Програмата за локални патишта и улици во Општина
Гевгелија во 2021 година и Советот со 11 гласа за и 4 воздржани ја усвои.

Точка 5. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на ПредлогПрограмата за активностите на Општина Гевгелија во областа на Локалниот
економски развој (ЛЕР) и прекуграничната соработка за 2021 година.
Претседателот на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за
измени и дополнувања на Предлог-Програмата за активностите на Општина
Гевгелија во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекуграничната
соработка за 2021 година и Советот со 11 гласа за и 4 воздржани ја усвои .
Точка 6. Предлог-Статутарна Одлука за измена и дополнување на
Статутот на Општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Статутарната Одлука за измена
и дополнување на Статутот на Општина Гевгелија
Во претресот по точката учествуваа: Трајко Арџанлиев и Ристо Камов
членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на
Општина Гевгелија и Советот со 15 гласа за ја усвои .
Точка 11. Предлог-Одлука за сопствено учество на Општина Гевгелија
за реализација на
проектот
„Адаптација на сместувачки објект во
туристичко место Смрдлива Вода.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за сопствено учество на Општина Гевгелија за
реализација на проектот „Адаптација на сместувачки објект во туристичко место
Смрдлива Вода и Советот со 15 гласа за ја усвои .
Точка 12. Предлог-Одлука за позајмица на средства од општинскиот
буџет
за
реализација
на
Проектот,,Одржливо
управување
на
прекуграничните водни ресурси.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за позајмица на средства од општинскиот буџет за
реализација на Проектот,,Одржливо управување на прекуграничните водни
ресурси и Советот со 15 гласа за ја усвои .
Точка 13. Предлог-Одлука за давање согласност на Измените и
дополнувањата на Годишниот план за вработување во Општина Гевгелија за
2021 година.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање согласност на Измените и дополнувањата
на Годишниот план за вработување во Општина Гевгелија за 2021 година и
Советот со 11 гласа за и 4 против ја усвои .
Точка 14. Предлог-Одлука за давање под закуп за користење и
стопанисување со објект КП 1082 КО Ума во сопственост на Општина
Гевгелија
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање под закуп за користење и стопанисување со

објект КП 1082 КО Ума во сопственост на Општина Гевгелија и Советот со 11
гласа за и 4 воздржани ја усвои .
Точка 15. Предлог-Статутарна Одлука за измена и дополнување на
Статутот на ЈОУДГ,,Детска радост" Гевгелија
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на
ЈОУДГ,,Детска радост" Гевгелија и Советот со 15 гласа за ја усвои .
Точка 16. Предлог-Одлука за давање на користење, одржување и
управување на детската градинка „Развигорче" во Прдејци, општина
Гевгелија, на ЈОУДГ,,Детска радост" Гевгелија.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање на користење, одржување и управување на
детската градинка „Развигорче" во Прдејци, општина Гевгелија, на ЈОУДГ,,Детска
радост" Гевгелија и Советот со 15 гласа за ја усвои .
Претседателот предложи точките под реден број 17 и 18 да се разгледуваат
заеднички а да се гласаат поединечно и Советот едногласно го прифати овој
предлог.
Точка 17. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за работата
на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во
општина Гевгелија за 2020 година.
Претседателот отвори претрес по точките под реден број 17 и 18
Во претресот по точката учествуваа: Томче Илков претседател на
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина
Гевгелија, Ристо Камов и Трајко Арџанлиев членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина
Гевгелија за 2020 година и Советот со 10 гласа за ,4 воздржани и 1 не гласал
го усвои.
Точка 18. Предлог-Заклучок за усвојување на Програмата за работата
на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во
општина Гевгелија за 2021 година.
Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за
усвојување на Програмата за работата на Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија за 2021 година и Советот со 10
гласа за ,4 воздржани и 1 не гласал го усвои.
Точка 19. Информација за работењето на АД за водостопанство на РМ
– подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Информацијата за работењето на АД за
водостопанство на РМ – подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија.
Во претресот по точката учествуваа: Ристо Ѓуров директор на АД за
водостопанство на РМ – подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија, Ристо Камов
,Тихомир Ручкоманов,Игор Илков ,Тодор Ристов членови на Совет.

По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање како заклучок предлогот од советникот Ристо Камов а тоа е
Организирање
на
средба
помеѓу
Градоначалникот
на
Општина
Гевгелија,претставници од АД за Водостопанство на РСМ и Министерството за
земјоделство ,шумарство и водостопанство на тема ,наводнување имајќи во
предвид дека изградбата на Конска брана е во завршна фаза и Советот со 16
гласа за го усвои овој Предлог-Заклучок.
Претседателот на Советот го стави на гласање како заклучок предлогот од
советникот Тихомир Ручкоманов а тоа е Формирање на работна група составена
од советниците :Тихомир Ручкоманов,Игор Илков и Перо Стојанов кои ќе остварат
итна средба со раководството на АД за Водостопанство на РСМ и ќе разговараат
за постоечките проблеми со наводнувањето во општина Гевгелија и Советот со
16 гласа за го усвои овој Предлог-Заклучок.
Точка 20. Предлог-Одлука за давање согласност на Измените и
дополнувањата на Годишниот план за вработување на ЈПКД ″Комуналец″Гевгелија за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за давање согласност
на Измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување на ЈПКД
″Комуналец″-Гевгелија за 2021 година.
Во претресот по точката учествуваа: Златко Зумров директор на ЈПКД
″Комуналец″-Гевгелија .
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање согласност на Измените и дополнувањата
на Годишниот план за вработување на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија за 2021
година и Советот со 9 гласа за ,5 против и 2 не гласале ја усвои.
Точка 21. Предлог-Решение за разрешување на член од Надзорен
одбор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување на
член од Надзорен одбор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Во претресот по точката учествуваа:
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување на член од Надзорен одбор на
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија и Советот едногласно ја усвои и од член се
разрешува лицето Александра Дагалева.
Точка 22. Предлог-Решение за именување член во Надзорен одбор на
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување член
во Надзорен одбор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија
Во претресот по точката учествуваа:
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување член во Надзорен одбор на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија и Советот со 10 гласа за ,5 против и 1 не гласал ја
усвои и за члени се именува лицето Тања Делиманова Ванова.

Точка 23. Предлог-Одлука за исплата на финансиски средства од Буџетот на
Општина Гевгелија за 2021 година
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за исплата на финансиски средства од Буџетот на
Општина Гевгелија за 2021 година и Советот едногласно ја усвои.
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори
шеесет и првата седница на Советот на Општина Гевгелија.

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на Општина Гевгелија
Тодор Ристов

