ЗАПИСНИК
од дванаесеттата седница на Совет на општина Гевгелија
одржана на 22.05.2018 година

На дванаесеттата седница на Советот на општината што 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 општина Гевгелија, Лилјана
Кичукова вработена во општината, Дамјан Ѓуров директор на ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија, Миле Ничевски директор на ЈОУ Дом
на култура "Македонија"-Гевгелија, Елизабета Стефановска директор на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија, Станка Карајанова вработена во
општината.
Откако
констатираа
дека
постои
кворум
за
полноважно
одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори дванаесеттата
Седница на Совет на општина Гевгелија.
Претседателот отвори расправа по записникот од единаесеттата седница
одржана на 13.04.2018 .
Претседателот го стави на гласање записникот од единаесеттата седница
и Советот едногласно го усвои .
За работа на дванаесеттата седница на Совет ,е предложен следниот
ДНЕВЕН РЕД:

1.Предлог-Квартален извештај на Буџетот на општина Гевгелија за 2018 год., за
период 01.01.2018г. - 31.03.2018г. – КУМУЛАТИВ,
2.Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 2018 година,
3.Предлог-Одлука за исплата на средства од основниот Буџет на општина
Гевгелија за 2018 година за измирување на обврски на проектот: "Заеднички
активности за ефикасно управување со градската вода во прекуграничниот регион
(AQUA-M)",
4.Предлог-Иницијатива за измена и дополнување на Статутот на општина
Гевгелија,
5.Предлог-Програма во областа на еднаквите можности на жените и мажите во
општина Гевгелија за 2018 година,
6.Предлог-Локален акционен план за родова рамноправност 2018-2022,

7.Предлог-Извештај за работата на Општинскиот совет за безбедноста на
сообраќајот на патиштата на општина Гевгелија за 2017 година,
8.Предлог-Програма
за работа на Општинскиот совет за безбедноста на
сообраќајот на патиштата на општина Гевгелија за 2018 година,
9.Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"Гевгелија за 2018 година,
10.Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"Гевгелија за 2019 година,
11.Предлог-Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија,
12.Предлог-Барање од ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за финансиски
средства потребни за измирување на тековните обврски (режиски трошоци),
13.Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на култура "Македонија"Гевгелија за 2018 година,
14.Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на култура "Македонија"Гевгелија за 2019 година,
15.Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за измена и
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ
"Детска радост"-Гевгелија,
16.Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната Одлука за измени и
дополнување на Статутот на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија,
17.Предлог-Изменa и дополнување на Програмата за развој на ООУ "Климент
Охридски" – Миравци за 2014/2019 година,
18.Предлог-Извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија во 2017
година,
19.Предлог-Извештај за финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија
за периодот 01.01.2017г.-31.12.2017г.,
20.Предлог-Годишна сметка со биланс на состојба, биланс на успех, државна
евиденција, структура на приходи по дејности, даночен биланс и објаснувачки
белешки на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2017 година,
21.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на ЛУПД за КП бр.837
КО Миравци вон градежен реон (барател:општина Гевгелија),
22.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на ЛУПД за КП бр.679
КО Богородица (барател: општина Гевгелија),
23.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на ЛУПД за КП
бр.1082 КО Хума (барател: општина Гевгелија).
24.Советнички прашања
Точката под реден број 23 "Предлог-Одлука за утврдување потреба од
донесување на ЛУПД за КП бр.1082 КО Хума "се повлекува од дневен ред за
понтамошна доработка.
Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот
дневен ред:
Ристо Ѓоргиев член на Совет - побара да се дополни Дневниот ред со
уште една точка која гласи "Предлог-Одлука за преиспитување на одлуката за
утврдување на цена за прочистување на отпадните води на "ЈПГД Комуналец "

Гевгелија за 2018 година" која е донесена на шесттата седница на Советот на
општина Гевгелија. Побаравме податоци од Комуналец и добивме информации за
потрошената енергија ,вработувањата и сите енергенси кои се потребни за
прочистување на отпадните води .Цената на прочистување на отпадните води е
енормно поголема од тоа што е потребно и сметам дека управниот одбор треба
да заседава и да се пресмета точно колкава сума е потребна за потрошената
енергија ,вработувањата и сите други енергенси и да се оформи друга цена која
ќе биде значително пониска од веќе донесената.
Томе Кичуков член на Совет - Ние од независната листа бараме да се
преиспита цената за прочистување на отпадните води бидејќи податоците кои ги
добивме од Комуналец за Јануари,Февруари,Март и Април за тоа колку струја е
потрошена за прочистување ,вработувања и реагенси покажуваат други
параметри.Кога ќе се направи една анализа на овие бројки излегува дека за три
месеци е прочистена 361 м3 вода а потрошена е енергија 623 000 денари па кога
ќе се пресмета излегува дека за прочистување на 1 м3 вода е потрошено 1 денар
електрична енергија .Истото се случува и со вработувањата ,бруто плата за овие
месеци е 393 000 денари и кога ќе се направи пресек со прочистената вода
излегува дека потребно е уште плус 1 денар за да се подмират вработувањата
.Исто така и 1 денар е потребен за реагенси и 2 денари за амортизација значи
севкупно се потребни околу 5 денари за прочистување на 1 м3 вода.Токму поради
овие изнесени податоци бараме преиспитување на одлуката од страна на
Управниот и Надзорниот одбор и бараме да се стави на дневен ред оваа точка за
преиспитување на одлуката за утврдување на цена за прочистување на отпадните
води.
Исто така има забелешки од граѓаните зошто директорот на ОУ Крсте
Мисирков оваа година не го одбележа патронатот на оваа училиште и сметам
дека недозволиво е на училиште кое постои 60 години да не се одбележи
патронат.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави предлогот за
дополнителна точка на советникот Ристо Ѓоргиев и Советот едногласно го
усвои.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави дневниот ред на
гласање со измените и Советот едногласно го усвои.
Точка 1. Предлог-Квартален извештај на Буџетот на општина
Гевгелија за 2018 год., за период 01.01.2018г. - 31.03.2018г. – КУМУЛАТИВ.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Кварталниот извештај на
Буџетот на општина Гевгелија за 2018 год., за период 01.01.2018г. - 31.03.2018г. –
КУМУЛАТИВ.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во
општината,Марија
Магдинчева
Шопова,Тихомир
Ручкоманов,Ристо
Камов,Магдалена Делковска,Андон Сарамандов,Томе Кичуков,-членови на
Совет,Сашо Поцков градоначалник на општина Гевгелија.

По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Кварталниот извештај на Буџетот на општина Гевгелија за 2018
год., за период 01.01.2018г. - 31.03.2018г. – КУМУЛАТИВ и Советот со 10 гласа
"за ",6 против и 1 "воздржан " и 1 не гласал го усвои.
Точка 2. Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на општина
Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за пренамена на
Буџетот на општина Гевгелија за 2018 година.
Во претресот по оваа точка учествуваа:Лилјана Кичукова вработена во
општината, Андон Сарамандов ,Виктор Кралев-членови на Совет , Сашо
Поцков градоначалник на општина Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за
2018 година " и Советот со 17 гласа ја усвои.
Точка 3. Предлог-Одлука за исплата на средства од основниот
Буџет на општина Гевгелија за 2018 година за измирување на обврски на
проектот: "Заеднички активности за ефикасно управување со градската вода
во прекуграничниот регион (AQUA-M)".
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за исплата на
средства од основниот Буџет на општина Гевгелија за 2018 година за измирување
на обврски на проектот: "Заеднички активности за ефикасно управување со
градската вода во прекуграничниот регион (AQUA-M)".
Во претресот по оваа точка учествуваа: Тихомир Ручкоманов,Магдалена
Делковска-членови на Совет .
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за исплата на средства од основниот Буџет на
општина Гевгелија за 2018 година за измирување на обврски на проектот:
"Заеднички активности за ефикасно управување со градската вода во
прекуграничниот регион (AQUA-M)" и Советот со 16 гласа "за ", 1 "воздржан "
и 2 не гласале ја усвои.
Точка 4. Предлог-Иницијатива за измена и дополнување на
Статутот на општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Иницијативата за измена и
дополнување на Статутот на општина Гевгелија
Бидејки никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Иницијативата за измена и дополнување на Статутот на
општина Гевгелија и Советот со 18 гласа "за " ја усвои.
Ташко Дојчинов претседател на Совет предложи по точките 5 и 6 да се
расправа заедно а да се гласа поединечно и Советот едногласно го усвои.
Точка 5. Предлог-Програма во областа на еднаквите можности на
жените и мажите во општина Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата во областа на
еднаквите можности на жените и мажите во општина Гевгелија за 2018 година.
Во претресот по точките 5 и 6
учествуваа: Марија Магдинчева
Шопова,Магдалена Делковска,Ристо Камов-членови 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 2018 година и Советот едногласно ја усвои.
Точка 6. Предлог-Локален акционен план за родова рамноправност
2018-2022.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Локалниот акционен план за родова рамноправност 2018-2022
и Советот едногласно го усвои.
Точка 7. Предлог-Извештај за работата на Општинскиот совет за
безбедноста на сообраќајот на патиштата на општина Гевгелија за 2017
година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Извештајот за работата на
Општинскиот совет за безбедноста на сообраќајот на патиштата на општина
Гевгелија за 2017 година.
Во претресот по точката учествуваа: Ангелинка Петкова,Перо
Стојанов,Томе Кичуков,Зоран Лазаровски,Ристо Камов –членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Извештај за работата на Општинскиот совет за безбедноста на
сообраќајот на патиштата на општина Гевгелија за 2017 година и Советот
едногласно го усвои.
Точка 8. Предлог-Програма за работа на Општинскиот совет за
безбедноста на сообраќајот на патиштата на општина Гевгелија за 2018
година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за работа на
Општинскиот совет за безбедноста на сообраќајот на патиштата на општина
Гевгелија за 2018 година.
Во претресот по точката учествуваа:
Петар Стојанов член на Совет-Даде предлог Советот за безбедноста на
сообраќајот да се состане со лицата со посебни потреби се со цел подобрување
на нивната улога во сообраќајот и безбедно учество.
Томе Кичуков член на Совет-Да се интервенира до ПС Гевгелија во
летниот период да се забрани движењето на моторни возила и велосипеди по
градското шеталише и да се санкционират прекршителите.
Зоран Лазаревски член на Совет- Во извештајот е наведено за
иницијатива за регулација на сообраќајот кај новиот пазар и изградбата на катна
гража. До каде е со оваа инцијативата,и дали се има сознанија кога ќе се
реализира.
Трајче Арџанлиев член на Совет-Дали може да се изнајде поефикасен
начин за информирање на граѓаните при промена на некој сообраќаен режим за
да може граѓаните навремено да бидат запознаени со промените и со тоа ќе се
спречат несакани последици.
Ристо Камов член на Совет-Да обрнат внимание заедно со општината за
санирање на патиштата до околните населени места

-До каде е работата со зонското паркирање ,бидејќи знаеме дека претходниот
совет донесе таква одлука
-Во однос на поставувањето на видео надзор ,предлагам овој видео надзор да ја
опфаќа и урбаната опрема на општината,пешачките зони и сите рекреативни
места како што се Вардарски рид,Динќот и сл.
Митко Алчинов член на Совет-Решавање на сообраќајниот метеш пред
детските градинки и училиштата ,во делот на дистриботерите се надевам дека
временски ќе бидат ограничени и ќе неможат целодневно да се движат на
централното
градско
подрачје
и
да
предизвикуваат
застој
во
сообраќајот.Апелирам да се консултирате и со ЈПКД Комуналец околу распоредот
на камионите за собирање на отпадоци и апелирам овие камиони да се движат во
раните утрински часови .
Магдалена Делковска член на Совет-Предлагам отстранување
на
старите нефункционални автомобили,зонско паркирање, регулирање на
сообраќајот околу градинките и училиштата,одбележување на пешачките патеки.
Тодор Ристов член на Совет-Предлагам регулација на сообраќајот на
ул.Борис Карапузов бидејќи насоката на сообраќајот е во една насока на оваа
улица но тоа не се почитува и предлагам да се преземат мерки,исто така за
Ул.Ѓорги Стамов да се изнајде некое сообраќајно решение бидејќи оваа улица во
раните утрински часови е преблокирана.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедноста на
сообраќајот на патиштата на општина Гевгелија за 2018 година и Советот со 18
гласа "за " ја усвои.
Точка 9. Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Библиотека
"Гоце Делчев"-Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Годишниот план за вработување
на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2018 година.
Во претресот по точката учествуваа: Дамјан Ѓуров директор на ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Годишниот план за вработување на ЈОУ Библиотека "Гоце
Делчев"-Гевгелија за 2018 година и Советот едногласно го усвои.
Точка 10. Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Годишниот план за вработување
на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2019 година
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Годишниот план за вработување на ЈОУ Библиотека "Гоце
Делчев"-Гевгелија за 2019 година и Советот со 17 гласа "за " го усвои.
Точка 11. Предлог-Статутарна Одлука за измена и дополнување на
Статутот на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија.

Претседателот отвори претрес по Предлог-Статутарната Одлука за измена
и дополнување на Статутот на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија.
Во претресот по точката учествуваа: Дамјан Ѓуров директор на ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија и Советот со 15 гласа "за" ја усвои.
Точка 12. Предлог-Барање од ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"Гевгелија за финансиски средства потребни за измирување на тековните
обврски (режиски трошоци).
Претседателот отвори претрес по Предлог-Барањето од ЈОУ Библиотека
"Гоце Делчев"-Гевгелија за финансиски средства потребни за измирување на
тековните обврски (режиски трошоци).
Во претресот по точката
учествуваа: Дамјан Ѓуров директор на ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија,Тодор Ристов член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Барањето од ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за
финансиски средства потребни за измирување на тековните обврски (режиски
трошоци) и Советот со 16 гласа "за" го усвои.
Точка 13. Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на
култура "Македонија"-Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Годишниот план за вработување
на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија за 2018 година
Во претресот по точката учествуваа:Миле Ничевски директор на ЈОУ Дом
на култура "Македонија"-Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Годишниот план за вработување на ЈОУ Дом на култура
"Македонија"-Гевгелија за 2018 година и Советот со 14 гласа "за" го усвои.
Точка 14. Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на
култура "Македонија"-Гевгелија за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Годишниот план за вработување
на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија за 2019 година
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Годишниот план за вработување на ЈОУ Дом на култура
"Македонија"-Гевгелија за 2019 година и Советот со 14 гласа "за" го усвои.
Точка 15. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот
за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните
места во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање
согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија
Во претресот по точката учествуваа: Елизабета Стефановска директор на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.

По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Правилникот за измена и
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ
"Детска радост"-Гевгелија и Советот со 16 гласа "за" го усвои.
Точка 16. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната
Одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈОУДГ "Детска радост"Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање
согласност на Статутарната Одлука за измени и дополнување на Статутот на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.
Во претресот по точката учествуваа: Елизабета Стефановска директор на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија,Ангелинка Петкова,Тодор Ристов,Зоран
Лазаровски - член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Статутарната Одлука за
измени и дополнување на Статутот на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и
Советот со 17 гласа "за" го усвои.
Точка 17. Предлог-Изменa и дополнување на Програмата за развој
на ООУ "Климент Охридски" – Миравци за 2014/2019 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Изменaта и дополнување на
Програмата за развој на ООУ
"Климент Охридски" – Миравци за 2014/2019
година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Изменaта и дополнување на Програмата за развој на ООУ
"Климент Охридски" – Миравци за 2014/2019 година и Советот со 17 гласа "за"
го усвои.
Точка 18. Предлог-Извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија во 2017 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Извештајот за работењето на
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија во 2017 година.
Во претресот по точката учествуваа: Претставник на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија,Андон Сарамандов,Магдалена Делковска,Тихомир Ручкоманов,
Зоран Лазаровски,Ристо Камов,Томе Кичуков,Тодор Ристов, – членови на
Совет
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Извештајот за работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија во
2017 година и Советот со 6 гласа "за" 8 "против", 1 "воздржан " и 2 не
гласале не го усвои.
Точка 19. Предлог-Извештај за финансиското работење на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-31.12.2017г.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Извештајот за финансиското
работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-31.12.2017г

Во претресот по точката учествуваа: Претставник на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија,Тихомир
Ручкоманов,
Томе
Кичуков,Ристо
Камов,Тодор
Ристов,Магдалена Делковска, Зоран Лазаровски – членови на Совет
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Извештајот за финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-31.12.2017г и Советот со 7 гласа "за" 9
"против" и 2 не гласале не го усвои.
Точка 20. Предлог-Годишна сметка со биланс на состојба, биланс
на успех, државна евиденција, структура на приходи по дејности, даночен
биланс и објаснувачки белешки на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2017
година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Годишната сметка со биланс на
состојба, биланс на успех, државна евиденција, структура на приходи по дејности,
даночен биланс и објаснувачки белешки на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2017
година
Во претресот по точката учествуваа: Претставник на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија,Ристо Камов,Магдалена Делковска и Тихомир Ручкоманов –
членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Годишната сметка со биланс на состојба, биланс на успех,
државна евиденција, структура на приходи по дејности, даночен биланс и
објаснувачки белешки на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2017 година и Советот
со 7 гласа "за" 9 "против", 1 "воздржан " и 2 не гласале не ја усвои.
Точка 21. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување
на ЛУПД за КП бр.837 КО Миравци вон градежен реон (барател:општина
Гевгелија).
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување
потреба од донесување на ЛУПД за КП бр.837 КО Миравци вон градежен реон
(барател:општина Гевгелија).
Во претресот по точката учествуваа: Станка Карајанова вработена во
општината.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување на ЛУПД за
КП бр.837 КО Миравци вон градежен реон (барател:општина Гевгелија) и Советот
со 17 гласа "за" ја усвои.
Точка 22. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на ЛУПД за
КП бр.679 КО Богородица (барател: општина Гевгелија).
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување
потреба од донесување на ЛУПД за КП бр.679 КО Богородица (барател: општина
Гевгелија).
Во претресот по точката учествуваа: Станка Карајанова вработена во
општината.

По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување на ЛУПД за КП
бр.679 КО Богородица (барател: општина Гевгелија),и Советот со 17 гласа "за"
ја усвои.
Точка 23. Предлог-Заклучок за задолжување на Управниот одбор на "ЈПГД
Комуналец " за преиспитување на одлуката за утврдување на цена за
прочистување на отпадните води на "ЈПГД Комуналец " Гевгелија за 2018
година"
Претседателот отвори претрес по Предлог-Заклучокот за задолжување на
Управниот одбор на "ЈПГД Комуналец " за преиспитување на одлуката за
утврдување на цена за прочистување на отпадните води на "ЈПГД Комуналец "
Гевгелија за 2018 година"
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Заклучокот за задолжување на Управниот одбор на "ЈПГД
Комуналец " за преиспитување на одлуката за утврдување на цена за
прочистување на отпадните води на "ЈПГД Комуналец " Гевгелија за 2018 година"
и Советот со 16 гласа "за" го усвои.
Точка 24. Советнички прашања
-Ангелинка Петкова член на Совет
-Дали се планира во иднина во населено место Прдејци да се
тампонираат и асфалтираат оштетените улици?
-Дали се планира уредување и реконструкција на фудбалското
игралиште во населено место Прдејци?
-Сашо Поцков Градоначалник на општината
- Околу првото прашање градоначалникот одговори дека Тендерот за
асфалтирање и реконструкција на улици заврши и во план е асфалтирање на
улици во населено место Прдејци а исто така се планира и подигање на шахтите
бидејќи значително го отежнуваат сообраќајот. Во тек е избор на претседатели и
совети на Месни заедни во населените места и тоа раководно тело ќе одлучи кои
се приоритетите во
населеното место и така полесно ќе се воочуваат
проблемите.
-За
второто
прашање
градоначалникот
одговори
дека
со
искористување на механизацијата и работната сила на ЈПКД Комуналец ќе се
преземат мерки за уредување и одржување на овој стадион во Прдејци.
-Ристо Ѓоргиев член на Совет
-Дали може да оддржиме Седница на Совет во сите населени места,и
директно да ги увидиме сите проблеми со кои се соочуваат граѓаните од овие

населени места. Седниците да се оддржат на отворен простор и на тој начин
директно ќе се увидат сите проблеми.

-Перо Стојанов член на Совет
-Со одлука на Регулаторната комисија се одредија нови цени на
комуналните услуги меѓу кои спаѓаат трите компоненти цената за водоснабдување
,цената за отпадни води и канализација и цената за прочистување на отпадната
вода .Кога се носеа овие цени рековте дека е можна корекција на овие цени
.Прашањето е доста актуелно и мислам дека го заслужува вашиот одговор?
-Сашо Поцков Градоначалник на општината
Оваа тема е доста актуелна во последно време бидејќи дојде до
промена на цената на водата и за прв пат одлучувањето за тоа колкава ќе биде
цената не е во ингиренции на општината туку на Регулаторнаа комисија .Кај нас
во однос на параметрите кои се испратени од ЈПКД Комуналец регулаторната
комисија има формирано цена која е една од најниските во државата.Во однос на
цените на вадата и комунални услуги цената е намалена но додадена е нова
услуга за прочистување на водата и токму заради тоа дојде до покачување на
севкупната цена на водата.Законска обврска на Управниот одбор е по истекот на
шестте месеци да поднесе до Рергулаторна комисија пресметка за корекција на
цената,односно управниот одбор ќе ги пресмета сите трошкови и ако смета дека е
потребно намалување на цената ќе поднесе барање за корекција .Сите овде со
сложуваме со една работа а тоа е успешно функционирање на ЈПКД Комуналец и
намалување на трошоците.Сметам дека директорот заедно со својот тим ќе
работи на значително намалување на трошоците за прочистување на водата и
други услуги и со тоа ќе се создадат други параметри кои ќе резултира со
намалување на цената на водата.
-Марија Магдинчева Шопова член на Совет
-Знаеме дека ЈПГД Комуналец доби грант и веќе поминаа неколку месеци а нема
никаков ефект од тие средства ,прашањето е што се планира со тие средства и
како и кога ќе се искористат ?
-Група на инвеститори на семејни објекти на улицата Павел Шатев кои имаат
платено надоместок за уредување на градежно земјиште меѓутоа се уште во овој
дел нема канализација и водоводни линии па прашањето е кога најрано може да
се очекува уредување на овој простор?
-Сашо Поцков Градоначалник на општината

Целокупниот грант го води Министерството за транспорт и врски и во тек е
постапката на избор на консултант кој е веќе избран и во почетокот на месец јуни
треба да ја посети општината и ќе се отпочне со реализацијата на овој
грант.Општина Гевгелија веќе има направено финансииска конструкција за
распределба на тие финансии .Со овие средства планираме да уредиме шест
работи и тоа изградба на водовод ,фекална и атмосферска канализација на
потегот Мрзенци,вториот потег е изградба на водовод ,фекална и атмосферска
канализација на Караорман во која влегува и ул. Павел Шатев ,третиот дел е
потегот кај Касарната,четврта работа е нова линија од Мрзенци до Негорци и
вклучување на Негорци и Прдејци во водоводниот систем во Гевгелија,петта
работа ќе биде водоводна линија од Негорци до Прдејци и шестата работа ќе
биде замена на целокупната линија од излезот на Гевгелија до Богородица.
-Ристо Камов член на Совет
-Дали заради проектот што го објави Владата на РМ за гасификација на РМ од
страната на јужниот сосед ‘ќе треба да претрпи измени грнералниот урбанистички
план на Гевгелија и дали секторот за урбанизам има предвид така скап проект за
гасификација на општината да бидат вградени во деталните урбанистички
планови каде би биле во функција и на инвеститорите да им биде со време
кажано кои се промените и условите на градба за да можат објектите и од
станбена намена и од незагадувачка индустрија да бидат орилагодени според
новиот тип на енергенс кој во секој случај би бил подобар и за домаќинствата и за
животната средина?
-Второто прашање е дали детската градинка која ја спомнавте пред
неколку месеци е изработен проект и доколку се предвидува да биде градена во
седмата урбана единица дали имате некои ваши насоки оваа урбана единица да
биде поделена на помали делови како би можело да придонесе за побрзо
донесување на Деталниот урбанистички план за цел тој кварт?
-Сашо Поцков Градоначалник на општината
-Околу првото прашање за гасификацијата,примарната мрежа на
гасификација е обврска на државата а обрска на општината е изработка на
проекти за секундарна мрежа .Општина Гевгелија нема влезено во таква работа
бидејќи се работи за сериозна работа ,потребите се присутни и мислам дека
бенифитот од сето тоа јасни им се на сите.Во тек е користење на размена на
искуства,само две општини имаат изготвено елаборати за оваа работа и тоа
општина Штип и Кавадарци и се во фаза на изготвување на тендер за изработка
на проект за секундарна мрежа.На база на позитивните искуства и на база на
интересот што ќе произлезе за користење на гасификација од домакинствата и

стопанствениците треба да се направи целосна анализа а потоа да се навлезе во
друга фаза за изработка на проект.
-Околу второто прашање за детската градинка околу урбаниот блок
седум , од оделението за урбанизам имам информации дека овој план веќе долго
време се чека од страна на Министерството и единствено решение е да се подели
овој план на помали единици се со цел овој план да може побрзо да помине.

-Трајче Арџанлиев член на Совет
-До каде е реализацијата на проектот за реконструкција и обнова на
Динќот?

-Сашо Поцков Градоначалник на општината
-Заврши тендерот ,финансиите се одобрени веќе имаме изведувач и
целокупниот проект треба да заврши до 31.12.2018 година и е предвидено
плаќање на пенали ако се пречекори овој временски период.
-Зоран Лазаровски член на Совет
-Пред извесно време граѓаните кои живеат на улица Деко Ковачев
поднеле петиција во општината за реконструкција на оваа улица која е доста
оштетена па прашањето ми е дали се планира реконструкција на оваа улица?
-Дали во догледно време се планира реконструкција на фудбалското
игралиште или се предвидува изградба на ново помошно игралиште кое им е
навистина неопходно на фудбалерите на ФК Кожуф?
Сашо Поцков Градоначалник на општината
-Околу првото прашање барањето е разгледано и оваа улица ќе има
приоритет за реконструкција и асфалтирање во најбрз период.
-Има барање од менаџерскиот тим на Кожуф за реконструкција на
теренот па преку интервенција до спонзорите беше извршена реконструкција на
теренот каде што беше оштетен и се планира да се вгради подземно
наводнување кое ќе придонесе теренот да биде во подобра кондиција.Исто така
се планира доградување на едната трибина и поставување на заштитна
мрежа.Инаку крајна цел ќе биде изградба на нов спортски комплекс каде што ќе
има доволно простор за сите спортски активности.

- Томе Кичуков член на Совет
-Што се случи со патронатот на ОУ Крсте Мисирков и зошто не беше
одбележан како што треба бидејќи оваа беше јубилеј од 60 години постоење?
-До која фаза е стигнато авинското прскање за комарци и други
инсекти?
-Со трагичниот настан и загубата на др.Ѓорги Петков моментално
немаме доктор во оделението за инфектологија па дали имате сознанија и
разговарано со директорот на болницата како ќе функционира оваа оделение во
иднина?
-Сашо Поцков Градоначалник на општината
-Во однос на првото прашање неможам да дадам конкретен одговор ќе
стапам во контакт со директорот и ќе дадеме налог да се одбележи патронатот во
најбрз временски период.
-Во однос на прскањето за комарци ,распишен е тендерот за авионско
прскање и прскањето ќе биде завршено најдоцна до 7 јули.
-Во однос на третото прашање жал ми што дојде до таква ситуација
,стапив во контакт со директорот се работи на добивање на специјализација за
инфектолог а додека заврши специјализацијата во овие 5 години ќе доаѓаат
инфектолози од околните болници.
- Виктор Кралев член на Совет
-Дали ќе се реконструира и обнови домот во населено место Моин?
-Дали се планира разладување на улиците со противпожарно возило во
вечерните часови ?
-Сашо Поцков Градоначалник на општината
-Во однос на првото прашање младинските домови се во сопственост
на општината и ќе се залагаме сите тие да бидат реконструирани и во добра
состојба.За младинскиот дом во Моин ќе се консултираме со Месната заедница па
ако одлучат дека најприоритентно за оваа населено место е санација на домот
веднаш ќе се разгледа можноста за реализација и реконструкција.
-Во однос на второто прашање се консултиравме со директорот на
ЈПКД Комуналец и во најтоплите денови ќе има такво разладување на улиците во
градот но и во населените места.
- Тодор Ристов член на Совет
-Во каква финансиска состојба е КК Кожув знејќи дека некои поранешни
играчи кои не им се исплатени плати покренале тужби а и Комисијата од хартија и

вредност го казнила клубот со глоба од 5000 евра заради не доставување на
одредена документација ?
-Сашо Поцков Градоначалник на општината
-Кошаркарскиот клуб Кожув беше наследен со долг од 70 000 евра дел
од долгот е вратен .Клубот е сопственост на општина Гевгелија и за финансиската
состојба одговара општината па токму поради тоа сме запознаени со целокупната
ситуација на клубот.Оваа натпреварувачка сезона е целосно подмирена и нема
никаков долг но дискотабилно е тоа што заостанатиот долг е од претходните
сезони.Ситуацијата е влошена бидејќи во текот на изминатата недела пристигнати
се пет тужби од кошаркари кои биле во клубот во сезоната 2016/2017 на кои не им
е исплатена една плата .Друга работа е пристигната глоба од 5000 евра
Комисијата од хартија и вредност бидејќи 2016 и 2017 година не е доставено
барање за котизација до Комисијата .Сега сме во фаза на преговори за
повлекување на таквата глоба бидејќи сите клубови па и КК Кожув располагаат со
ограничени средства.Затоа сакам да дадам еден апел и оваа нека биде една
поука оние кои управуваат со финасиски средства од општината да ги трошат
рационално бидејќи сите долгови се наплаќаат и после неколку години и тоа
придонесува за отежнување на функционирањето на клубот.
КК Кожув ќе го надмине овој проблем ќе се изнајдат финансиски средства и клубот
ќе функционира и ќе се натпреварува во престојната кошаркарска сезона.
- Тихомир Ручкоманов член на Совет
-На почетокот на 2018 година беше презентирано идејно решение за
изградба на нов пат од Конско преку Серменин до Миравци ,моето прашање е до
каде е оваа идејно решение за изградба на овој пат?
-Рековте дека некаде околу 80 проценти од средствата од грантот се
веќе резервирани и остануваат околу 20 проценти слободни ,сакам да посочам
дека има повеќе ургентни проблеми и околу одводот и доводот на вода меѓутоа
многу се фрапантни примерите со одводниот канал од Негорски бањи спрема
Вардар и одводот во Прдејци кој со пепомпување истиот може доколку Комуналец
изготви проект да се реализира по слободен пад се додека не се изгради таа
прочестителна станица.Доколку тие нерезервирани средства се неискористени би
апелирал да се насочат за решавање на некои од овие проблеми?
-Сашо Поцков Градоначалник на општината
-Во однос на првото прашање се работи за пат кој вреди над 20
милиони евра и ние како општина неможеме да го реализираме туку треба да
издејствуваме да се реализира преку Агенцијата за патишта .

-Во однос на второто прашање ја прифаќам вашата сугестија и ќе биде
укажана на менаџерскиот тим на ЈПКД Комуналец.
- Игор Илков член на Совет
-Во населено место Негорци има многу неасфалтирани улици кои им
создават проблеми на граѓаните па прашањето ми е додека да се асфалтираат
тие улици дали може барем да се израмнат со механизација и да се направат
одводни канали за да не се создаваат огромни бари бидејќи го отежнуваат
движењето на граѓаните и од овие улици надолу протекува песок и се создаваат
насипи од песок на главната улица во Негорци?
-Второто прашање ми е кога се планира доизградба на крак од
секундарната канализација во областа Зелениште?

-Сашо Поцков Градоначалник на општината
-Околу првото прашање тоа што го посочивте во најбрзо време ќе се
потрудиме да се санира и да се интервенира.
-За второто прашање ќе разговарам со надлежните од Оделението за
урбанизам па ќе ви одговориме писмено.
- Магдалена Делковска член на Совет
-Дали е ажурирана евиденцијата на данок на имот по лица и површина
односно дали се вкрстени податоците помеѓу катастар ,оделение за урбанизам и
даночно оделение.
-Сашо Поцков Градоначалник на општината
-Не се вкрстени бидејќи сите работат со сопствени бази на податоци и
вкарстување на податоци сеуште нема и тоа претставува проблем и истото се
дискутираше на седницата на ЗЕЛС па се надевам дека оваа проблематика ќе се
надмине бидејќи потребата е огромна .

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на општина Гевгелија
Ташко Дојчинов

