ЗАПИСНИК
од петнаесеттата седница на Совет на општина Гевгелија
одржана на 13.07.2018 година

На петнаесеттата 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,Димитар Дојчинов вработен во
општината, Златко Зумров директор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Откако
констатираа
дека
постои
кворум
за
полноважно
одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори петнаесеттата
седница на Совет на општина Гевгелија.
Претседателот отвори расправа по
записникот од четиринаесеттата
седница одржана на 29.06.2018.
Претседателот го стави на гласање записникот од четиринаесеттата
седница и Советот едногласно го усвои .
За работа на петнаесеттата седница на Совет ,е предложен следниот
ДНЕВЕН РЕД:

1. Предлог-Одлука за обезбедување финансиски средства од Буџетот на
општина Гевгелија за финализирање на проектот за водоснабдување на
општина Гевгелија, во рамките на Проектот за подобрување на општинските
услуги (MSIP),
2. Предлог-Одлука за зголемување на Буџетот на општина Гевгелија за 2018
година (1),
3. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на
градежно земјиште во општина Гевгелија за 2018 година,
4. Предлог-Одлука за зголемување на Буџетот на општина Гевгелија за 2018
година (2),
5. Предлог-Решение за усвојување на финансовиот план на СОУ
"Јосиф
Јосифовски"-Гевгелија за проектот: "Обука на ученици за дигитален
маркетинг и готвење",

6. Предлог-Одлука за користење на недвижна ствар во сопственост на општина
Гевгелија,
7. Предлог-Одлука за отуѓување моторно возило во сопственост на општина
Гевгелија,
8. Предлог-Решение за разрешување носители на функции во штабот за
заштита и спасување во о.Гевгелија,
9. Предлог-Решение за именување носители на функции во штабот за заштита
и спасување во о.Гевгелија,
10. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за формирање универзални единици
за заштита и спасување во о.Гевгелија,
11. Предлог-Решение за давање давање согласност на Одлуката за измена на
Одлуката за утврдување на цената на услуги на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија
за градски пазар и депонија, бр,02-95/5 од 25.01.2010г.
12. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за на цената на
услугите за прочистување отпадни води на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,
13. Предлог-Решение за давање согласност на Измената на Годишниот план за
вработување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година.
Точките под реден број 8,9 и 11 се повлекуваат од дневен ред и ќе се
разгледуваат на некоја од наредните седници.
Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот
дневен ред:
Андон Сарамандов член на Совет -Советничката група на ВМРОДПМНЕ и коалицијата За подобра Македонија бара да се повлече од дневен ред
точката под реден број 12.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави предлогот на
советникот Андон Сарамандов и Советот со 6 гласа "за ",12 против и 1
"воздржан " не го усвои.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави дневниот ред на
гласање со измените и Советот со 12 гласа "за ",6 против и 1 "воздржан "
го усвои.
Магдалена Делковска член на Совет предложи по точките под реден број
1,2 и 3 да се расправа заедно а да се гласаат поединечно и претседателот го
стави предлогот на гласање и Советот едногласно го усвои.
Точка 1. Предлог-Одлука за обезбедување финансиски средства од
Буџетот на општина Гевгелија за финализирање на проектот за
водоснабдување на општина Гевгелија, во рамките на Проектот за
подобрување на општинските услуги (MSIP)
Претседателот отвори претрес по точките 1,2 и 3.
Во претресот по овие точки учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во
општината,Димитар
Дојчинов
вработен
во
општината,Тихомир
Ручкоманов,Магдалена Делковска,Андон Сарамандов,Зоран Лазаровскичленови на Совет , Сашо Поцков градоначалник на општина Гевгелија.

По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за обезбедување финансиски средства од Буџетот
на општина Гевгелија за финализирање на проектот за водоснабдување на
општина Гевгелија, во рамките на Проектот за подобрување на општинските
услуги (MSIP) и Советот со 15 гласа "за " ја усвои.
Точка 2. Предлог-Одлука за зголемување на Буџетот на општина
Гевгелија за 2018 година (1)
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за зголемување на
Буџетот на општина Гевгелија за 2018 година (1)
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Одлуката за зголемување на Буџетот на општина Гевгелија за
2018 година (1) и Советот со 15 гласа "за " ја усвои.
Точка 3. Предлог-Програма за измена и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за
2018 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за измена и дополнување на Програмата за
уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2018 година и Советот
со 15 гласа "за " ја усвои.
Ташко Дојчинов претседател на Совет предложи по точките под реден
број 4 и 5 да се расправа заедно а да се гласаат поединечно и претседателот го
стави предлогот на гласање и Советот едногласно го усвои.
Точка 4. Предлог-Одлука за зголемување на Буџетот на општина
Гевгелија за 2018 година (2)
Претседателот отвори претрес по точките 4 и 5.
Во претресот по овие точки учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во
општината .
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за зголемување на Буџетот на општина Гевгелија за
2018 година (2) и Советот со 16 гласа "за " ја усвои.
Точка 5. Предлог-Решение за усвојување на финансовиот план на СОУ
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за проектот: "Обука на ученици за дигитален
маркетинг и готвење"
Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за
усвојување на финансовиот план на СОУ
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за
проектот: "Обука на ученици за дигитален маркетинг и готвење",и Советот со 16
гласа "за " ја усвои.
Точка 6. Предлог-Одлука за користење на недвижна ствар во
сопственост на општина Гевгелија
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за користење на
недвижна ствар во сопственост на општина Гевгелија

Во претресот
по
овие точки
учествуваа:Ангелинка Петкова,Игор
Илков,Зоран Лазаровски членови на Совет , Сашо Поцков градоначалник
на општина Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за користење на недвижна ствар во сопственост на
општина Гевгелија и Советот со 17 гласа "за " ја усвои.
Точка 7. Предлог-Одлука за отуѓување моторно возило во
сопственост на општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за отуѓување моторно
возило во сопственост на општина Гевгелија
Во претресот по точката учествуваа:
Магдалена Делковска,Ристо
Ѓоргиев –членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за отуѓување моторно возило во сопственост на
општина Гевгелија и Советот со 18 гласа "за " ја усвои.
Точка 8. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за формирање
универзални единици за заштита и спасување во о.Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за измена на
Одлуката за формирање универзални единици за заштита и спасување во
о.Гевгелија.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за измена на Одлуката за формирање универзални
единици за заштита и спасување во о.Гевгелија и Советот со 17 гласа "за " и 1
воздржан ја усвои.
Точка 9. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за на
цената на услугите за прочистување отпадни води на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање
согласност на Одлуката за на цената на услугите за прочистување отпадни води
на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија
Во претресот по точката учествуваа: Ристо Ѓоргиев,Тодор Ристов,Томе
Кичуков,Ристо
Камов,Тихомир
Ручкоманов,Андон
Сарамандов,Зоран
Лазаровски,
–членови на Совет,Златко Зумров директор на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија, Сашо Поцков
градоначалник
на
општина
Гевгелија.
Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за
давање согласност на Одлуката за на цената на услугите за прочистување
отпадни води на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија и Советот со 16 гласа "за " и 2 не
гласале ја усвои.
Точка 10. Предлог-Решение за давање согласност на Измената на
Годишниот план за вработување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018
година.

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање
согласност на Измената на Годишниот план за вработување на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија за 2018 година.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Измената на Годишниот
план за вработување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година и Советот
со 12 гласа "за " и 2 не гласале го усвои.

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на општина Гевгелија
Ташко Дојчинов

