ЗАПИСНИК
од шеснаесеттата седница на Совет на општина Гевгелија
одржана на 22.08.2018 година

На шеснаесеттата 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, Тони Николов вработен
во општината, Лилјана Кичукова вработена во општината, Филип Филипов
член на Комисијата за штети, Снежана Ристова вработена во ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија, Златко Зумров директор на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија, Елизабета Стефановска директор на ЈОУДГ "Детска радост"Гевгелија, Димитар Крџев директор на ЈЗУ Општа болница со проширена
дејност-Гевгелија
Откако
констатираа
дека
постои
кворум
за
полноважно
одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори шеснаесеттата
седница на Совет на општина Гевгелија.
Претседателот отвори расправа по записникот од петнаесеттата седница
одржана на 13.07.2018.
Претседателот го стави на гласање записникот од петнаесеттата седница и
Советот едногласно го усвои .
За работа на шеснаесеттата седница на Совет ,е предложен следниот
ДНЕВЕН РЕД:

1.Предлог-Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Гевгелија
за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018г. до 30.06.2018
година,
2.Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 2018 година,
3.Предлог-Елаборат за процена на висината на штетите од елементарна
непогода-невреме проследено со дожд и град што ги зафати населените места
Негорци, Миравци, Милетково, Смоквица, Мрзенци, Серменин и Ново Конско на
ден 23.07.2018 година,

4.Предлог-Одлука за избор на приоритетен проект за доставување на барање за
користење средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој
за 2018 година по мерка 321 – "Подобрување на квалитетот на живот во
руралните средини",
5.Предлог-Одлука за давање согласност на намената за инвестицијата (1),
6.Предлог-Одлука за избор на приоритетен проект за доставување на барање за
користење средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развојза 2018 година по мерка 322 – "Обнова и развој на селата",
7. Предлог-Одлука за давање согласност на намената за инвестицијата (2),
8.Предлог-Одлука за избор на приоритетен проект за доставување на барање за
користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2018 година по мерка 323 – "Зачувување и унапредување на
традиционалните вредности во руралните подрачја",
9. Предлог-Одлука за давање согласност на намената за инвестицијата (3).
10.Предлог-Одлука
за
прифаќање
на
донација
од"Пивара"-Скопје
преку"Публицис", подружницана"ММС Комуникации" ДОО-Скопје,
11.Предлог-Финансискиот извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија
за периодот 01.04.2018г.-30.06.2018г.
12.Предлог-Одлука за распоредување на нето-добивка од 2017 година на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија,
13.Информација од ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за состојбата и превземените
активности за кучињата скитници во општина Гевгелија,
14.Предлог-Изјава за согласност за утврдување правен статус на бесправно
изграден објект( барател: Крсте Делев од с.Негорци),
15.Предлог-Изјава за согласност за утврдување правен статус на бесправно
изграден објект ( барател: Митко Делев од с.Негорци),
16.Информација за состојбите во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија,
17.Информација од ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Гевгелија за
состојбата со здравствената заштита на населението во општина Гевгелија и
состојбата со здравствениот кадар во Јавните здравствени установи во општина
Гевгелија,
18.Информација од општина Гевгелија за поднесените барања за издадени
лиценци, изводи од лиценци и лиценци или дозволи за општинскиот линиски
превоз на патници во општина Гевгелија,
19.Информација
за
работењето
на
АД
Водостопанство
на
РМ,
подружница"ЈуженВардар"-Гевгелија со Информација за состојбата со речните
корита и одводните канали во општина Гевгелија.
Дополнително беа доставени материјали за следниве точки на дневниот ред:
20. Предлог-Барање за одобрување на финансиски средства од основниот буџет
на општина Гевгелија за ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија,

21. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект,
22.Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата.
Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот
дневен ред:
Ташко Дојчинов претседател на Совет предлага точката под реден број
20 да се разгледува како точка под реден број 2 а точките 21 и 22 да бидат под
реден број 10 и 11 и го стави предлогот на гласање 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 за извршувањето на Буџетот
на општина Гевгелија за извештајниот период (кумулативно) за квартал од
01.01.2018г. до 30.06.2018 година
Претседателот отвори претрес по Предлог-Кварталниот извештај за
извршувањето на Буџетот на општина Гевгелија за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2018г. до 30.06.2018 година
Во претресот по оваа точка учествуваа: Лилјана Кичукова вработена
во
општината,Ристо
Камов,Марија
Магдинчева
Шопова,Трајче
Арџанлиев,Тихомир Ручкоманов,Зоран Лазаровски,Ристо Ѓоргиев,Андон
Сарамандов,Магдалена Делковска,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 за извршувањето на Буџетот на општина
Гевгелија за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018г. до
30.06.2018 година и Советот со 10 гласа "за ",6 против ,2 воздржани го
усвои.
Тодор Ристов член на Совет даде предлог по точките 2 и 3 да се води
заедничка расправа а де се гласаат поединечно и претседателот го стави
предлогот на гласање и Советот едногласно го усвои.
Точка 2. Предлог-Барање за одобрување на финансиски средства
од основниот буџет на општина Гевгелија за ЈОУДГ "Детска радост"Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Барањето за одобрување на
финансиски средства од основниот буџет на општина Гевгелија за ЈОУДГ "Детска
радост"-Гевгелија
Во претресот по точките 2 и 3
учествуваа:
Лилјана Кичукова
вработена во општината,Андон Сарамандов,Магдалена Делковска,Тихомир
Ручкоманов-членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Барањето за одобрување на финансиски средства од основниот
буџет на општина Гевгелија за ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и Советот со 16
гласа "за " и 1 воздржан го усвои.

Точка 3. Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на општина
Гевгелија за 2018 година.
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 9 гласа "за ",6 против ,1 воздржан ја усвои.
Точка 4. Предлог-Елаборат за процена на висината на штетите од
елементарна непогода-невреме проследено со дожд и град што ги зафати
населените места Негорци, Миравци, Милетково, Смоквица, Мрзенци,
Серменин и Ново Конско на ден 23.07.2018 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Елаборатот за процена на
висината на штетите од елементарна непогода-невреме проследено со дожд и
град што ги зафати населените места Негорци, Миравци, Милетково, Смоквица,
Мрзенци, Серменин и Ново Конско на ден 23.07.2018 година.
Во претресот по точката
учествуваа:
Филип Филипов член на
Комисијата за штети,Виктор Кралев,Даниела Иљкова,Игор Илков,Магдалена
Делковска,Ристо
Ѓоргиев,Тодор
Ристов,Зоран
Лазаровски,
Андон
Сарамандов -членови на Совет, Сашо Поцков градоначалник на општина
Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Елаборатот за процена на висината на штетите од елементарна
непогода-невреме проследено со дожд и град што ги зафати населените места
Негорци, Миравци, Милетково, Смоквица, Мрзенци, Серменин и Ново Конско на
ден 23.07.2018 година и Советот со 16 гласа "за " го усвои.
Ташко Дојчинов претседател на Совет предлага по точките под реден
број 5,6,7,8,9,10,11 и 12 да се расправа заеднички а да се гласаат поединечно и
Советот едногласно го усвои.
Точка 5. Предлог-Одлука за избор на приоритетен проект за
доставување на барање за користење средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година по мерка 321 –
"Подобрување на квалитетот на живот во руралните средини".
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за избор на
приоритетен проект за доставување на барање за користење средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година по
мерка 321 – "Подобрување на квалитетот на живот во руралните средини".
Во претресот по точките 5,6,7,8,9,10,11 и 12 учествуваа: Тони Николов
вработен во општината, Елизабета Јаневски,Игор Илков,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 избор на приоритетен проект за доставување на
барање за користење средства од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година по мерка 321 – "Подобрување на квалитетот на
живот во руралните средини" и Советот со 14 гласа "за " и 1 воздржан ја
усвои.

Точка 6. Предлог-Одлука за давање согласност на намената за
инвестицијата
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање согласност на намената за инвестицијата и
Советот со 14 гласа "за " и 1 воздржан ја усвои.
Точка 7. Предлог-Одлука за избор на приоритетен проект за
доставување на барање за користење средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развојза 2018 година по мерка 322 –
"Обнова и развој на селата".
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за избор на приоритетен проект за доставување на
барање за користење средства од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развојза 2018 година по мерка 322 – "Обнова и развој на селата" и
Советот со 14 гласа "за " и 1 воздржан ја усвои.
Точка 8. Предлог-Одлука за давање согласност на намената за
инвестицијата.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање согласност на намената за инвестицијата и
Советот со 14 гласа "за " и 1 воздржан ја усвои.
Точка 9. Предлог-Одлука за избор на приоритетен проект за
доставување на барање за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година по мерка 323 –
"Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните
подрачја".
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за избор на приоритетен проект за доставување на
барање за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година по мерка 323 – "Зачувување и унапредување на
традиционалните вредности во руралните подрачја" и Советот со 14 гласа "за "
и 1 воздржан ја усвои.
Точка 10. Предлог-Одлука за давање согласност на намената за
инвестицијата.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање согласност на намената за инвестицијата и
Советот со 14 гласа "за " и 1 воздржан ја усвои.
Точка 11. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување на приоритет на проект и Советот со
14 гласа "за " и 1 воздржан ја усвои.
Точка 12. Предлог-Одлука за давање согласност за намената на
инвестицијата.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање согласност на намената за инвестицијата и
Советот со 14 гласа "за " и 1 воздржан ја усвои.

Точка 13. Предлог-Одлука за прифаќање на донација од"Пивара"Скопје преку"Публицис", подружница на"ММС Комуникации" ДОО-Скопје.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за прифаќање на донација од"Пивара"-Скопје
преку"Публицис", подружница на"ММС Комуникации" ДОО-Скопје и Советот со
14 гласа "за " ја усвои.
Точка 14. Предлог-Финансискиот извештај за работењето на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.04.2018г.-30.06.2018г.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Финансискиот извештај за
работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.04.2018г.-30.06.2018г.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Снежана Ристова вработена во
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Финансискиот извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија за периодот 01.04.2018г.-30.06.2018г. и Советот со 9 гласа "за ",6
против ,1 воздржан и 1 не гласал го усвои.
Точка 15. Предлог-Одлука за распоредување на нето-добивка од 2017
година на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за распоредување на
нето-добивка од 2017 година на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Снежана Ристова вработена во
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,Магдалена Делковска член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за распоредување на нето-добивка од 2017 година на
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија и Советот со 15 гласа "за ",1 воздржан и 1 не
гласал ја усвои.
Точка 16. Информација од ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за состојбата и
превземените активности за кучињата скитници во општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Информацијата од ЈПКД "Комуналец"Гевгелија за состојбата и превземените активности за кучињата скитници во
општина Гевгелија
Во претресот по оваа точка учествуваа: Снежана Ристова вработена во
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,Златко Зумров директор на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија,Зоран Лазаровски,Томе Кичуков,Тодор Ристов, членови на Совет.
Точка 17. .Предлог-Изјава за согласност за утврдување правен статус на
бесправно изграден објект( барател: Крсте Делев од с.Негорци)
Претседателот отвори претрес по .Предлог-Изјавата за согласност за
утврдување правен статус на бесправно изграден објект( барател: Крсте Делев од
с.Негорци),
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Изјавата за согласност за утврдување правен статус на
бесправно изграден објект( барател: Крсте Делев од с.Негорци),и Советот со 16
гласа "за " ја усвои.

Точка 18. . Предлог-Изјава за согласност за утврдување правен статус
на бесправно изграден објект ( барател: Митко Делев од с.Негорци)
Претседателот отвори претрес по . Предлог-Изјавата за согласност за
утврдување правен статус на бесправно изграден објект ( барател: Митко Делев
од с.Негорци)
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Изјавата за согласност за утврдување правен статус на
бесправно изграден објект ( барател: Митко Делев од с.Негорци) и Советот со 16
гласа "за " ја усвои.
Точка 19. Информација за состојбите во ЈОУДГ "Детска радост"Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Информација за состојбите во ЈОУДГ
"Детска радост"-Гевгелија
Во претресот по оваа точка учествуваа: Елизабета Стефановска
директор на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија , Ангелинка Петкова,Томе
Кичуков,Игор Илков,Тихомир Ручкоманов, Зоран Лазаровски,Виктор
Кралев,Митко Алчинов,Тодор Ристов членови на Совет, Сашо Поцков
градоначалник на општина Гевгелија.
Точка 20. Информација од ЈЗУ Општа болница со проширена дејностГевгелија за состојбата со здравствената заштита на населението во
општина Гевгелија и состојбата со здравствениот кадар во Јавните
здравствени установи во општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Информацијата од ЈЗУ Општа болница
со проширена дејност-Гевгелија за состојбата со здравствената заштита на
населението во општина Гевгелија и состојбата со здравствениот кадар во
Јавните здравствени установи во општина Гевгелија.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Димитар Крџев директор на
ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Гевгелија , Томе Кичуков,Снежана
Ташев членови на Совет,Сашо Поцков
градоначалник на општина
Гевгелија.
Точка 21. Информација од општина Гевгелија за поднесените барања
за издадени лиценци, изводи од лиценци и лиценци или дозволи за
општинскиот линиски превоз на патници во општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Информацијата од општина Гевгелија за
поднесените барања за издадени лиценци, изводи од лиценци и лиценци или
дозволи за општинскиот линиски превоз на патници во општина Гевгелија.
Бидејќи не беше присутен претставник од општинската администрација
оваа точка ќе се разгледува на некоја од наредните седници.
Точка 22. Информација за работењето на АД Водостопанство на РМ,
подружница"Јужен Вардар"-Гевгелија со Информација за состојбата со
речните корита и одводните канали во општина Гевгелија.

Претседателот отвори претрес по Информацијата за работењето на АД
Водостопанство на РМ, подружница"Јужен Вардар"-Гевгелија со Информација за
состојбата со речните корита и одводните канали во општина Гевгелија.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Ристо Ѓуров директор на АД
Водостопанство на РМ, подружница"Јужен Вардар"-Гевгелија, Тихомир
Ручкоманов,Игор Илков,Марија Магдинчева Шопова членови на Совет.

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на општина Гевгелија
Ташко Дојчинов

