ЗАПИСНИК
од осумнаесеттата седница на Совет на општина Гевгелија
одржана на 29.10.2018 година

На осумнаесеттата 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, Димитар
Дојчинов вработен во општината,Лилјана Кичукова вработена во општината,
Станка Карајанова вработена во општината, Кети Аврамчева директор на
ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија, Михаил Петров директор на ООУ "Крсте
Мисирков"-Гевгелија, Жаклина Линкова директор на ООУ "Ристо Шуклев"Негорци, Марија Костадинова
директор на ООУ "Климент Охридски"Миравци, Елизабета Стефановска директор на ЈОУДГ "Детска Радост"Гевгелија,Драгица Шутова вработена во ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија ,
Сузана Стефанова директор на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија, Дамјан
Ѓуров директор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија, Павле Биков
вработен во ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија .
Откако
констатираа
дека
постои
кворум
за
полноважно
одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори осумнаесеттата
седница на Совет на општина Гевгелија.
Претседателот отвори расправа по
записникот од седумнаесеттата
седница одржана на 24.09.2018.
Претседателот го стави на гласање записникот од седумнаесеттата
седница и Советот едногласно го усвои .
За работа на осумнаесеттата седница на Совет ,е предложен следниот
ДНЕВЕН РЕД:

1.Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на општина Гевгелија за 2018г. за период 01.01.2018г. – 30.09.2018г.
(кумулативно),
2.Предлог-Измена и дополнување на Буџетот на општина Гевгелија за 2018г.
3.Предлог-Програма за измени и дополнување на Програмата за уредување на
градежно земјиште во општина Гевгелија, во 2018 година,

4.Предлог-Програма за измени и дополнување на Програмата за локални патишта
и улици во општина Гевгелија, во 2018 година,
5.Предлог-Програма за измени и дополнување на Програмата за финансирање на
спортски активности во општина Гевгелија, во 2018 година,
6.Предлог-Програма за измени и дополнување на Програмата за активностите во
областа на социјалната заштита во општина Гевгелија, во 2018 година,
7. Предлог-Решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансовиот
план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 2018г. по ставки и потставки,
8. Предлог-Решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансовиот
план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за 2018г. по ставки и потставки,
9. Предлог-Решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансовиот
план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за 2018г. по ставки и потставки,
10.Предлог-Решение за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за 2018г. по ставки и
потставки,
11.Предлог-Решение за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за 2018г. по ставки и
потставки,
12.Предлог-Решение за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за 2018г. по ставки и
потставки,
13.Предлог-Решение за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија за 2018г. по ставки и
потставки,
14.Предлог-Решение за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2018г. по
ставки и потставки,
15.Предлог-Одлука за усвојување на Измените и дополнувањата на Годишниот
план за вработување во општина Гевгелија во 2018 година,
16.Предлог-Одлука за отстапување движен имот (автомобил добиен од Агенција
за управување со одземен имот) во сопственост на општина Гевгелија на ЈОУДГ
"Детска радост"-Гевгелија,
17.Предлог-Измена и дополнување на Годишната Програма за изработка на
урбанистички планови за 2018 година во општина Гевгелија (Иницијатива за
изработка на Измена и дополнување на Урбанистички план за с.Прдејци (Блок 4),
општина Гевгелија),
18.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација за с.Серменин – КП бр.551/1 КО Серменин
(барател: Весна Миова од Гевгелија),
19.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на локална
урбанистичко-планска документација за производствен погон за преработка на
дрво на КП бр.1113/1 и 1113/2 КО Миравци (барател: Крсте Ѓоргиев од Миравци),
20.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска
документација за с.Конско - КП бр.220 КО Конско (барател: Лазар Глигоровски од
Гевгелија),

21.Предлог-Одлука за утврдување потреба од проширување на ГУП на Гевгелија
–КП бр.1298 КО Мрзенци (барател: Ќамил Муриќ од Гевгелија),
22.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување Локална урбанистичкопланска документација за с.Моин–за КП бр.502/2 и за КП бр.1127 КО Моин
(барател: Зоран Стојков од Гевгелија),
23.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистички план
за с.Давидово – за КП бр.806/1
КО Давидово (барател:Ангел Ристов од
с.Давидово),
24.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска
за
КП
бр.407/1
КО
Петрово
документација
за
с.Петрово
–
(барател: Блажо Димитров од Миравци),
25.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска
документација
за
с.Серменин
–
за
КП
бр.1770
КО
Серменин
(барател: Ленче Дебниковска од Гевгелија),
26.Предлог-Одлука за измена на урбанистичко-планска документација (ДУП) за КП
бр.5305/1 КО Гевгелија (барател: Гордана Стамкова од Гевгелија),
27.Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во
урбанистичко-планска документација (ГУП на Гевгелија) за КП бр.1/1 КО Мрзенци
(барател: Јовица Костадинов од Гевгелија),
28.Предлог-Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал
број ученици и комбинирани паралелки во ООУ "Климент Охридски"-Миравци за
учебна 2018/2019година,
29.Предлог-Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал
број ученици и комбинирани паралелки во ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за
учебна 2018/2019година,
30.Предлог-Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал
број ученици и комбинирани паралелки во ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за
учебна 2018/2019година,
31.Предлог-Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал
број ученици во СОУ "Јосиф Јосифовски-Гевгелија за учебна 2018/2019 година,
32.Предлог-Решение за усвојување на Одлуката за вклучување на поголем број
на деца во воспитните групи во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија,
33.Предлог-Решение за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ
"Детска радост"-Гевгелија за 2017/2018 година,
34.Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ
"Детска радост"-Гевгелија за 2018/2019година,
35.Предлог-Решение за давање (позитивно) мислење за Годишната Програма за
ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од основните
училишта за 2018/2019 годинаво ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија,
36.Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за дополнување на
Одлуката за утврдување на цена за снабдување со вода за пиење на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, под бр.02-1662/2 од 15.12.2017 година,
37.Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за дополнување на
Одлуката за утврдување на цена за собирање и одведување урбани отпадни
води на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, под бр.02-1662/3 од
15.12.2017 година,

38.Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за дополнување на
Одлуката за утврдување на цена за прочистување на отпадни води на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, под бр.02-1073/2 од 10.07.2018 година,
39.Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за
утврдување на цени на услуги на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за градски пазар и
депонија, под бр.02-95/5 од 25.01.2010 година.
Точките под реден број 15 Предлог-Одлука за усвојување на Измените и
дополнувањата на Годишниот план за вработување во општина Гевгелија во 2018
година, точка 21 Предлог-Одлука за утврдување потреба од проширување на ГУП
на Гевгелија –КП бр.1298 КО Мрзенци (барател: Ќамил Муриќ од Гевгелија), точка
24 Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска
за
КП
бр.407/1
КО
Петрово
документација
за
с.Петрово
–
(барател: Блажо Димитров од Миравци),точка 26 Предлог-Одлука за измена на
урбанистичко-планска документација (ДУП) за КП бр.5305/1 КО Гевгелија
(барател: Гордана Стамкова од Гевгелија),точка 27 Предлог-Одлука за
утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-планска
документација (ГУП на Гевгелија) за КП бр.1/1 КО Мрзенци (барател: Јовица
Костадинов од Гевгелија) и точка 39 Предлог-Решение за давање согласност на
Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на цени на услуги на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија за градски пазар и депонија, под бр.02-95/5 од 25.01.2010
година се повлекуваат од дневниот ред за нивна доработка и ќе бидат ставени на
разгледување на некоја од наредните седници .
Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот
дневен ред и бидејќи никој не се јави за збор го стави дневниот ред на гласање и
Советот со 17 гласа "за " и 2 воздржани го усвои.
Точка 1. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2018г. за период
01.01.2018г. – 30.09.2018г. (кумулативно).
Претседателот отвори претрес по Предлог-Заклучокот за усвојување на
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2018г.
за период 01.01.2018г. – 30.09.2018г. (кумулативно)
Во претресот по оваа точка учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во
општината,
Марија
Магдинчева
Шопова,Андон
Сарамандов,Ристо
Камов,Томе
Кичуков,Тихомир
Ручкоманов,Магдалена
Делкова,Тодор
Ристов,Трајче Арџанлиев членови на Совет , Сашо Поцков градоначалник
на општина Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2018г. за период 01.01.2018г. –
30.09.2018г. (кумулативно) и Советот со 10 гласа "за " и 6 против и 1
воздржан го усвои.
Ташко Дојчинов претседател на Совет - Врз основа на член 69 од
деловникот предлагам по наредните точки од дневниот ред секој од советниците
да има право да се јави само еднаш за дискусија по секоја точка и Советот со 10
гласа "за " и 7 против го усвои овој предлог.

Магдалена Делковска предлага по точките под реден број 2,3 и 4 да се
расправа заеднички а да се гласаат поединечно и Советот со 18 гласа "за " и 1
против го усвои.
Точка 2. Предлог-Измена и дополнување на Буџетот на општина
Гевгелија за 2018г.
Претседателот отвори претрес по точките под реден број 2,3 и 4.
Во претресот по точката учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во
општината, Димитар Дојчинов вработен во општината,Марија Магдинчева
Шопова,Томе
Кичуков,Ристо
Камов,Тихомир
Ручкоманов,Магдалена
Делковска,Тодор Ристов,Андон Сарамандов,Игор Илков членови на Совет ,
Сашо Поцков градоначалник на општина Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Измената и дополнување на Буџетот на општина Гевгелија за
2018г и Советот со 11 гласа "за " и 6 против го усвои.
Точка 3. Предлог-Програма за измени и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија, во
2018 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за измени и дополнување на Програмата за
уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија, во 2018 година и
Советот со 10 гласа "за " , 6 против и 1 воздржан ја усвои.
Точка 4. Предлог-Програма за измени и дополнување на
Програмата за локални патишта и улици во општина Гевгелија, во 2018
година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за измени и дополнување на Програмата за
локални патишта и улици во општина Гевгелија, во 2018 година и Советот со 10
гласа "за " , 6 против и 1 воздржан ја усвои.
Точка 5. Предлог-Програма за измени и дополнување на
Програмата за финансирање на спортски активности во општина Гевгелија,
во 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за измени и
дополнување на Програмата за финансирање на спортски активности во општина
Гевгелија, во 2018 година.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Тихомир Ручкоманов,Томе
Кичуков,Тодор Ристов,Андон Сарамандов членови на совет, Сашо Поцков
градоначалник на општина Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за измени и дополнување на Програмата за
финансирање на спортски активности во општина Гевгелија, во 2018 година и
Советот со 17 гласа "за и 1 воздржан ја усвои.
Точка 6. Предлог-Програма за измени и дополнување на Програмата за
активностите во областа на социјалната заштита во општина Гевгелија, во
2018 година.

Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за измени и
дополнување на Програмата за активностите во областа на социјалната заштита
во општина Гевгелија, во 2018 година.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Ангелинка Петкова член на
совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за измени и дополнување на Програмата за
активностите во областа на социјалната заштита во општина Гевгелија, во 2018
година и Советот со 16 гласа "за ја усвои.
Ристо Ѓоргиев член на Совет предлага точка 8 да се разгледува
заеднички со точка 30 ,точка 9 заедно со точки 25 и 35 и точка 11 да се
разгледува заеднички со точка 28 и Советот едногласно го усвои.
Точка 7. Предлог-Решение за усвојување на измените и
дополнувањата на финансовиот план на СОУ "Јосиф Јосифовски"Гевгелија за 2018г. по ставки и потставки.
Бидејќи не беше присутен претставник оваа точка претседателот ја симна
од дневен ред и ќе се разгледува на некоја од наредните седници.
Точка 8. Предлог-Решение за усвојување на измените и
дополнувањата на финансовиот план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија
за 2018г. по ставки и потставки.
Претседателот отвори претрес по точките под реден број 8 и 9.
Во претресот по овие точки учествуваа: Кети Аврамчева директор на
ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за 2018г. по ставки и
потставки и Советот со 18 гласа "за и 1 воздржан го усвои.
Точка 9. Предлог-Решение за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број ученици и комбинирани паралелки во ООУ "Владо
Кантарџиев"-Гевгелија за учебна 2018/2019година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање согласност за формирање на паралелки
со помал број ученици и комбинирани паралелки во ООУ "Владо Кантарџиев"Гевгелија за учебна 2018/2019година и Советот едногласно го усвои.
Точка 10. Предлог-Решение за усвојување на измените и
дополнувањата на финансовиот план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија
за 2018г. по ставки и потставки
Претседателот отвори претрес по точките под реден број 10,11 и 12.
Во претресот по овие точки учествуваа: Михаил Петров директор на
ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија,Томе Кичуков,Ристо Камов,Виктор Кралев
членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за 2018г. по ставки и
потставки и Советот со 18 гласа "за и 1 воздржан го усвои.

Точка 11. Предлог-Решение за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број ученици и комбинирани паралелки во ООУ "Крсте
Мисирков"-Гевгелија за учебна 2018/2019година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање согласност за формирање на паралелки
со помал број ученици и комбинирани паралелки во ООУ "Крсте Мисирков"Гевгелија за учебна 2018/2019година и Советот едногласно го усвои.
Точка 12. Предлог-Решение за давање (позитивно) мислење за
Годишната Програма за ученички екскурзии и други слободни активности на
учениците од основните училишта за 2018/2019 годинаво ООУ "Крсте
Мисирков"-Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање (позитивно) мислење за Годишната
Програма за ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од
основните училишта за 2018/2019 годинаво ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија и
Советот едногласно го усвои.
Точка 13. Предлог-Решение за усвојување на измените и
дополнувањата на финансовиот план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за
2018г. по ставки и потставки.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на
измените и дополнувањата на финансовиот план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци
за 2018г. по ставки и потставки
Во претресот по овие точки учествуваа: Жаклина Линкова директор на
ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за 2018г. по ставки и
потставки и Советот со 18 гласа "за и 1 воздржан го усвои.
Точка 14. Предлог-Решение за усвојување на измените и
дополнувањата на финансовиот план на ООУ "Климент Охридски"-Миравци
за 2018г. по ставки и потставки.
Претседателот отвори претрес по точките под реден број 14 и 15.
Во претресот по овие точки учествуваа: Марија Костадинова директор
на ООУ "Климент Охридски"-Миравци,Ангелинка Петков член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за 2018г. по ставки и
потставки и Советот со 18 гласа "за и 1 воздржан го усвои.
Точка 15. Предлог-Решение за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број ученици и комбинирани паралелки во ООУ
"Климент Охридски"-Миравци за учебна 2018/2019година
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање согласност за формирање на паралелки

со помал број ученици и комбинирани паралелки во ООУ "Климент Охридски"Миравци за учебна 2018/2019година и Советот со 17 гласа "за " го усвои.
Точка 16. Предлог-Решение за усвојување на измените и
дополнувањата на финансовиот план на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија
за 2018г. по ставки и потставки.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Сузана Стефанова директор на
ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за 2018г. по ставки и
потставки и Советот 17 гласа "за " го усвои.
Точка 17. Предлог-Решение за усвојување на измените и
дополнувањата на финансовиот план на ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија
за 2018г. по ставки и потставки.
Претседателот отвори претрес по точките под реден број 17,18,19,20 и 21.
Во претресот по овие точки учествуваа: Елизабета Стефановска
директор на ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија,Драгица Шутова вработена во
ЈОУДГ
"Детска Радост"-Гевгелија,Томе Кичуков ,Ристо Ѓоргиев,Ристо
Камов,Тодор Ристов,Магдалена Делковска членови на Совет,Сашо Поцков
градоначалник на општината.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија за 2018г. по ставки и
потставки и Советот со 12 гласа "за " и 7 воздржани го усвои.
Точка 18. Предлог-Одлука за отстапување движен имот (автомобил
добиен од Агенција за управување со одземен имот) во сопственост на
општина Гевгелија на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за отстапување движен имот (автомобил добиен од
Агенција за управување со одземен имот) во сопственост на општина Гевгелија на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и Советот едногласно го усвои.
Точка 19. Предлог-Решение за усвојување на Одлуката за
вклучување на поголем број на деца во воспитните групи во ЈОУДГ "Детска
радост"-Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Одлуката за вклучување на
поголем број на деца во воспитните групи во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и
Советот со 13 гласа "за " и 6 воздржани го усвои.
Точка 20. Предлог-Решение за усвојување на Годишниот извештај
за работата на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2017/2018 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Годишниот извештај за работата
на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2017/2018 година и Советот со 12 гласа
"за " и 7 воздржани го усвои.

Точка 21. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа
на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2018/2019година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Годишната програма за работа на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2018/2019година и Советот со 13 гласа "за
" и 6 воздржани го усвои.
Точка 22. Предлог-Решение за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2018г. по
ставки и потставки.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на
измените и дополнувањата на финансовиот план на ЈОУ Библиотека "Гоце
Делчев"-Гевгелија за 2018г. по ставки и потставки
Во претресот по оваа точка учествуваа: Дамјан Ѓуров директор на ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на измените и дополнувањата на
финансовиот план на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2018г. по
ставки и потставки и Советот 17 гласа "за " го усвои.
Точка 23. Предлог-Измена и дополнување на Годишната Програма за
изработка на урбанистички планови за 2018 година во општина Гевгелија
(Иницијатива за изработка на Измена и дополнување на Урбанистички план
за с.Прдејци (Блок 4), општина Гевгелија)
Претседателот отвори претрес по Предлог-Измената и дополнување на
Годишната Програма за изработка на урбанистички планови за 2018 година во
општина Гевгелија (Иницијатива за изработка на Измена и дополнување на
Урбанистички план за с.Прдејци (Блок 4), општина Гевгелија).
Во претресот по оваа точка учествуваа: Станка Карајанова вработена
во општината,Тихомир Ручкоманов,Ристо Камов членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Измената и дополнување на Годишната Програма за изработка
на урбанистички планови за 2018 година во општина Гевгелија (Иницијатива за
изработка на Измена и дополнување на Урбанистички план за с.Прдејци (Блок 4),
општина Гевгелија),и Советот 15 гласа "за " ја усвои.
Точка 24. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација за с.Серменин – КП бр.551/1 КО
Серменин (барател: Весна Миова од Гевгелија)
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за с.Серменин –
КП бр.551/1 КО Серменин (барател: Весна Миова од Гевгелија)
Во претресот по оваа точка 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
урбанистичко-планска документација за с.Серменин – КП бр.551/1 КО Серменин
(барател: Весна Миова од Гевгелија), и Советот со 14 гласа "за " ја усвои.

Точка 25. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на
локална урбанистичко-планска документација за производствен погон за
преработка на дрво на КП бр.1113/1 и 1113/2 КО Миравци (барател: Крсте
Ѓоргиев од Миравци).
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлука за утврдување потреба
од донесување на локална урбанистичко-планска документација за производствен
погон за преработка на дрво на КП бр.1113/1 и 1113/2 КО Миравци (барател:
Крсте Ѓоргиев од Миравци).
Во претресот по оваа точка учествуваа: Станка Карајанова вработена
во општината,.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на локална
урбанистичко-планска документација за производствен погон за преработка на
дрво на КП бр.1113/1 и 1113/2 КО Миравци (барател: Крсте Ѓоргиев од Миравци)
и Советот со 16 гласа "за " ја усвои.
Точка 26. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување
урбанистичко-планска документација за с.Конско - КП бр.220 КО Конско
(барател: Лазар Глигоровски од Гевгелија).
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување
потреба од донесување урбанистичко-планска документација за с.Конско - КП
бр.220 КО Конско (барател: Лазар Глигоровски од Гевгелија).
Во претресот по оваа точка учествуваа: Станка Карајанова вработена
во општината,Ристо Камов член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичкопланска документација за с.Конско - КП бр.220 КО Конско (барател: Лазар
Глигоровски од Гевгелија) и Советот со 13 гласа "за " ја усвои.
Точка 27. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување Локална
урбанистичко-планска документација за с.Моин–за КП бр.502/2 и за КП
бр.1127 КО Моин (барател: Зоран Стојков од Гевгелија).
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување
потреба од донесување Локална урбанистичко-планска документација за с.Моин–
за КП бр.502/2 и за КП бр.1127 КО Моин (барател: Зоран Стојков од Гевгелија).
Во претресот по оваа точка учествуваа: Станка Карајанова вработена
во општината, Ристо Камов член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување Локална
урбанистичко-планска документација за с.Моин–за КП бр.502/2 и за КП бр.1127 КО
Моин (барател: Зоран Стојков од Гевгелија) и Советот со 14 гласа "за " ја
усвои.
Точка 28. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување
урбанистички план
за с.Давидово – за КП бр.806/1
КО Давидово
(барател:Ангел Ристов од с.Давидово).

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување
потреба од донесување урбанистички план за с.Давидово – за КП бр.806/1 КО
Давидово (барател:Ангел Ристов од с.Давидово),
Во претресот по оваа точка учествуваа: Станка Карајанова вработена
во општината.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистички
план
за с.Давидово – за КП бр.806/1 КО Давидово (барател:Ангел Ристов од
с.Давидово),и Советот со 14 гласа "за " ја усвои.
Точка 29. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување
урбанистичко-планска документација за с.Серменин – за КП бр.1770 КО
Серменин (барател: Ленче Дебниковска од Гевгелија).
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлука за утврдување потреба
од донесување урбанистичко-планска документација за с.Серменин – за КП
бр.1770 КО Серменин (барател: Ленче Дебниковска од Гевгелија).
Во претресот по оваа точка учествуваа: Станка Карајанова вработена
во општината.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичкопланска документација за с.Серменин – за КП бр.1770 КО Серменин
(барател: Ленче Дебниковска од Гевгелија) и Советот со 12 гласа "за " ја
усвои.
Точка 30. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за
дополнување на Одлуката за утврдување на цена за снабдување со вода за
пиење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, под бр.02-1662/2 од
15.12.2017 година.
Претседателот отвори претрес по точките 30,31 и 32.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Павле Биков вработен во ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија,Ристо Камов,Игор Илков членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Одлуката за дополнување
на Одлуката за утврдување на цена за снабдување со вода за пиење на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, под бр.02-1662/2 од 15.12.2017 година и
Советот со 9 гласа "за " 4 против и 1 не гласал го усвои.
Точка 31. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за
дополнување на Одлуката за утврдување на цена за собирање
и
одведување урбани отпадни води на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018
година, под бр.02-1662/3 од 15.12.2017 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Одлуката за дополнување
на Одлуката за утврдување на цена за собирање и одведување урбани отпадни
води на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, под бр.02-1662/3 од
15.12.2017 година и Советот со 9 гласа "за " 4 против и 1 не гласал го
усвои.

Точка 32. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за
дополнување на Одлуката за утврдување на цена за прочистување на
отпадни води на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, под бр.021073/2 од 10.07.2018 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решениеto за давање согласност на Одлуката за дополнување
на Одлуката за утврдување на цена за прочистување на отпадни води на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, под бр.02-1073/2 од 10.07.2018 година и
Советот со 9 гласа "за " 4 против и 1 не гласал го усвои.
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори
осумнаесеттата седница на Советот на општина Гевгелија.

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на општина Гевгелија
Ташко Дојчинов

