ЗАПИСНИК
од дваесеттата седница на Совет на општина Гевгелија
одржана на 05.12.2018 година

На дваесеттата 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, Димитар Кречев вработен 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, Драгица Шутова вработена
во ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија , Сузана Стефанова директор на ООМУ
"Васо Карајанов"-Гевгелија,
Снежа Митрова вработена
во ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија , Ристо Атанасовски претставник на (ФЛОРИТ)Гевгелија, Тоше Тошев вработен во општината, Цветко Нелоски директор на
СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија и Трајче Јанев вработен во ЈПКД
Комуналец.
Откако
констатираа
дека
постои
кворум
за
полноважно
одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори дваесеттата
седница на Совет на општина Гевгелија.
Претседателот отвори расправа по
записникот од деветнаесеттата
седница одржана на 14.11.2018.
Претседателот го стави на гласање
записникот од деветнаесеттата
седница и Советот едногласно го усвои .
За работа на дваесеттата седница на Совет ,е предложен следниот
ДНЕВЕН РЕД:

1.Нацрт-Буџет на општина Гевгелија за 2019 година,
2.Нацрт-Програма за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за
2019 година.

3.Нацрт-Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и
заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за 2019 година,
4.Нацрт-Програма за работа во областа на располагањето со градежното
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина
Гевгелија за 2019 година,
5.Нацрт-Програма за изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија за
2019 година,
6.Нацрт-Програма за финансирање, одржување и заштита на објекти од културно
наследство, споменици и други објекти во општина Гевгелија за 2019 година,
7.Нацрт-Програма за дезинфекција, дезинсекција, дератизација и згрижување на
бездомни животни во општина Гевгелија за 2019 година,
8.Нацрт-Програма за активностите на општина Гевгелија во областа на Локалниот
економски развој (ЛЕР) и прекуграничната соработка за 2019 година,
9.Нацрт-Програма за активностите на општина Гевгелија во областа на
Фондацијата за локален развој и развој на информатичките технологии (ФЛОРИТ)Гевгелија за 2019 година,
10.Нацрт-Програма за комуникација и транспарентност во општина Гевгелија за
2019 година,
11.Нацрт-Програма за одржување на јавното осветлување во општина Гевгелија
за 2019 година,
12.Нацрт-Финансов план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија по ставки и
потставки за 2019 година,
13.Нацрт-Финансов план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија по ставки и
потставки за 2019 година,
14.Нацрт-Финансов план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија по ставки и
потставки за 2019 година,
15.Нацрт-Финансов план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци по програми и
потпрограми за 2019 година,
16.Нацрт-Финансов план на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за 2019 година,
17.Нацрт-Финансов план на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија по програми и
потпрограми за 2019 година,
18.Нацрт-Финансов план на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2019 година,
19.Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување распоред
на работното време во ЈОУДГ "Детска радост" - Гевгелија,
20.Предлог-Финансов план на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија за
2019 година,
21.Предлог-Решение за давање мислење на Програмата за изведување екскурзии
и други слободни активности за учениците од ООУ "Климент Охридски"- Миравци
за учебната 2018/2019г.

22.Предлог-Иницијатива за изработка на Локална урбанистичка планска
документација на КП бр.3990, 3991/1, 3991/2, 3992/2, 3992/4, 3992/5 КО Негорци,
општина Гевгелија, за формирање на градежна парцела со намена Б5-хотел
(барател: Стојан Белчев од Скопје),
23.Предлог-Решение за усвојување финансискиот извештај за период
01.01.2018г.–30.09.2018г. при ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија, со посебен осврт на
периодот 01.07.2018г. – 30.09.2018г.
24.Предлог-Одлука за утврдување потреба од воспоставување на границите на
заштитна зона околу извориштата за водоснабдување на селата Миравци,
Давидово и Милетково – општина Гевгелија,
25.Предлог-Одлука за утврдување потреба од воспоставување на границите на
заштитна зона околу извориштата за водоснабдување на с.Прдејци-општина
Гевгелија,
26.Предлог-Одлука за утврдување потреба од одредување на границите на
заштитните зони околу водозафатните објекти – извори Лунгур и Лешки и
експлоатационен бунар Негорци за водоснабдување на с.Негорци – општина
Гевгелија,
27.Предлог-Одлука за утврдување потреба од одредување на границите на
заштитните зони околу водозафатен објект – бунар за снабдување на с.Смоквица
– општина Гевгелија.
Дополнително ви е доставена точката:
-Предлог-Решение за формирање на Комисија за изработка на Програма за
работа на Советот на општина Гевгелија.
Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот
дневен ред :
-Виктор Кралев член на Совет бара точката под реден број 22 да биде
повлечена од дневен ред поради непотполна документација ,претседателот го
стави прдлогот на гласање и Советот со 3 гласа "за " и 16 "воздржани " не го
усвои.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави дневниот ред на гласање
и Советот едногласно го усвои.
Магдалена Делковска –член на Совет предлага точките 1,2,и 3 да се
разгледуваат заедно а да се гласа поединечно ,претседателот го стави прдлогот
на гласање и Советот едногласно го усвои.
Точка 1. Нацрт-Буџет на општина Гевгелија за 2019 година.
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 ,Ристо
Камов,Ангелинка
Петкова,Марија
Магдинчева
Шопова,
Трајче
Арџанлиев,Тихомир Ручкоманов, Андон Сарамандов ,Магдалена Делковска,
Зоран Лазаровски, Тодор Ристов,Томе Кичуков,Ристо Ѓоргиев ,Виктор
Кралев членови на Совет ,Сашо Поцков градоначалник на општина
Гевгелија.

По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година и Советот со 11
гласа "за " ,6 "против" и 2 "воздржани " го усвои.
Точка 2. Нацрт-Програма за уредување на градежното земјиште во
општина Гевгелија за 2019 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за уредување на градежното земјиште во општина
Гевгелија за 2019 година и Советот со 12 гласа "за " ,6 "против" и 1 "воздржан
" го усвои.
Точка
3.Нацрт-Програма
за
изградба,
реконструкција
,
рехабилитација , одржување и заштита на општинските улици и
патишта во општина Гевгелија за 2019 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација,
одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за
2019 година и Советот со 12 гласа "за " ,6 "против" и 1"воздржан " ја усвои.
Точка 4. Нацрт-Програма за работа во областа на располагањето со
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето
на општина Гевгелија за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по точките 4,5 и 6.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Станка Карајанова вработена
во општината,Зоран Лазаровски ,Виктор Кралев,Ристо Ѓоргиев,Игор Илков
членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за работа во областа на располагањето со
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на
општина Гевгелија за 2019 година и Советот со 11 гласа "за " ја усвои.
Точка 5. Нацрт-Програма за изработка на урбанистички планови во
општина Гевгелија за 2019 година
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за изработка на урбанистички планови во општина
Гевгелија за 2019 година и Советот со 11 гласа "за " и 5 против ја усвои.
Точка 6. Нацрт-Програма за финансирање, одржување и заштита на
објекти од културно наследство, споменици и други објекти во општина
Гевгелија за 2019 година.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за финансирање, одржување и заштита на објекти од
културно наследство, споменици и други објекти во општина Гевгелија за 2019
година и Советот со 11 гласа "за " и 5 против ја усвои.
Точка 7. Нацрт-Програма за дезинфекција, дезинсекција, дератизација и
згрижување на бездомни животни во општина Гевгелија за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за дезинфекција,
дезинсекција, дератизација и згрижување на бездомни животни во општина
Гевгелија за 2019 година.

Во претресот по оваа точка учествуваа: Димитар Кречев вработен во
општината, Зоран Лазаровски,Даниела Иљкова,Магдалена Делковска,Игор
Илков,Тихомир Ручкоманов членови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за дезинфекција, дезинсекција, дератизација и
згрижување на бездомни животни во општина Гевгелија за 2019 година и Советот
со 11 гласа "за " и 5 против ја усвои.
Точка 8. Нацрт-Програма за активностите на општина Гевгелија во областа
на Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекуграничната соработка за 2019
година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за активностите на
општина Гевгелија во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) и
прекуграничната соработка за 2019 година
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за активностите на општина Гевгелија во областа на
Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекуграничната соработка за 2019 година и
Советот со 14 гласа "за " ја усвои.
Точка 9. Нацрт-Програма за активностите на општина Гевгелија во областа
на Фондацијата за локален развој и развој на информатичките технологии
(ФЛОРИТ)-Гевгелија за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за активностите на
општина Гевгелија во областа на Фондацијата за локален развој и развој на
информатичките технологии (ФЛОРИТ)-Гевгелија за 2019 година
Во претресот по оваа точка учествуваа: Ристо Атанасовски претставник
на (ФЛОРИТ)-Гевгелија, Ристо Камов,Марија Магдинчева Шопова,Магдалена
Делковска членови на Совет.
Претседателот на Советот ја стави на гласање Нацрт-Програмата за
активностите на општина Гевгелија во областа на Фондацијата за локален развој
и развој на информатичките технологии (ФЛОРИТ)-Гевгелија за 2019 година и
Советот со 11 гласа "за " и 6 против ја усвои.
Точка 10. Нацрт-Програма за комуникација и транспарентност во општина
Гевгелија за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за комуникација и
транспарентност во општина Гевгелија за 2019 година.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Магдалена Делковска,Зоран
Лазаровски,Ристо Камов членови на Совет.
Претседателот на Советот ја стави на гласање Нацрт-Програмата за
комуникација и транспарентност во општина Гевгелија за 2019 година и Советот
со 15 гласа "за " ја усвои.
Точка 11. Нацрт-Програма за одржување на јавното осветлување во општина
Гевгелија за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за одржување на
јавното осветлување во општина Гевгелија за 2019 година

Во претресот по оваа точка учествуваа: Тоше Тошев вработен во
општината, Ристо Камов,Елизабета Јаневски,Зоран Лазаровски членови на
Совет.
Претседателот на Советот ја стави на гласање Нацрт-Програмата за
одржување на јавното осветлување во општина Гевгелија за 2019 година и
Советот со 11 гласа "за " и 5 против ја усвои.
Точка 12. Нацрт-Финансов план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија по
ставки и потставки за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на СОУ "Јосиф
Јосифовски"-Гевгелија по ставки и потставки за 2019 година
Во претресот по оваа точка учествуваа: Цветко Нелоски директор на
СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија.
Претседателот на Советот го стави на гласање Нацрт-Финансовиот план
на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија по ставки и потставки за 2019 година и
Советот со 15 гласа "за " го усвои.
Точка 13. Нацрт-Финансов план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија по
ставки и потставки за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ООУ "Владо
Кантарџиев"-Гевгелија по ставки и потставки за 2019 година.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Кети Аврамчева директор на
ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија.
Претседателот на Советот го стави на гласање Нацрт-Финансовиот план
на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија по ставки и потставки за 2019 година и
Советот со 15 гласа "за " го усвои.
Точка 14. Нацрт-Финансов план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија по
ставки и потставки за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ООУ "Крсте
Мисирков"-Гевгелија по ставки и потставки за 2019 година.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Михаил Петров директор на
ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија
Претседателот на Советот го стави на гласање Нацрт-Финансовиот план
на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија по ставки и потставки за 2019 година и
Советот со 15 гласа "за " го усвои.
Точка 15. Нацрт-Финансов план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци по
програми и потпрограми за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ООУ "Ристо
Шуклев"-Негорци по програми и потпрограми за 2019 година
Во претресот по оваа точка учествуваа: Жаклина Линкова директор на
ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци.
Претседателот на Советот го стави на гласање Нацрт-Финансовиот план
на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци по програми и потпрограми за 2019 година и
Советот со 14 гласа "за " го усвои.
Перо Стојанов член на Совет предложи по точките 16 и 21 да се расправа
заеднички а да се гласа поединечно и Советот едноглосно го усвои овој предлог.

Точка 16. Нацрт-Финансов план на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за 2019
година.
Претседателот отвори претрес по точките 16 и 21.
Во претресот по овие точки учествуваа: Марија Костадинова директор
на ООУ "Климент Охридски"-Миравци.
Претседателот на Советот го стави на гласање Нацрт-Финансовиот план
на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за 2019 година, и Советот со 14 гласа "за "
го усвои.
Точка 21. Предлог-Решение за давање мислење на Програмата за
изведување екскурзии и други слободни активности за учениците од ООУ
"Климент Охридски"- Миравци за учебната 2018/2019г.
Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за
давање мислење на Програмата за изведување екскурзии и други слободни
активности за учениците од ООУ "Климент Охридски"- Миравци за учебната
2018/2019г. и Советот со 14 гласа "за " го усвои.
Точка 17. Нацрт-Финансов план на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија по
програми и потпрограми за 2019 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ООМУ "Васо
Карајанов"-Гевгелија по програми и потпрограми за 2019 година.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Сузана Стефанова директор на
ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија.
Претседателот на Советот го стави на гласање Нацрт-Финансовиот план
на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија по програми и потпрограми за 2019 година и
Советот со 15 гласа "за " го усвои.
Точка 18. Нацрт-Финансов план на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2019
година.
Претседателот отвори претрес по точките 18 и 19.
Во претресот по овие точка учествуваа: Драгица Шутова вработена во
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.
Претседателот на Советот го стави на гласање Нацрт-Финансовиот план
на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2019 година и Советот со 16 гласа "за "
го усвои.
Точка 19. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за
утврдување распоред на работното време во ЈОУДГ "Детска радост" –
Гевгелија.
Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за
давање согласност на Одлуката за утврдување распоред на работното време во
ЈОУДГ "Детска радост" - Гевгелија и Советот со 16 гласа "за " го усвои.
Точка 20. Предлог-Финансов план на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"Гевгелија за 2019 година.
Претседателот на Совет ја повлече од Дневен ред оваа точка поради
непотполна документација .

Точка 22. Предлог-Иницијатива за изработка на Локална урбанистичка
планска документација на КП бр.3990, 3991/1, 3991/2, 3992/2, 3992/4, 3992/5 КО
Негорци, општина Гевгелија, за формирање на градежна парцела со намена
Б5-хотел (барател: Стојан Белчев од Скопје).
Претседателот отвори претрес по Предлог-Иницијативата за изработка на
Локална урбанистичка планска документација на КП бр.3990, 3991/1, 3991/2,
3992/2, 3992/4, 3992/5 КО Негорци, општина Гевгелија, за формирање на градежна
парцела со намена Б5-хотел (барател: Стојан Белчев од Скопје)
Во претресот по оваа точка учествуваа: Станка Карајанова вработена
во општината,Виктор Кралев ,Игор Илков ,Ристо Камов членови на Совет.
Претседателот на Советот ја стави на гласање Предлог-Иницијативата за
изработка на Локална урбанистичка планска документација на КП бр.3990, 3991/1,
3991/2, 3992/2, 3992/4, 3992/5 КО Негорци, општина Гевгелија, за формирање на
градежна парцела со намена Б5-хотел (барател: Стојан Белчев од Скопје),и
Советот со 1 гласа "за " ,7 против и 11 воздржани не ја усвои.
Точка 23. Предлог-Решение за усвојување финансискиот извештај за период
01.01.2018г.–30.09.2018г. при ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија, со посебен осврт
на периодот 01.07.2018г. – 30.09.2018г.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување
финансискиот извештај за период 01.01.2018г.–30.09.2018г. при ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија, со посебен осврт на периодот 01.07.2018г. – 30.09.2018г.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Снежана Митрова вработена во
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија, Андон Сарамандов,Ристо Камов,Зоран
Лазаровски,Томе Кичуков,Тихомир Ручкоманов,Магдалена Делковска,Тодор
Ристов,Трајче Арџанлиев членови на Совет.
Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за
усвојување финансискиот извештај за период 01.01.2018г.–30.09.2018г. при ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија, со посебен осврт на периодот 01.07.2018г. – 30.09.2018г.и
Советот со 10 гласа "за " ,5 против и 2 не гласале го усвои.
Претседателот даде предлог по точките 24,25,26 и 27 да се разгледуваат
заеднички а да се гласа поединечно и Советот едногласно го усвои овој предлог.
Точка 24. Предлог-Одлука за утврдување потреба од воспоставување на
границите на заштитна зона околу извориштата за водоснабдување на
селата Миравци, Давидово и Милетково – општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по точките 24,25,26 и 27.
Во претресот по оваа точка учествуваа: Трајче Јанев вработен во ЈПКД
Комуналец, Ристо Камов,Игор Илков,Зоран Лазаровски членови на Совет.
Претседателот на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за
утврдување потреба од воспоставување на границите на заштитна зона околу
извориштата за водоснабдување на селата Миравци, Давидово и Милетково –
општина Гевгелија и Советот со 14 гласа "за " ја усвои.
Точка 25. Предлог-Одлука за утврдување потреба од воспоставување на
границите на заштитна зона околу извориштата за водоснабдување на
с.Прдејци-општина Гевгелија.

Претседателот на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за
утврдување потреба од воспоставување на границите на заштитна зона околу
извориштата за водоснабдување на с.Прдејци-општина Гевгелија и Советот со 14
гласа "за " ја усвои.
Точка 26. Предлог-Одлука за утврдување потреба од одредување на
границите на заштитните зони околу водозафатните објекти – извори Лунгур
и Лешки и експлоатационен бунар Негорци за водоснабдување на с.Негорци
– општина Гевгелија.
Претседателот на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за
утврдување потреба од одредување на границите на заштитните зони околу
водозафатните објекти – извори Лунгур и Лешки и експлоатационен бунар
Негорци за водоснабдување на с.Негорци – општина Гевгелијаи Советот со 14
гласа "за " ја усвои.
Точка 27. Предлог-Одлука за утврдување потреба од одредување на
границите на заштитните зони околу водозафатен објект – бунар за
снабдување на с.Смоквица – општина Гевгелија.
Претседателот на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за
утврдување потреба од одредување на границите на заштитните зони околу
водозафатен објект – бунар за снабдување на с.Смоквица – општина Гевгелија и
Советот со 14 гласа "за " ја усвои.
Точка 28. Предлог-Решение за формирање на Комисија за изработка на
Програма за работа на Советот на општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за формирање на
Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на општина Гевгелија
Во претресот по оваа точка учествуваа:Тодор Ристов член на Совет.
Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за
формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на
општина Гевгелија и Советот со 16 гласа "за " го усвои и за членови на
Комисијата се избираат ,за претседател Ташко Дојчинов а за членови советниците
Тихомир Ручкоманов,Митко Алчинов,Зоран Лазаровски и Ристо Ѓоргиев.
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори
дваесеттата седница на Советот на општина Гевгелија.

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на општина Гевгелија
Ташко Дојчинов

