ЗАПИСНИК
од четвртата седница на Совет на општина Гевгелија
одржана на 07.12.2017 година

На четвртата седница на Советот на општината што се одржа со почеток
во 12 часот присуствуваа 17 членови на Советот од вкупно 19 членови колку што
брои Советот.
Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и
присуствуваа: Сашо Поцков-Градоначалник на општина Гевгелија,Лилјана
Кичукова- вработена во општина Гевгелија ,Панче Киров-раководител на
оделение за урбанизам, Димитар Дојчинов вработен во општината, Станка
Карајанова вработена во општината, Ѓорги Гребенаков вработен во
општината, Димитар Кречев вработен во општината, Тони Николов вработен
во општината, Ристо Атанасовски претставник на Фондацијата за локален
развој, Борче Нечевски –директор на Јосиф Јосифовски"-Гевгелија, Цветко
Неловски –директор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија, Михаил Петровдиректор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија, Жаклина Линкова–директор на
ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци, Сузана Стефанова–директор на ООМУ "Васо
Карајанов"-Гевгелија, Дамјан Ѓуров директор на ЈОУ Библиотека "Гоце
Делчев"-Гевгелија,Драгица Шутова претставник на ЈОУДГ "Детска радост"Гевгелија .
Откако
констатираа
дека
постои
кворум
за
полноважно
одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори четвртата
Седница на Совет на општина Гевгелија.
Претседателот отвори расправа по
записникот од третата седница
одржана на 15.11.2017 .
Игор Илков - член на Совет даде забелешка по записникот по точките
33,34,35 и 36 во записникот е констатирано дека по овие точки гласал лицето
Тихомир Ручкоманов кој е вработен во ЈПКД Комуналец-Гевгелија со цел да се
обезбеди кворум по истите точки .Прашањето е дали е законски што лицето
Тихомир Ручкоманов гласал по овие точки .
Ташко Дојчинов - претседател на Совет одговори дека во однос на
забелешката дали е исправно да гласа ,согласно статутот постои конфликт на
интереси меѓутоа овде се разговара за содржината на записникот и дали е точно
наведено тоа што се случува на седницата.
Игор Илков - член на Совет одговори дека содржината на записникот е
точна но прашањето е зошто му е дозволено да гласа кога на претходните точки 6
и 7 советникот Тихомир Ручкоманов не гласал.

Ташко Дојчинов - претседател на Совет одговори дека според статутот
кога постои конфликт на интерес советникот треба да се изема од гласање ,во
конкретниот случај советникот не се изземал од гласање но и покрај тоа одлуката
е валидна бидејќи и доколку бил иземен од гласање има доволен број гласови за
носење на одлуката.
Претседателот го стави на гласање записникот од третата седница
одржана на
15.11.2017 и Советот со 11 гласа "за" и 1 "против " и 5
"воздржани го усвои .
За работа на четвртата седница на Совет ,е предложен следниот
ДНЕВЕН РЕД:
1.Нацрт-Буџет на општина Гевгелија за 2018 година,
2.Нацрт-Програма за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за
2018 година.
3.Нацрт-Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување и
заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за 2018 година,
4.Нацрт-Програма за работа во областа на располагањето со градежното
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина
Гевгелија за 2018 година,
5.Нацрт-Програма за изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија за
2018 година,
6.Нацрт-Програма за финансирање, одржување и заштита на објекти од културно
наследство, споменици и други објекти во општина Гевгелија за 2018 година,
7.Нацрт-Програма за одржување на јавната чистота во општина Гевгелија за 2018
година,
8.Нацрт-Програма за дезинфекција, дезинсекција, дератизација и згрижување на
бездомни животни во општина Гевгелија за 2018 година,
9.Нацрт-Програма за активностите на општина Гевгелија во областа на Локалниот
економски развој (ЛЕР) и прекугранична соработка за 2018 година,
10.Нацрт-Програма за активностите на општина Гевгелија во областа на
Фондацијата за локален развој и развој на информатичките технологии (ФЛОРИТ)Гевгелија за 2018 година,
11.Нацрт-Програма за комуникација и транспарентност во општина Гевгелија за
2018 година,
12.Нацрт-Програма за одржување на јавното осветлување во општина Гевгелија
за 2018 година,
13.Нацрт-Програма за активностите во областа на социјалната заштита во
општина Гевгелија за 2018 година,

14.Нацрт-Финансов план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија по ставки и
потставки за 2018 година,
15.Нацрт-Финансов план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија по ставки и
потставки за 2018 година,
16.Нацрт -Финансов план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија по ставки и
потставки за 2018 година,
17.Нацрт-Финансов план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци по програми и
потпрограми за 2018 година,
18.Нацрт-Финансов план на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за 2018 година,
19.Нацрт-Финансов план на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија по програми и
потпрограми за 2018 година,
20.Нацрт-Финансов план на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2018
година,
21.Нацрт-Финансов план на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија за 2018
година,
22.Нацрт-Финансов план на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија за
2018 година,
23.Нацрт-Финансов план на ЈОУ Работнички универзитет"Кирил и Методија"Гевгелија за 2018 година,
24.Нацрт-Финансов план на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2018 година,
25.Предлог-Решение за именување членови на Комисијата за изработка на
Програмата за работа на Советот на општина Гевгелија за 2018 година,
26.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација на земјиштето на КП бр.1577 КО Серменин (барател:
Снежана Бикова од Гевгелија),
27.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација на земјиштето на КП бр.1656 КО Серменин (барател:
Виолета Танева од Гевгелија),
28.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкопланска документација на земјиштето на КП бр.657 КО Конско (баратели: Ѓорги
Ќорнаков и Никола Ќорнаков од Гевгелија),
29.Предлог-Мислење од Советот на општина Гевгелија до Уставниот суд на РМ,
по иницијативата на Државниот инспекторат за локална самоуправа при МЛС за
оценување на законитоста на Одлуката за распишување референдум на локално
ниво во општина Гевгелија, донесена од Советот на о.Гевгелија на ден
06.09.2017г.
Дополнително се доставени точките:
-Предлог-Одлука за давање согланост за потишување на Договори за грант од
КФВ банка,кој ќе биде наменет за финансирање на инвестиции и техничка помош
за општина Гевгелија и ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија

-Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска
документација на земјиштето на КП бр.548/1 и дел од КП бр.410 КО Ново Конско
(барател:Илија Смилков од Гевгелија)
Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот
дневен ред:
Андон Сарамандов - член на совет "Ве известувам дека советничката
група на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија донесе одлука да
не учествува во понатамошната расправа на денешната седница на Совет .Оваа
одлука е во знак на поддршка на притворените и обвинети за тероризам ,нашите
браќа и сестри македонци Игор Дурловски,Саше Василевски ,Борис Дамовски и
останатите не се терористи.Ја сметаме како страмна и скандалозна одлуката за
категоризацијата на делото и неправедното притворање на овие луѓе.Сметаме
дека е апсурдно во овие услови да разговараме за буџети и програми и бараме од
надлежните институции да ги повлечат обвиненијата кон луѓето кои си ја сакаат
својата татковина."
Ташко Дојчинов претседател на Совет "Сакам да изразам жалење за
одлуката на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра
Македонија за напуштање на седницата ,особено од причини што се работи за
случај кој што не е во надлежност на општината .Во Република Македонија постои
законодавна ,извршна и судска власт а се работи за одлуки кои што ги носи
судската власт и останува уште еднаш да изразам жалење за оваа одлука и се
надевам дека во иднина советниците од редовите на советничката група на
ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија ќе учествуваат во работата
на советот бидејќи тоа е во интерес на граѓаните на општина Гевгелија и овде сме
избрани од граѓаните за да ги решаваме нивните проблеми."
Тодор Ристов член на Совет-Како кординатор на советничката група на
СДСМ сметам дека како претставници на граѓаните на општина Гевгелија сме
избрани да расправаме за теми и проблеми кои ги засегаат граѓаните поготово на
оваа седница каде што на дневен ред е Нацрт –Буџетот на општината за 2018
година со сите програми .Сметам дека секој како советник кој е избран од
граѓаните кои што граѓаните го гласале да работи за нив и во нивен интерес а не
за себе на нас местото ни е на ова маса .Мислам дека најблаго кажано нивната
одлука да ја напуштат седницата и да не дискутираат на прашањата за кои се
избрани е некоректна .Во иднина се надевам дека оваа појава која е втор пат
последователно нема да продолжи бидејќи поводот за кој што ја напуштија
седницата не е во нивна надлежност ниту во наша и ние како совет немаме
никакви ингиренции да се мешаме во постапките кои ги спроведуваат судските
органи.Ако тоа било пракса во минатото сега не треба да биде ,затоа сметам дека
треба да оставиме судските органи да си ги завршат постапките кои си ги
отпочнале а за се што се случувало во минатото поготово на тој фамозен 27
Април сите ние како граѓани видовме што се случи таму .Уште еднаш изразувам

жалење и сметам дека во иднина сите ние заедно овде треба да дискутираме се
со цел граѓаните на општината да остварат бенифид од тоа за што сме ние
избрани.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави дневниот ред на гласање
и Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Потоа се мина на работа по усвоениот Дневен ред:
Точка 1. Нацрт-Буџет на општина Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Буџетот за пренамена на Буџетот
на општина Гевгелија за 2017 година.
Во претресот по Нацрт-Буџетот учествуваа: Лилјана Кичукова вработена
во
општината,Тихомир
Ручкоманов,Перо
Стојанов,Магдалена
Делковска,Ристо Ѓоргиев-членови на Совет, Сашо Поцков –Градоначалник .
Магдалена Делковска-член на совет даде предлог да се предвидат
средства во Буџетот за 2018 за родово финансирање.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Буџетот за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 2017
година и Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Сашо Поцков –Градоначалник
"бидејќи во ист момент се одвива
седницата на Југоисточен плански регион каде што јас како градоначалник сум
член а се расправа за пректи каде што и општина Гевгелија има аплицирано со
три проекти би сакал да ве замолам ако може точката 30 да ја разгледуваме како
втора точка и после разгледувањето јас се извинувам но ќе морам да ја напуштам
седницата за да можам да присуствувам на седницата на Југоисточен плански
регион."
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави предлогот на гласање и
Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Точка 30. Предлог-Одлука за давање согланост за потишување на Договори
за грант од КФВ банка,кој ќе биде наменет за финансирање на инвестиции и
техничка помош за општина Гевгелија и ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за давање согланост
за потишување на Договори за грант од КФВ банка,кој ќе биде наменет за
финансирање на инвестиции и техничка помош за општина Гевгелија и ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Одлуката учествуваа: Ристо Ѓоргиев-член на
совет ,Сашо Поцков-Градоначалник.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за давање согланост за потишување на Договори за
грант од КФВ банка,кој ќе биде наменет за финансирање на инвестиции и
техничка помош за општина Гевгелија и ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија и Советот
со 11 гласа "за" ја усвои.

Точка 2. Нацрт-Програма за уредување на градежното земјиште во
општина Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за уредување на
градежното земјиште во општина Гевгелија за 2018 година
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа:
Димитар Дојчинов
вработен
во
општината,Ристо Ѓоргиев,Тихомир
Ручкоманов,Виктор
Кралев,Магдалена Делковска-членови на Совет.
Ристо Ѓоргиев-Член на совет даде предлози:
-Да се вметне во програмата Реконструкција и довршување на младинскиот дом
во Негорци и Прдејци.
-Да се вметне во програмата во ставката асфалтирање на улици наместо овој
општ опис да се стави конкретен опис за кои улици се работи и колкава е нивната
големина и конретно да се знае која улица е во план да се направи со овој буџет .
- Реконструкција на одводниот канал во Негорци
-Даде предлог ,комуналите да не се плаќаат рамномерно туку оној кој ќе гради
куќа со помала квадратура ,на пример под 100 м2 да му се пресмета помала цена
за комунали а оној кој ќе гради поголема куќа на пример поголема од 200 м2 да му
се пресмета поголема цена за комунали бидејќи оној кој гради поголема куќа може
да си дозволи да плати и поголема цена за комунали.
Тихомир Ручкоманов-член на Совет
-Предлага во програмата да биде вметната реконструкција на постоечките објекти
со кои стопанисува општината.
Виктор Кралев-член на Совет
-Во ставката за изградба на атмосферски канализации опфатени се сите урбани
единици само Урбана Единица 11 не е опфатена и советникот смета дека во тој
дел од градот при дождови има проблеми и треба и оваа УЕ да се опфати со
програмата.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата и Советот со 11 гласа "за" ја усвои.
Точка 3. Нацрт-Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и
одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија
за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за изградба,
реконструкција, рехабилитација и одржување и заштита на општинските улици и
патишта во општина Гевгелија за 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа:
Димитар Дојчинов
вработен во општината,Тодор Ристов,Ристо Ѓоргиев,Магдалена Делковскачленови на Совет.

Ристо Ѓоргиев-Член на совет даде предлози:
-Да се даде приоритет во изградбата на Западен и Јужен булевар
-Наместо изградба на патот Негорци-Серменин треба да стои во програмата
довршување на патот Негорци-Серменин бидејќи голем дел од тој пат веќе е
завршен.
Магдалена Делковска -Член на совет даде предлог:
-Да се даде приоритет во изградбата на Западен и Јужен булевар
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација и
одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за
2018 година и Советот со 11 гласа "за" 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 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за работа во областа
на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на општина Гевгелија за 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа:
Станка Карајанова
вработена во општината, Виктор Кралев,Тоше Ристов-членови на совет
Виктор Кралев -Член на совет даде предлог -Да се отстрани ГП бр.2197 КО
Гевгелија од Нацрт-Програмата.
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 2018 година и Советот со 11 гласа "за" ја усвои.
Точка 5. Нацрт-Програма за изработка на урбанистички планови во општина
Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за изработка на
урбанистички планови во општина Гевгелија за 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа: Панче Киров вработен во
општината, Виктор Кралев,Магдалена Делковска,Ристо Ѓоргиев -членови на
совет .
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за изработка на урбанистички планови во општина
Гевгелија за 2018 година и Советот со 10 гласа "за" ја усвои.
Точка 6. Нацрт-Програма за финансирање, одржување и заштита на објекти
од културно наследство, споменици и други објекти во општина Гевгелија за
2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмат за финансирање,
одржување и заштита на објекти од културно наследство, споменици и други
објекти во општина Гевгелија за 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа: Панче Киров вработен во
општината.

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 2018
година и Советот со 10 гласа "за" ја усвои.
Точка 7. Нацрт-Програма за одржување на јавната чистота во општина
Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за одржување на
јавната чистота во општина Гевгелија за 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа:
Ѓорги Гребенаков
вработен во општината,Тодор Ристов-член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Програмата за одржување на јавната чистота во општина
Гевгелија за 2018 година и Советот со 10 гласа "за" ја усвои.
Точка 8. Нацрт-Програма за дезинфекција, дезинсекција, дератизација и
згрижување на бездомни животни во општина Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за дезинфекција,
дезинсекција, дератизација и згрижување на бездомни животни во општина
Гевгелија за 2018 година
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа:
Димитар Кречев
вработен
во
општината,
Ристо
Кралев,Тодор
Ристов,Перо
Стојанов,Магдалена Делковска-член на Совет.
Магдалена Делковска -Член на совет предложи:
-Да биде вметнат во програмата предлогот на претставникот наместо две да има
три авионски прскања против комарци и износот на програмата да се зголеми од
1.800.000 денари на 2.500.000 денари.
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 2018 година и Советот
со 10 гласа "за" ја усвои.
Точка 9. Нацрт-Програма за активностите на општина Гевгелија во областа
на Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекугранична соработка за 2018
година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за активностите на
општина Гевгелија во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) и
прекугранична соработка за 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа: Тони Николов вработен
во општината, Ристо Кралев,Тодор Ристов,Перо Стојанов,Магдалена
Делковска-член на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за активностите на општина Гевгелија во областа на
Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекугранична соработка за 2018 година и
Советот со 10 гласа "за" ја усвои.

Точка 10. Нацрт-Програма за активностите на општина Гевгелија во областа
на Фондацијата за локален развој и развој на информатичките технологии
(ФЛОРИТ)-Гевгелија за 2018 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 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа:
Ристо Атанасовски
претставник
на
Фондацијата
за
локален
развој,
Тихомир
Ручкоманов,Магдалена Делковска-членови на Совет.
Тихомир Ручкоманов-Член на совет даде предлог да се вметне во програмата
поголема соработка со невладини организации и со факултетот за туризам и
бизнис логистика
По завршувањето на претресот 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 2018 година и Советот со 10 гласа "за" ја усвои.
Точка 11. Нацрт-Програма за комуникација и транспарентност во општина
Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за комуникација и
транспарентност во општина Гевгелија за 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа:
Тихомир Ручкоманов-член на Совет даде предлог:
-Да се вметен во програмата ,Организирање на општински антикорупциски форум
на Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за комуникација и транспарентност во општина
Гевгелија за 2018 година и Советот со 10 гласа "за" ја усвои.
Точка 12. Нацрт-Програма за одржување на јавното осветлување во општина
Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за одржување на
јавното осветлување во општина Гевгелија за 2018 година.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за одржување на јавното осветлување во општина
Гевгелија за 2018 година и Советот со 11 гласа "за" ја усвои.
Точка 13. Нацрт-Програма за активностите во областа на социјалната
заштита во општина Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за активностите во
областа на социјалната заштита во општина Гевгелија за 2018 година.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за активностите во областа на социјалната заштита во
општина Гевгелија за 2018 година и Советот со 11 гласа "за" ја усвои.

Точка 14. Нацрт-Финансов план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија по
ставки и потставки за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на СОУ "Јосиф
Јосифовски"-Гевгелија по ставки и потставки за 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Финансовиот план учествуваа: Борче Нечевски –
директор на Јосиф Јосифовски"-Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Финансовиот план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија по
ставки и потставки за 2018 година и Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Точка 15. Нацрт-Финансов план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија по
ставки и потставки за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ООУ "Владо
Кантарџиев"-Гевгелија по ставки и потставки за 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Финансовиот план учествуваа: Цветко Неловски –
директор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Финансовиот план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија по
ставки и потставки за 2018 година и Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Точка 16. Нацрт-Финансов план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија по
ставки и потставки за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт -Финансовиот план на ООУ "Крсте
Мисирков"-Гевгелија по ставки и потставки за 2018 година
Во претресот по Нацрт-Финансовиот план учествуваа: Михаил Петров –
директор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт -Финансовиот план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија по ставки и
потставки за 2018 година и Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Точка 17. Нацрт-Финансов план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци по
програми и потпрограми за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ООУ "Ристо
Шуклев"-Негорци по програми и потпрограми за 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Финансовиот план учествуваа: Жаклина Линкова
–директор на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Финансовиот план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци по програми и
потпрограми за 2018 година и Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Точка 18. Нацрт-Финансов план на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за 2018
година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ООУ
"Климент Охридски"-Миравци за 2018 година.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Финансовиот план на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за 2018
година и Советот со 11 гласа "за" го усвои.

Точка 19. Нацрт-Финансов план на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија по
програми и потпрограми за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ООМУ "Васо
Карајанов"-Гевгелија по програми и потпрограми за 2018 година
Во претресот по Нацрт-Финансовиот план учествуваа: Сузана Стефанова
–директор на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Финансовиот план на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија по
програми и потпрограми за 2018 година и Советот со 10 гласа "за" го усвои.
Точка 20. Нацрт-Финансов план на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија
за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на
ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2018 година
Во претресот по Нацрт-Финансовиот план учествуваа: Дамјан Ѓуров
директор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Финансовиот план на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за
2018 година и Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Точка 21. Нацрт-Финансов план на ЈОУ Дом на култура "Македонија"Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ЈОУ Дом на
култура "Македонија"-Гевгелија за 2018 година
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Финансовиот план на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија
за 2018 година и Советот со 10 гласа "за" и 1 не гласал го усвои.
Точка 22. Нацрт-Финансов план на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ЈОУ
Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија за 2018 година
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Финансовиот план на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"Гевгелија за 2018 година за 2018 година и Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Точка 23. Нацрт-Финансов план на ЈОУ Работнички универзитет"Кирил и
Методија"-Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ЈОУ
Работнички универзитет"Кирил и Методија"-Гевгелија за 2018 година.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Финансовиот план на ЈОУ Работнички универзитет"Кирил и
Методија"-Гевгелија за 2018 година и Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Точка 24. Нацрт-Финансов план на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2018
година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Финансовиот план на ЈОУДГ
"Детска радост"-Гевгелија за 2018 година.
Во претресот по Нацрт-Финансовиот план учествуваа: Драгица Шутова
претставник на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија .

По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Нацрт-Финансовиот план на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2018
година и Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Точка 25. Предлог-Решение за именување членови на Комисијата за
изработка на Програмата за работа на Советот на општина Гевгелија за 2018
година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Комисијата за изработка на Програмата за работа на Советот на
општина Гевгелија за 2018 година
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:
Тодор Ристов член на Совет –Како претседател на Комисијата за
прашања и именувања образложи дека за членови на оваа Комисија за изработка
на Програмата за работа на Советот се предлагаат советниците: за претседател
Ташко Дојчинов а за членови Митко Алчинов,Тихомир Ручкоманов,Игор Илков и
Ристо Ѓоргиев.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Комисијата за изработка
на Програмата за работа на Советот на општина Гевгелија за 2018 година и
Советот со 11 гласа "за" го усвои и за претседател се именува Ташко
Дојчинов а за членови се именуваат Митко Алчинов,Тихомир
Ручкоманов,Игор Илков и Ристо Ѓоргиев.
Точка 26. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.1577 КО
Серменин (барател: Снежана Бикова од Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на земјиштето на
КП бр.1577 КО Серменин (барател: Снежана Бикова од Гевгелија
Во претресот по Предлог-Одлуката учествуваа: Тодор Ристов –член на
Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Совет ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.1577 КО Серменин
(барател: Снежана Бикова од Гевгелија и Советот со 11 гласа "за" ја усвои.
Точка 27. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.1656 КО
Серменин (барател: Виолета Танева од Гевгелија)
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на земјиштето на
КП бр.1656 КО Серменин (барател: Виолета Танева од Гевгелија).
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Совет ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.1656 КО Серменин
(барател: Виолета Танева од Гевгелија) и Советот со 11 гласа "за" ја усвои.

Точка 28. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.657 КО Конско
(баратели: Ѓорги Ќорнаков и Никола Ќорнаков од Гевгелија).
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на земјиштето на
КП бр.657 КО Конско (баратели: Ѓорги Ќорнаков и Никола Ќорнаков од Гевгелија),
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Совет ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.657 КО Конско
(баратели: Ѓорги Ќорнаков и Никола Ќорнаков од Гевгелија) и Советот со 11
гласа "за" ја усвои.
Точка 29. Предлог-Мислење од Советот на општина Гевгелија до Уставниот
суд на РМ, по иницијативата на Државниот инспекторат за локална
самоуправа при МЛС за оценување на законитоста на Одлуката за
распишување референдум на локално ниво во општина Гевгелија, донесена
од Советот на о.Гевгелија на ден 06.09.2017г.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Мислењето од Советот на
општина Гевгелија до Уставниот суд на РМ, по иницијативата на Државниот
инспекторат за локална самоуправа при МЛС за оценување на законитоста на
Одлуката за распишување референдум на локално ниво во општина Гевгелија,
донесена од Советот на о.Гевгелија на ден 06.09.2017г.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Совет го стави на
гласање Предлог-Мислењето од Советот на општина Гевгелија до Уставниот суд
на РМ, по иницијативата на Државниот инспекторат за локална самоуправа при
МЛС за оценување на законитоста на Одлуката за распишување референдум на
локално ниво во општина Гевгелија, донесена од Советот на о.Гевгелија на ден
06.09.2017г. и Советот со 11 гласа "за" го усвои.
Точка 31. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.548/1 и дел од
КП бр.410 КО Ново Конско (барател:Илија Смилков од Гевгелија)
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на земјиштето на
КП бр.548/1 и дел од КП бр.410 КО Ново Конско (барател:Илија Смилков од
Гевгелија)
По завршувањето на претресот претседателот на Совет ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.548/1 и дел од КП
бр.410 КО Ново Конско (барател:Илија Смилков од Гевгелија) и Советот со 11
гласа "за" ја усвои.
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори
четвртата седница на Советот на општина Гевгелија.

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на општина Гевгелија
Ташко Дојчинов

