ЗАПИСНИК
од петтата седница на Совет на општина Гевгелија
одржана на 21.12.2017 година

На петтата седница на Советот на општината што се одржа со почеток во
12 часот присуствуваа 19 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, Димитар
Дојчинов вработен во општината, претседателот на Мрежата за рурален
развој Петар Ѓоргиевски и Ристо Атанасовски претставник од Фондацијата .
Откако
констатираа
дека
постои
кворум
за
полноважно
одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори петтата Седница
на Совет на општина Гевгелија.
Претседателот отвори расправа по записникот од четвртата седница
одржана на 07.12.2017.
Претседателот го стави на гласање записникот од четвртата седница
одржана на 07.12.2017 и Советот со 17 гласа "за" и 1 "воздржан " го усвои .
За работа на петтата седница на Совет ,е предложен следниот
ДНЕВЕН РЕД:
1.Предлог-Мислење од Советот на општина Гевгелија по барањето на
Министерството за економија на РМ за доделување концесија за вршење на
детални геолошки истражувања на минерална суровина-металични минерални
суровини,
2.Предлог-Програма за заштита и спасување и справување со кризи на подрачјето
на општина Гевгелија за 2018 година.
3.Предлог-Одлука за отстапување на водоснабдителните, канализационите и
атмосферските системи од општина Гевгелија на управување, користење и
одржување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,
4.Предлог-Одлука за пристапување на општина Гевгелија како соосновач на
Здружението "Локална акциска група-Бојмија",
5.Предлог-Одлука за формирање Совет за млади во општина Гевгелија,

6.Предлог-Одлука за формирање Совет за култура во општина Гевгелија,
7.Предлог-Одлука за формирање Совет за спорт во општина Гевгелија,
8.Предлог-Одлука за општински линиски превоз на патници во општина Гевгелија,
9.Предлог-Решение за разрешување членови на Општинскиот
безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија,
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10.Предлог-Решение за именување членови на Општинскиот совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија,
11.Предлог-Решение за разрешување членови на Комисијата за односи меѓу
заедниците во општина Гевгелија,
12.Предлог-Решение за именување членови во Комисијата за односи меѓу
заедниците во општина Гевгелија,
13.Предлог-Решение за разрешување членови на Советот за заштита на
потрошувачите во општина Гевгелија,
14.Предлог-Решение за именување
потрошувачите во општина Гевгелија,
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за
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15.Предлог-Решение за разрешување членови за надзор на вршење на
внатрешна контрола на материјално-финансиското работење на ЈОУДГ "Детска
радост"-Гевгелија,
16.Предлог-Решение за именување членови за надзор на вршење на внатрешна
контрола на материјално-финансиското работење на ЈОУДГ "Детска радост"Гевгелија,
17.Предлог-Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈЗУ Здравен
дом ″Гевгелија″-Гевгелија,
18.Предлог-Решение за именување член во Управниот одбор на ЈЗУ Здравен дом
″Гевгелија″-Гевгелија,
19.Предлог-Решение за разрешување членови на Локалната комисија за борба
против недозволената трговија со луѓе и илегална миграција во општина
Гевгелија,
20.Предлог-Решение за именување членови на Локалната комисија за борба
против недозволената трговија со луѓе и илегална миграција во општина
Гевгелија.

Ташко Дојчинов претседател на Совет- Точките под реден број 13 и 14 се
повлекуваат од дневен ред и ќе се разгледуваат на наредната седница.
Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот
дневен ред:
Митко Алчинов член на Совет –Предлага точката под број 2 ПредлогПрограма за заштита и спасување и справување со кризи на подрачјето на
општина Гевгелија за 2018 година да се разгледува во Нацрт-Програма бидејќи
има потреба од дополнување и претседателот го стави предлогот на гласање и
Советот едногласно го усвои.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави дневниот ред на гласање
и Советот со 12 гласа "за" и 7 "воздржани "го усвои.
Потоа се мина на работа по усвоениот Дневен ред:
Точка 1. Предлог-Мислење од Советот на општина Гевгелија по
барањето на Министерството за економија на РМ за доделување концесија
за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровинаметалични минерални суровини.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Мислењето од Советот на
општина Гевгелија по барањето на Министерството за економија на РМ за
доделување концесија за вршење на детални геолошки истражувања на
минерална суровина-металични минерални суровини.
Во претресот по Предлог-Мислењето учествуваа: Ристо Камов,Томе
Кичуков,Тодор Ристов,Магдалена Делковска,Тихомир Ручкоманов,Ристо
Ѓоргиев,Тихомир Ручкоманов-членови на Совет, Сашо Поцков –
Градоначалник .
Ристо Камов – Даде предлог Претседателите на петте постоечки Комисии
да бидат состав на делегација на меѓуопштинска соработка со единствена цел
,размена на позитивни искуства за решавање на оваа проблематика.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави предлогот на гласање и
Советот со 9 гласа "за" и 10 "против " не го усвои.
Ристо Камов член на Совет побара поединечно гласање.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го повика претставникот од
општинската администрација да го започне поединечното гласање:
Митко
Алчинов
против,Трајко
Арџанлиев
за,Магдалена
Делковска
против,Ташко Дојчинов против,Ристо Ѓоргиев за ,Игор Илков за,Даниела Иљкова
против,Елизабета Јаневски против,Ристо Камов за,Ристо Кралев против,Зоран
Лазаровски за,Марија Магдинчева-Шопова за,Ангелинка Петкова за ,Тодор Ристов
против,Тихомир Ручкоманов против,Андон Сарамандов за,Перо Стојанов
против,Снежана Ташевски против,Томе Кичуков за.
Констатирам дека со поединечното гласање за предлогот на Ристо Камов
Советот со 9 гласа "за" и 10 "против " не го усвои .
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Мислењето од Советот на општина Гевгелија по барањето на
Министерството за економија на РМ за доделување концесија за вршење на

детални геолошки истражувања на минерална суровина-металични минерални
суровини и Советот едногласно го усвои.
По донесената одлука се обрати претставник од здружението Спас за нас.
Точка 2. Нацрт-Програма за заштита и спасување и справување со кризи на
подрачјето на општина Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Нацрт-Програмата за заштита и
спасување и справување со кризи на подрачјето на општина Гевгелија за 2018
година.
Зоран Лазаровски член на Совет во име на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата
За подобра Македонија ги извести дека како советничка група ќе ја напуштат
седницата од веќе познати причини и на таков начин уште еднаш ќе го изразат
наивниот револт и ќе дадат подршка за сите оние чесни граѓани кои на нечесен
начин се притворени во врска со настаните кои се случија во собранието на РМ .
Тодор Ристов член на Совет "оваа ситуација која денеска се случува е
дежаву ситуација ,за оваа зборувавме и по првата точка од дневниот ред дека ќе
се залагаме за едно нешто за граѓаните на општина Гевгелија за тоа што сме
избрани и донесовме веќе една таква одлука сега по незнам кој пат истото се
случува со некави натписи кои што искрено да кажам неможам да разберам и на
кого се однесуваат.Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и нивната коалиција ако
сметаат дека ние како совет сме овде и треба да вршиме притисок на судската
власт мислам дека се излажале.Не би сакал материјално да зборувам бидејќи ќе
ја злооботребиме седницата имам уште многу да кажам по оваа точка во врска со
тоа меѓутоа сметам дека ако продолжат на таков начин резултатот ќе го видат од
никој друг туку од самите граѓани и тоа ќе го доживеат на следните избори."
Ташко Дојчинов претседател на Совет изрази жалење за постапката на
советниците од ВМРО и Коалицијата и се надева
дека во иднина ќе
присуствуваат на седниците на Совет и дека нема да се повторува оваа слика.
Во
претресот
по
Нацрт-Програмата
учествуваа:
Митко
Алчинов,Магдалена Делковска,-член на совет ,Сашо Поцков-Градоначалник.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Нацрт-Програмата за заштита и спасување и справување со кризи на
подрачјето на општина Гевгелија за 2018 година и Советот со 12 гласа "за" ја
усвои.
Точка 3. Предлог-Одлука за отстапување на водоснабдителните,
канализационите и атмосферските системи од општина Гевгелија на
управување, користење и одржување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за отстапување на
водоснабдителните, канализационите и атмосферските системи од општина
Гевгелија на управување, користење и одржување
на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Одлуката учествуваа:
Димитар Дојчинов
вработен во општината,Ристо Ѓоргиев,Магдалена Делковска-членови на
Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање
Предлог-Одлуката
за
отстапување
на
водоснабдителните,
канализационите и атмосферските системи од општина Гевгелија на управување,

користење и одржување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија и Советот со 12 гласа
"за" ја усвои.
Точка 4. Предлог-Одлука за пристапување на општина Гевгелија како
соосновач на Здружението "Локална акциска група-Бојмија".
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за пристапување на
општина Гевгелија како соосновач на Здружението "Локална акциска групаБојмија",
Во претресот по Предлог-Одлуката учествуваа: претседателот на Мрежата
за рурален развој Петар Ѓоргиевски и Ристо Атанасовски претставник од
Фондацијата
,Виктор Кралев,Митко Алчинов,Тихомир Алчинов,Тодор Ристовчленови на Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за пристапување на општина Гевгелија како соосновач
на Здружението "Локална акциска група-Бојмија" и Советот со 12 гласа "за" ја
усвои.
Точка 5. Предлог-Одлука за формирање Совет за млади во општина
Гевгелија.
Ташко Дојчинов претседател на Совет даде предлог по точките 5,6 и 7 да се
расправа заеднички а да се гласа поединечно и Советот едногласно го усвои.
Претседателот отвори претрес по Точките 5,6 и 7.
Во претресот по Предлог-Одлуките учествуваа: Елизабета Јаневски,Томе
Кичуков,Ристо Ѓоргиев,Магдалена Делковска,Тихомир Ручкоманов,Виктор
Кралев,Тодор Ристов-Членови на совет ,Сашо Поцков-Градоначалник.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за формирање Совет за млади во општина Гевгелија
и Советот со 12 гласа "за" ја усвои.
Точка 6. Предлог-Одлука за формирање Совет за култура во општина
Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за формирање Совет
за култура во општина Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за формирање Совет за култура во општина Гевгелија
и Советот со 12 гласа "за" ја усвои.
Точка 7. Предлог-Одлука за формирање Совет за спорт во општина
Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за формирање Совет
за спорт во општина Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за формирање Совет за спорт во општина Гевгелија.и
Советот со 12 гласа "за" ја усвои.
Точка 8. Предлог-Одлука за општински линиски превоз на патници во
општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за општински линиски
превоз на патници во општина Гевгелија

Во претресот по Предлог-Одлуката учествуваа:Мирјана Гелебешева
вработена во општината,Даниела Иљкова,Магдалена Делковска,Перо
Стојанов,Елизабета Јаневски,Ристо Ѓоргиев,-член на Совет, Сашо ПоцковГрадоначалник.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Одлуката за општински линиски превоз на патници во општина
Гевгелија и Советот со 12 гласа "за" ја усвои.

Точка 9. Предлог-Решение за разрешување членови на
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина
Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во
општина Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа: Тодор Ристов член на
Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија и Советот со 10
гласа "за" и 2 воздржани го усвои и од членови се разрешуваат Љупчо
Алексовски,Васка
Голчева,Димче
Делев,Тихомир
Кнежевиќ,Светлана
Митрова,Бранко Ортаковски,Илија Паласкаров,Роберта Патирова,Јадранка
Решкова,Симо Христов и Марија Чалкова .
Точка 10. Предлог-Решение за именување членови на Општинскиот
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во
општина Гевгелија.
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа: Тодор Ристов-член на
Совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија и Советот со 10
гласа "за" и 1 воздржан и 1 не гласал го усвои и за членови се именуваат
Мирјана Гелебешева,Димче Делев,Тихомир Кнежевиќ,Горан Динев,Атанас
Атанасов,Томе Илков,Цветан Нелоски,Михаил Петров,Наташа Маџунковска,Васко
Трајков и Петар Лешев.
Точка 11. Предлог-Решение за разрешување членови на Комисијата
за односи меѓу заедниците во општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Комисијата за односи меѓу заедниците во општина Гевгелија
Во претресот по Нацрт-Програмата учествуваа: Тодор Ристов-членови на
Совет.

По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Комисијата за односи
меѓу заедниците во општина Гевгелија и Советот со 12 гласа "за" ја усвои и
од членови се разрешуваат Ѓорги Јовановски,Горан Митров,Ивица
Костиќ,Димитар Кочев и Снежана Петрова.
Точка 12. Предлог-Решение за именување членови во Комисијата
за односи меѓу заедниците во општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови во Комисијата за односи меѓу заедниците во општина Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови во Комисијата за односи меѓу
заедниците во општина Гевгелија и Советот со 12 гласа "за" го усвои и за
членови се именуваат Александар Стојчевски,Благој Пакетов,Даниел
Митровиќ,Кирил Кангов и Здравко Старчев.
Точка 13. Предлог-Решение за разрешување членови за надзор на
вршење на внатрешна контрола на материјално-финансиското работење на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови за надзор на вршење на внатрешна контрола на материјалнофинансиското работење на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.
Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за
разрешување членови за надзор на вршење на внатрешна контрола на
материјално-финансиското работење на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и
Советот со 12 гласа "за" го усвои и од членови се разрешуваат Олгица
Рајковиќ,Крум Мишев,Вангел Срнаков,Елизабета Митрова и Томе Чабулев.
Точка 14. Предлог-Решение за именување членови за надзор на
вршење на внатрешна контрола на материјално-финансиското работење на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови за надзор на вршење на внатрешна контрола на материјалнофинансиското работење на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа: Тодор Ристов,Ристо
Ѓоргиев,Виктор Кралев,Томе Кичуков-членови на Совет
Ристо Ѓоргиев-член на Совет за членови за надзор ги предлага Елизабета
Катарова и Живко Митров.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави предлогот од комисијата
лицата Јован Проев,Антонија Трампова,Ана Карајанова,Вера Мицева и Анета
Ѓундрова да се именуваат за членови и Советот Советот со 10 гласа "за" ,1
воздржан и 1 не гласал ,го усвои и бидејќи е избран доволниот број на членови
предлогот на советникот Ристо Ѓоргиев е безпредметно да се гласа.
Томе Кичуков член на Совет –го извести советот дека поради тоа што не
се даде место во ниту еден управен и надзорен одбор на независната листа тие
ќе го напушат советот.
Точка 15. Предлог-Решение за разрешување член на Управниот
одбор на ЈЗУ Здравен дом ″Гевгелија″-Гевгелија.

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
член на Управниот одбор на ЈЗУ Здравен дом ″Гевгелија″-Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување член на Управниот одбор на ЈЗУ
Здравен дом ″Гевгелија″-Гевгелија и Советот со 10 гласа "за" го усвои и од
член се разрешува лицето Игор Ѓуров.

Точка 16. Предлог-Решение за именување член во Управниот одбор
на ЈЗУ Здравен дом ″Гевгелија″-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување член
во Управниот одбор на ЈЗУ Здравен дом ″Гевгелија″-Гевгелија.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување член во Управниот одбор на ЈЗУ
Здравен дом ″Гевгелија″-Гевгелија и Советот со 10 гласа "за" го усвои и за
член се назначува лицето Мите Пеев.
Точка 17. Предлог-Решение за разрешување членови на Локалната
комисија за борба против недозволената трговија со луѓе и илегална
миграција во општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Локалната комисија за борба против недозволената трговија со луѓе и
илегална миграција во општина Гевгелија
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Локалната комисија за
борба против недозволената трговија со луѓе и илегална миграција во општина
Гевгелија и Советот со 10 гласа "за" го усвои и од членови се разрешуваат
Драги Хаџи-Николов,Томе Јанкуловски,Василка Садикова,Бранко Ристов,Димитар
Вегов,Горан
Поповски,Мирјана
Костадинова,Виолета
Стојановиќ,Тодор
Николов,Лазар Трајков,Ивана Хаџи-Николова и Даница Гаврилова.
Точка 18. Предлог-Решение за именување членови на Локалната
комисија за борба против недозволената трговија со луѓе и илегална
миграција во општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Локалната комисија за борба против недозволената трговија со луѓе и
илегална миграција во општина Гевгелија.
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Локалната комисија за
борба против недозволената трговија со луѓе и илегална миграција во општина
Гевгелија и Советот со 10 гласа "за" го усвои и за членови се именуваат Ташко
Дојчинов,Мите
Кречев,Васка
Садикова-Ковачева,Ружа
Стојанова,Димитар
Вегов,Гоце
Петров,Мирјана
Костадинова,Виолета
Стојановиќ,Кристијан
Тодоров,Виолета Христова,Александар Дојранлиев и Ангел Динев.
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори
петтата седница на Советот на општина Гевгелија.

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на општина Гевгелија
Ташко Дојчинов

