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ЗАПИСНИК

Од 16 седовна седница ма советот на општина Пехчево одржана на
06.12.2010 год.

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записниците од претходната
2. Усвојување

на Предлог

- Одлука

Седница;

за износот

на дневниците

за

за

на

службено патување и за превоз на мртовец ;
3. Предлог

- Одлука

канализационата

за

висината

на

цената

приклучок

мрежа;

4. Предлог - Одлука за одредување на цената за користење на камион;
5. Усвојување на Предлог - ПроГрамата за рабо та на ЈКП Комуналец" Пехчево за 2010 Година;
6. Усвојување на Извештајот за извршени работи во ЈКП

Комуналец"

Пехчево за 2009 Година;
7. Усвојување на финансискиот

план за 2010 година ЈКП „Комуналец" -

Пехчево;
8. Предлог - Одлука за воспоставување

на меѓуопшшинска

соработка во

областа на ЛЕР со општините Берово, Делчево и Виница;
9. Разгледување на Барања на Граѓаните;
10. Советнички

прашања;

11. Разно;
Претседателот ја отвори седницата и предложи да се промени дневниот
ред. Да се додадат две точки на дневен ред. Усвојување на барањето на
Ш У Д „РАВЕН" - Пехчево и Иницијативага на ветеринарната станица Пехчево. Праша дали некој има да додаде нешто. Бидејќи никој не побара
збор лредложи да ее премине на гласање за дневниот ред. За гласаа ситс
советници. Претседателот пред да се помине на првата точка од дневниот
ред ја прочита поканата од директорката на домот на културага - Пехчево
до советниците да присуствуваат на Распеано малетевче. Рече дека
советницмте многу ретко присуствуваат на кастани па ги замолува да
почнат да доаѓаат.
Се прсмина на првата точка од дневниот ред
усвојување на заниснидите од претходните седиици. Се нремина првин на
усвојување на Загшсникот од 14 седница. За збор се јави Драги Тренчевски
кој побара да се корегира записникот бидејќи досега трипати побарап да
се реши проблемот со канализацијата која што истекува директно во
реката. Во врска со овој проблем треба да се обрати писмено до

Комуналец. За збор се јави Љупчо Костадинов кој рече дека реагираат
бидејќи заииеникот е многу битен и треба да се корегираат сите грешки.
Освсн неколкуте грешки кои ги пронашол во записникот од 14 седница и
во записникот од 15 седница нашол многу пропусти. Тој во врска со
буџетот имал многу битни забелешки кои ги не.ма во записникот а во
моментов не се сеќава за повторно да ги образложи. Записниците за кои
советниците имаат најдено забелешки откако ќе бидат корегирани
повторно да бидат доставени до советниците.
Се премина на следната точка од дневниот ред усвојување на одлуката
за воспоставување на меѓуопштинска соработка во областа на ЛЕР со
општините Берово, Делчево и Виница. Претседателот прочите зошто
повторно е ставена оваа точка на дневен ред и зошто е важно да биде
усвоена. За збор се јави Борис Каиушевски и праша каде ќе биде
седиштето. Љупчо Костадинов предложи да ги условиме доколку
седиштето не биде во Пехчево советот да не ја донесува одлуката.
Претседателот одговори дека најверојатно сеуште не е донесена одлуката
во кој град ќе биде седиштето но штом сите други општини ја донсле
одлуката нема потреба ние да не ја донесеме. јован Кацарски се јави за
збор и рече дека нема никакви шанси с-едиштето да биде во Пехчево.
Претседателот предложи да се премине на гласање. Одлуката беше
донесена едногласно но условена со барање од советот, со напомена кога
ќе се испрати одлуката во прилог да биде барањето.
Се премина на следна точка од дневниот ред увојување на одлуката за
износот на дневнидите за службено патување и за превоз на мртовец.
Претседателот праша дали некој има збор. За збор се јави Јованка
Пешначка која праша зошто да се донесува одлука за износот на дневница
за превоз на мртовец за Комуналец кога имаме основано фирма која ќе ја
врши таа услуга а тоа е Равен. Тоа според неа е малку контрадикторно.
Јован Кацарски рече дека нсма потреба да се комплицира, ние да ја
донесеме одлуката а помеѓу „РАВЕН"и „Комуналец"
да се решат
нејаснотиите, бидејќи оваа одлука требало да ја донесеме поодамна a
всушност тука се работи за дневницата на возачот кој го носи мртовецот a
не за формата. Бмдејќи никој друг не побара збор се премина на гласање.
За гласаа сите советници.
Се премина на следната точка од дневниот ред одлука за висината на
цената за приклучок на канализационата мрежа. За збор се јави Јован
Кацарски кој праша дали се масли само на услугата. Претседателот
одговори дека се мисли само на услугата. Видејќи никој не побара збор се
премина ма гласање. Одлуката беше едногласно усвоена.
Се премина на четвртата точка од дневниот ред одлуката за
одредување на цената за кориетење на камион. За збор се јави Љупчо
Костадинов кој рече дека цената не е допрецизирана, Ванчо Сивевски
рече дска според него оваа цена е преголема и постојат фирми кои за
истата услуга наплаќаат многу иоефтино. Љупчо Костадинов рече дска
цената е реална. Бидејќи никој не побара збор се лремина на гласање. За
гласаа сите советници.
Се премина на петтата точка усвојување на предлог - програмата за
работа на ЈКП „Комуналец" - Пехчево за 2010 година. Претседателот
објасни дека точките 5, 6 и 7 се ставени поради тоа што советот морал да
ги донесе па иако е доцна сепак мора да се разгледаат. Праша дали некој

има збор во врска со овие точки. З а збор се јави Љупчо Костадинов кој
рече дека има многу забелешки во врска со програмата. Јованка
Пешначка рече дека секоја година програмата се препишува и е иста, па
бара доколку е можно лицето што ја изработува програмата да се потруди
малку повеќе и за наредната година да биде поразлична. Драган
Тренчевски рече дека сме премногу попустливи спрема Комуналец.
Мефаил Кантуров рече дека во програмата е ставено нешто што се коси
со законот. Тој побара тендерска документација со која Комуналец ќе
докаже дека ш добил тендерот за изградба на лев колектор во с. Црник.
Советничката група од СДСМ рекоа дека нема да гласаат за овие точки
поради ненавремената достава и корекција. Бидејќи никој не побара збор
точките беа ставени на гласање. За гласаа 6 пратеница, 2 воздржани и 3
против.
Сс премина на следната точка Предлог - Одлука за воведување на
патарина кон Равна Река. Претседателот речс дска предлог од
Градоначалникот е да бидат 300 денари за камион, a 100 за трактор, точно
како ќе биде сосотавена одлуката за да биде и технички и законски точна
не знае сеуште но за тоа ќе се погрижат службите. Во одлуката ќе стои
член дека парите ќе се трошат наменски за одржување на патиштата во
општина Пехчево. Одлуката беше ставена на гласање и едногласно
усвоена.
Се премина на барањето од РАВЕН за давање на користење на
школската кујна . За збор се јави Љупчо Костадинов кој рече дека
барањето не е составено како што треба бидејќи ако се преотстапи
кујната тоа ќе биде за да може претпријатието да работи и да ја одржува
кујната вооишто а не само за да стави парно греење. Во договорот да стои
член во кој е дефинирано дека општината може да го раскине договорот
било кога. Бидејќи никој друг не побара збор се прсмина иа гласање, За
гласаа сите советници.
Се премина на предлог одлуката за набавка на камиони. Тие ќе се
набават по многу ефтина цена а и се многу потребни на општина Пехчево.
Претседателот им даде на советниците слики од камионитс. Бидејќи никој
не побара збор се премина на гласање. За гласаа сите еоветници.
Се премина на следната точка од дневниот ред Предлог - Одлука за
наплата на патарина за користење на патниот нравец кон „Равна Река" од
страна на камиони и трактори. Ценага би била 100 денари за камиони a
100 денари за трактори. Парите ќе се трошат наменски за одржување на
патиштата во општина Пехчево. Законската рамка при изработката на
одлуката ќе биде запазена. Одлуката беше ставена на гласање. За гласаа
сите еоветници.
Се премина на следната точка од дневниот ред Усвојување на барањето
од Ш У Д Равен за користење на школската кујна. Љупчо Костадинов се
јави за збор и го прочита барањето и рече дека всушност бараљето треба
да биде за давање на користење на школската кујна и не мора да се
наведуваат детали. За збор се јави Богдан Стојановски кој рече дека Равен
мора да обавува повеќе услужни дејности за да опетане бидејќи само со
кујната тешко дека ќе успее да се одржи. Договорот да биде на
неодредено време но сепак за секој случај во договорот да стои дека
општината може да го раскине во секое време. За гласаа сите советници.

Се премина на точката за почнување на концесија за почнување на
јавно приватно партнерство за караулата. Претседателот објасни дека за
да заиочне партнерството потребно е одлука од совет. Бидејќи никој не
побара збор се премина на гласање. За гласаа сите советници.
Се премина на барањето од ветеринарната станица за промена на ДУП.
Советниците рекоа дека се изјасниле дека без скица за да знаат за кое
место се работи не можат да гласаат. Точката беше одложена со цел да се
дополнат материјалите.
Се премина на следната точка од дневниот ред советнички прашања.
За збор се јави Љупчо Костадинов кој рече дека треба одделението за
урбанизам да изготвува проекти no предлозите на советот.
Да се изгради паркинг простор во Пехчево,
Предлог за награда за најубаво украсена куќа, институција деловни
објекти и фирми,
Одделението за урбанизам да донесе нрограма за јавно осветлување,
Да се направи метална елка која би можела да се надоградува секоја
година,
Просторот пред стадионот лево од патот да се најде решение да се
направи,
Онштината заедно со Бомекс да најде решение да се пополни дупката
најдрвин со хумус па потоа да се смиели решение,
Да се нанишс Пехчево со голе.ми букви и да се постават на почетокот
на градот (слично како Холивуд),
На голема гума да се направи грбот на Пехчево и да се поетави на
почетокот на градот.
Се премина на барањето од Гошевски Митко. Да се одговори како и на
сите досега дека ако сака да не плаќа мора да го исклучи струјомерот.
Бидејќи НИКОЈ друг не побара збор претседателот ја затвори 16-та
седница.

Записничар,
Марија Ризовски

Оверувачи на записникот
Роза Пајантова
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Шериф Нехтепаров

