Совет на Општина Делчево
Број 09-2079/2
03.11.2021 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната Конститутивна седница на
Советот на општина Делчево
Конститутивната седница на Советот на Општина Деллчево се одржа на 03.11.2021
година, во мултифункционалниот центар, со почеток во 12.30 часот.
Согласно член 37 став 1 од Законот за локална самоуправа Првата (конститутивна)
седница на Советот на Општина Делчево, ја отвори Драган Маневски поранешен претседател на
Советот на Општина Делчево.
На почетокот седницата, на новоизбраните членови на Советот и на Градоначалникот,
Горан Трајковски тој им го честита изборот и им посака успешна работа.
Согласно член 47 став 5 од Законот за локална самоуправа, тој го повикува г-динот
Марјанчо Велиновски да претседава со седницата до изборот на претседател на Советот.
Марјанчо Велиновски ги поздрави Градоначалникот на Општина Делчево, членовите на
Советот, како и сите др. присутни на седницата и им посака успешна работа.
За Конститутивната седница на Советот на Општина Делчево, тој го предложи следниот
Дневен ред
1. Предлог-Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за прашањата за
верификација,изборите и именувањата;
2. Предлог-Решение за верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина
Делчево;
3. Предлог-Решение за избор на претседател на Советот на Општина Делчево;
Согласно член 10 став 2 од Статутот на Општина Делчево и член 122 од Деловникот на
Советот, тој предложи Советот да донесе Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за прашања на верификацијата, изборите и именувањата.
Тој отвори расправа по оваа точка и за збор се јави Кирил Тренечевски кој за претседател
и членови на Комисијата за прашања на верификацијата, изборите и именувањата, ги предложи:
1.Гоце Попов, претседател
2.Зекир Абдулов, член
3.Бојана Гоцевска, член
4.Сашко Ивановски, член и
5.Сања Николовска, член
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Во врска со оваа точка беше отворена расправа, бидејќи никој не се јави за збор, расправата по
точката беше затворена и истата беше ставена на гласање.
Со 13 гласа „ЗА“ и 2 „ВОЗДРЖАНИ“, точката беше усвоена, односно Советот на Општина Делчево
го донесе Решението за избор на на претседател и членови на Комисијата за прашањата за
верификација,изборите и именувањата.
Во врска со втората точка- Предлог-Решение за верификација на мандатите на членовите на
Советот на Општина Делчево, претседавачот Марјанчо Велиновски ги повика претседателот на
Комисијата за прашањата за верификација,изборите и именувањата и членовите да се повлечат,
да ги разгледаат уверенијата на членовите на Советот и да изготват Извештај за својата работа.
За таа цел беше дадена пауза од 10 минути.
По паузата, Претседателот на Комисијата за прашања на верификацијата, изборите и
именувањата, Гоце Попов, поднесе Извештај при што истакна дека Комисијата за прашањата на
верификациајта,изборите и именувањата при Советот на Општина Делчево, врз основа на
издадените уверенија на новозибраните членови на Советот, од страна на Општинската изборна
комисија, како и утврдениот идентитет на присутните членови, констатира дека идентитетот на
присутните членови на Советот одговара на идентитетот во уверенијата доставени од
Општинската изборна комисија и затоа му предлага на Советот да ги верифицира мандатите на
следните членови на Совет:

1. Гоце Попов
2. Сашко Ивановски
3. Јасмина Ќурчиска
4. Оливера Ташевска
5. Марио Скакарски
6. Кристи Стојковски
7. Сунчица Ѓорѓиева
8. Иван Гоцевски
9. Кирил Тренчевски
10. Бојана Гоцевска
11. Марјанчо Велиновски
12. Сања Николовска
13. Зекир Абдулов
14. Стефанија Атанасова Јовановски
15. Дејан Георгиевски
По поднесувањето на извештајот, претседавачот Марјанчо Велиновски отвори расправа по
поднесениот Извештај.
Бидејќи никој не се јави за збор, ја затвори расправата по извештајот и предложи Советот на
Општина Делчево да го донесе Решението за верификација на мандатите на членовите на
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Советот на Општина Делчево.
Со 15 гласа „ЗА“,Советот на Општина Делчево го донесе Решението за верификација на
мандатите на членовите на Советот на Општина Делчево, според кое се верифицираат мандатите
на новоизбраните членови на Советот.
На новоизбраните членови на Советот им го честита изборот и им посака успешна работа.
Согласно член 38 од Законот за локална самоуправа, Марјанчо Велиновски предложи членовите
на Советот да ја дадат свечената Изјава/Заклетва.
Процедурално за збор се јави Сашко Ивановски кој ирече дека во врска со свечената
Заклетва/Изјава сака, како координатор на советничката група на ВМРО ДПМНЕ, да ги истакне
своите и ставовите на советничката група на ВМРО ДПМНЕ во врска со свечената заклетва. Имено
согласно член 4 од Уставниот закон за спроведување на Амандманите од XXXIII до XXXVI изричито
е кажано дека:„Усогласувањето со Амандманот XXXIII на постоечките документи и материјали
наменети исклучиво за внатрешна употреба ќе започне со отворањето на секое поглавје од
релевантното поле во преговорите со Европската Унија, а ќе заврши најдоцна во рок од пет
години од отворањето на поглавјето“. Според тоа, ова е кршење на Уставот, ние не сме обврзани
да го користиме името Република Северна Македонија и барам да се достават нови материјали
/Заклетва (Изјава) каде ќе стои уставното име на државата, т.е. Република Македонија, рече тој.
За збор се јави и Кирил Тренчевски кој истакна дека не се сложува со изјавата на координаторот
на советничката група на ВМРО ДПМНЕ бидејќи и самиот знае дека на 20.седница на Советот на
Опшштина Делчево, одржана на 26.02.2019 година, Советот донел Одлука за измена и
дополнување на Статутот на Општина Делчево, каде името на државата „Република Македонија“
се заменува со „Република Северна Македонија“. Истиот е изменет врз основа на Уставниот
закон, Амандманите од XXXIII до XXXVI.
Реплика на Кирил Тренчевски имаше Сашко Ивановски кој истакна дека членот што тој го
прочитал е токму од Уставниот закон и се однесува на тоа дека за внатрешна употреба на името
Република Северна Македонија треба да се отпочнати преговорите со ЕУ, а рокот за
усогласување на актите и документите е 5 години. Во нашиот случај ние немаме право да го
правиме тоа бидејќи преговорите не се отпочнати, ова е директно кршење на Уставот кое
повлекува соодветни санкции. Тука ќе ја завршам мојата дискусија, истакна тој.
Контрареплика на С.Ивановски имаше К.Тренечевски кој праша ако е така тогаш тој и останатите
советници треба да го вратат мандатот бидејќи во Уверението издадено од ОИК пишува
Република Северна Македонија.
Сашко Ивановски рече дека оваа Изјава/Заклетва е прв акт/документ што го потпишува/донесува
овој Совет. Во 2017 година дававме свечена Заклетва со името Република Македонија, а сега
пишува Република Северна Македонија, затоа сметам дека не треба да стои името Северна
Македонија бидејќи членот 4 кажува дека за тоа се потребни услови (преговори со ЕУ) и има рок
од 5 години. Ова е за внатрешна употреба и не мора да се менува името, рече С.Ивановски.
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Кирил Тренчевски рече дека од 13.02.2019 година уставното име на државата е Репблика
Северна Македонија.
За збор се јави Сања Николовска која истакна дека донесен е Статут со кој со амандмани се
менуваат одредби и рече дека таа се прашува како може со амандмани да се менува закон.
Имено, Законот за локална самоуправа е донесен во 2002 година и до денес нема никакви
измена. Измена на закон се прави само со акт со иста правnа сила, а тоа е закон. Бидејќи таков
закон не постои останува во сила законот од 2002.Во врска со Преспанскиот договор кој се
инкорпорира во нашето право, во член 10 став 1 и б се наведени технички и политички преоден
период, во кој законските одредби треба да се усогласат со Уставот и тоа би требало да започне
со отпочнувањето на преговорите со ЕУ. На секој правник му е познато дека тоа значи vocatio
legis, што значи стапување во сила откако ќе одмине одреден период Додека да се изврши
усогласување, во сила се постоечките одредби на материјалното право и сé што е во спротивност
со нив е незаконски. Во врска со свечената„изјава“ С.Николовска истакна дека советниците
добиле 1/3 од А4 лист хартина и на истата немало ниту датум, ниту место за потпс и рече дека
ваква „изјава“ може да потпише било кој граѓанин на општина Делчево.
За збор се јави и градоначалникот на општина Делчево кој истакна дека највисок акт во државата
е Уставот во кој уставното име на државата е Република Северна Македонија и затоа државните
и локалните институции носат акти и документи со името РСМ. Очигледно е дека со вашата
инструираност насекаде во државата е да ја кочите работата на државата и на советите на
општините и покрај тоа што сте учествувале на избори организирани во РСМ и сте прифатиле
мандат со уверенија во кои стои името РСМ. Нема да дозволам да ја кочите работата на Советот,
истакна градоначалникот Г.Трајковски.
Сашко Ивановски истакна дека и самиот градоначалник рекол дека Уставот е највисокиот акт во
државата и дека тој во неговата дискусија се повикал токму на Уставниот закон, поточно на член
4.
Градоначалникот на Општината побара реплика и истакна дека ниту еден документ од
било која државна или локална институција во државата не излегол со името Република
Македонија од 2019 година па наваму. Не можете да си измислувате причини и нови толкувања
во врска со тоа. Еве, да ве прашам сите вас-како е името на државата? Република Македонија
или Република Северна Македонија, праша Градоначалникот на Општината.
Реагираше Сања Николовска и рече дека одлуките на државните и јавните институции не
се документи и споредбата не е соодветна.
Кирил Тренчевски реплицираше на Сања Николовска и ја праша како пратениците и
советниците на партијата Левица ги прифаќаат мандатите со уверенија во кои стои името
Република Северна Македонија?
По оваа дискусија следуваше давањето на свечената изјава по што се премина на Третата
точка од дневниот ред- Предлог-Решение за избор на претседател на Советот на Општина
Делчево.
Пред да се премине на точката претседателот ги запозна членовите на Советот со
постапката за избор на претседател на Советот, согласно Законот за локална самоуправа,
Статутот и Деловникот кои Ви се доставени како прилог со материјалот за денешната седница.
Беше отворена расправа по точката.
За збор се јави Кирил Тренчевски кој за претседател на Советот го предложи
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Гоце Попов.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по точката беше затворена и на гласање беше
ставен Предлогот Гоце Попов да биде претседател на Советот.
Со 8 гласа ЗА и 6 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН, Советот на Општина Делчево го донесе ПредлогРешението за избор на претседател на Советот, со кое Гоце Попов беше избран за претседател
на Советот на Општина Делчево.
По изборот на Гоце Попов за претседател на Советот, тој им се заблагодари на членовите на
Советот за изборот за претседател и истакна дека безрезервно ќе се заложаи и ќе овозможи да
биде слушнат гласот на секој наш сограѓанин. Со еден збор, негова идеја и визија е Советот на
Општина Делчево да стане храм на демократијата, каде секој советник и граѓанин ќе ги остварува
своите демократски права. „Овде сме избрани во име на граѓаните да носиме одлуки, планови,
програми и решенија, да даваме насоки. Да бидеме конструктивни, да бидеме креативни, да
бидеме обединити бранејќи ги интересите на граѓаните“
Тој додаде дека како претседател на Советот на Општина Делчево се откажува од финансискиот
надомест во интерес на нашите сограѓани кои имаат најголема потреба од финансиска помош.
-Финансиските средства во висина од 12 претседателски паушали ќе бидат донирани во целост
на деца и семејства кои се социјално загрозени, на самохрани родители кои имаат нужна
потреба од помош, на ученици и студенти кои покажуваат врвни резултати и успеси во учењето,
а сè со цел да ги мотивирам и да им потврдам дека одат по вистинскиот пат. Да им дадам до
знаење дека секој нивни индивидуален успех е нотиран и претставува наш колективен успех и
дека со нетрпение ги чекаме да го завршат студирањето и како изградени професионалци во
своите професии ни се приклучат и помогнат во борбата за афирмирање и создавање модерна и
современа Општина. Тоа е патот кој сум го поминал и јас лично, како и многу други наши видни
сограѓани,и знеме дека не е лесно, но верувајте ми, еден ден ќе вреди! За крај ќе кажам дека тоа
е патот кој денеска и мене ме донесе овде, како претседател на Совет на нашата Општина
Бидејќи дневниот ред за денешната седница беше исцрпен,претседателот на Советот, ја затвори
Конститутивната седница на Советот на Општина Делчево.
Записникот го водела,
Снежана Трајкова
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СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов

