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Совет на Општина Делчево
Број 09-986/2
13.06.2022 година
ЗАПИСНИК
Од одржаната 10.седница на Советот на
Општина Делчево
Седницата се одржа на 13.06.2022 година, во Мултимедијалниот центар, со почеток во
08:00 часот.
На седницата присуствуваа 14 членови на Советот на Општина Делчево.
Оправдано отсутна беше Ели Ризова Ангеловска.
Седницата ја отвори и со неа претседаваше Гоце Попов, претседател на Советот на
Општина Делчево, кој за 10.седница на Советот го предложи следниот
Дневен ред
-Усвојување на Записник од Деветтата седница
на Советот на Општина Делчево
1. Предлог-Решение за избор на командир на Полициската станица од општа
надлежност Делчево.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а дневниот ред беше
ставен на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, Советот на Општина Делчево го усвои дневниот ред.
Претседателот отвори расправа по Записникот од 9.седница на Советот на Општина
Делчево.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата беше затворена, а Записникот беше ставен
на гласање.
Со 14 гласа „ЗА“, истиот беше усвоен.
По единствената точка на дневен ред на оваа седница, образложение поднесе
претседателот на Советот кој рече дека од страна на министерот за внатрешни работи на РСМ,
Оливер Спасовски, до Советот на Општина Делчево, согласно член 24 од Законот за полиција и
Уатството за начинот на избор на командир на ПС од ОН во Секторите за внатрешни работи, има
доставено предлог-листа за избор на командир на Полициската станица од општа надлежност и
тоа:
-Аце Атанасов, татко Јанко, државјанин на РСМ, Македонец, роден во Штип на 24.12.1976, , со
место на живеење во Делчево на ул. „Чифличка„ бр.7 и со завршено високо образование,
Факултет за ОНО и работно искуство во полиција од 17 години и 8 месеци;
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-Александар Мицевски, татко Стојмир, Македонец, роден во Делчево на 30.01.1984, со место на
живеење во Делчево на ул. „Рударска„ бр.4 и со завршено високо образование, Воена академија
и работно искуство во полиција од 16 години;
-Лилјана Даневска Богдановска, татко Васил, Македонка родена во Делчево на 30.01.1984, со
место на живеење во Делчево на ул. „Кеј на Брегалница„ бр.2/01-14 и со завршено високо
образование, Филозофски факултет и работно искуство во полиција од 30 години;
Во своето образложение претседателот на Советот истакна дека согласно член 24 од
Законот за полиција, командирот се избира со мнозинство гласови од вкупниот број ма членови
на Советот.
Тој отвори расправа по точката и за збор се јави Иван Гоцевски кој рече дека кај
податоците за еден од кандидатите на листата за избор на командир (Лилјана Даневска
Богдановска) има грешка во датумот на раѓање. Во врска со точката тој рече дека таа е од
исклучително значење бидејќи е важна за безбедноста на граѓаните на општина Делчево. Во
периодот додека Делчево нема командир (поради заминување во пензија на претходниот) е
зголемен бројот на сообраќајни прекршоци, зголемување на малолетничката деликвенција и сл.
Тој рече дека обврска на членовите на Советот е да ја информираат јавноста дека предлозите се
од мнистерот и од таа листа со тројца кандидати, треба да се избере еден. Делчево е мало место
и сите се познаваат меѓу себе, сите ги познаваме кандидатите предложени од министерот и овие
податоци кои се дадени за нив во самата листа се доста оскудни и на некој начин кај мене
предизвикува револт тоа, не знам дали се намерно изоставени тие податоци или е направен
пропуст. Исто така кај некои од членовита на Советот имало големи притисоци за гласањето и од
тие причини, согласно Деловникот, барам гласањето по точката да биде тајно, Иван Гоцевски.
Од страна на претседателот на Советот беа прочитани сите членови од Деловникот кои
се однесуваат на тајното гласање и беше дадена пауза за координација со координаторите на
советничките групи.
По паузата, седницата продолжи.
На гласање беше ставен предлогот на Иван Гоцевски за тајно гласање.
Со 6 гласа „ЗА“ и 8 „ПРОТИВ“, Советот на Општина Делчево не го прифати предлогот за
тајно гласање.
Сања Николовска се јави за збор и рече дека предлогот на Иван Гоцевски е право кое е
дадено со Деловникот. Во Деловникот не е прецизирано дали и колку советници треба да
побараат тајно гласање како што е случај со поименичното гласање. На оваа седница не може да
се реши тоа и затоа таа предложи да се покрене иницијатива за промена на Деловникот и на
Статутот и во соработка и координација со општинската администрација да се изготват нови.
Инаку, според неа, предлогот на Иван Гоцевски не требало воопшто да се става на гласање
бидејќи правото на тајно гласање е дадено со самиот Деловник.
Во врска со забелешката на Сања секој предлог на советниците тој е должен да го стави
на гласање.Што се однесува до забелешката за измена на Деловникот, претседателот на Советот
истакна дека забелешката е во ред и предлогот е во ред, тој е спремен за соработка за промена
на Деловникот и на Статутот.
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Сашко Ивановски се јави за збор и предложи тајно да се гласа и предлогот на Иван
Гоцевски, а претседателот на Советот рече дека предлогот веќе бил ставен на гласање и не бил
прифатен.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по точката беше затворена, а на гласање
беше ставен првиот предлог од Предлог-Листата, т.е. Аце Атанасов за командир на ПС од ОН
Делчево.
Со 2 гласа „ЗА“ и 12 „ВОЗДРЖАНИ“, предлогот не беше прифатен.
На гласање беше ставен и вториот предлог од Предлог-Листата, т.е. Александар
Мицевски.
Со 1 глас „ЗА“ и 13 „ВОЗДРЖАНИ“, предлогот не беше прифатен.
На гласање беше ставен и третиот предлог од Предлог-Листата, т.е. Лилјана ДаневскаБогдановска.
Со 1 глас „ЗА“ и 13 „ВОЗДРЖАНИ“, предлогот не беше прифатен.
Претседателот на Советот констатира дека дека имајќи ги предвид резултатите од
гласањето, Советот на Општина Делчево не избра командир на Полициската станица од општа
надлежност.
По исцрпувањето на дневниот ред, 10.седница на Советот на Општина Делчево заврши
со работа во 8.35.
Записникот го водела
Снежана Трајкова
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Гоце Попов

