Совет на Општина Делчево
Број 09-1562/2
25.07.2022 година
Делчево
ЗАПИСНИК
од одржаната 12.седница на Советот
на Општина Делчево
Седницата се одржа на 25.07.2022 година во Мултимедијалниот центар во
Спомен-домот АСНОМ во Делчево, со почесток во 18:00 часот.
На седницата присуствуваа 12 членови на Совет.
Оправдано отсутни беа Сашко Ивановски и Стефанија Атанасова Јовановски.
Седницата ја отвори и со неа претседаваше Гоце Попов, претседател на Советот
на Општина Делчево, кој за 12.седница на Советот го предложи следниот
Дневен ред
1. Предлог-Решение за избор на командир на Полициската станица од општа
надлежност Делчево;
Во врска со денешниот дневен ред, претседателот на Советот рече дека до него
како претседател на Советот од страна на министерот за внатрешни работи на
Република Северна Македонија, Оливер Спасовски е доставена втора Листа за избор
на командир на Полициската станица од општа надлежност Делчево. Листата е
доставена до него на 21.07.2022 година, а материјалите за оваа седница која е
закажана за 25.07.2022 годна се доставени на 22.07.2022 година, а исто така и Барање
за дополнување на дневниот ред со уште една точка која се однесува на поморот на
риби во река Брегалница.
Барањето е доставено од страна на Спортското
риболовно друштво. Во врска со овој немил настан по интервенција на пратеничката
од Делчево, Соња Михаиловска која директно комуницирала со директорот на
Државниот инспекторат, на терен во Делчево бил претставник на Државниот
инспекторат за животна средина, веќе е направен увид и земена е мостра од водата.
Почната е постапка, што и како ќе се случува, ќе видиме понатаму. Она што е наша
обврска дека ние како Совет треба да продискутираме за овој проблем. Сите знаеме
дека има сомнеж кај јавноста од претходни вакви случувања и затоа сметам, дека ние
како Совет на денешната седница треба да дискутираме за поморот на рибите и
загадувањето на водата во р.Брегалница и да донесеме некој акт (Заклучок или
Препорака) во врска со овој проблем, рече претседателот на Советот.
Зекир Абдулов рече дека на него не му е јасно како може поради пасивноста на
државните органи, општинската администрација и градоначалникот за некои работи
мора да одлучува Советот. Непостапувањето согласно нивните обврски и
надлежности е сомнително бидејќи не е првпат да се случува помор на риби во
р.Брегалница. Сметам дека е смешно Советот да решава за некој проблем за којшто
некој зема плата, рече тој.
Претседателот на Советот рече дека забелешка на Зекир Абдулов е во ред , но
сепак Советот како орган на Општината има обврска да реагира на сите барање на
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граѓаните, можеме да расправаме за некои точки кои не се во наша надлежност ама
се од јавен интерес и однесуваат на сите граѓани. Очигледно е дека некои институции
или органи не си ја вршат својата работа, има затајување. Не е спорно на седница на
Совет да има расправа, да се дебатира и да се даваат предлози кои ќе значат
преземање на мерки за решавање на проблемот. Советот не смее да остане „глув и
слеп“ на ваквите работи. Треба согласно Законот за локална самоуправа, Статутот и
Деловникот да видиме каков акт треба да донесе Советот согласно надлежностите
што ги има, рече тој и предложи дневниот ред за 12.седница да се дополни со уште
една точка- Препорака во врска со поморот на риби во река Брегалница во Делчево.
Предлогот за дополнување на дневниот ред за 12.седница со уште 1 точка беше
ставен на гласање.
Со 12 гласа „ЗА“, „против“ и „воздржани“-нема, истиот беше прифатен.
На гласање беше ставен дневниот ред за 12.седница и тоа:
1. Предлог-Решение за избор на командир на Полициската станица од општа
надлежност Делчево;
2. Препорака во врска со поморот на риби во река Брегалница во Делчево.
Со 12 гласа „ЗА“, против“ и „воздржани“-нема Советот на Општина Делчево го
усвои дневниот ред за 12.седница.
Во врска со првата точка- Предлог-Решение за избор на командир на Полициската
станица од општа надлежност Делчево, претседателот на Советот рече дека до него е
доставена втора Листа за избор на командир на ПС од ОН, согласно член 24 од
Законот за полиција и Упатството за начинот на избор на командир на ПС од ОН
Делчево и тоа:
1. Лејла Анакиевска, татко Младен, државјанин на РСМ, Македонка родена на
09.01.1982 во Делчево, со живеалиште на ул.„Првомајска“ бр.36, со завршено
високо образование-Факултет за економија и 21 година работно искуство во
полиција;
2. Илчо Дончевски, татко Максим, државјанин на РСМ, Македонец, роден на
29.09.1973 во Делчево, со живеалиште на ул.„Гоце Делчев“ бр.43, со завршено
високо образование-Факултет за економија и 20 година работно искуство во
полиција;
3. Марија Постоловска, татко Ванчо, државјанин на Република Северна Македонија,
Македонка, родена на 13.07.1985 во Делчево, со живеалиште на ул.„Кузман
Јосифовски Питу“ бр.23, со завршено високо образование-Полициска академија и
7 година работно искуство во полиција;
Од страна на претседателот беа образложени условите кои треба да ги исполнува
лицето избрано за командир, согласно член 24 од Законот за полиција и беше
потенцирано дека Советот на Општина Делчево потребно е да изврши избор на еден од
предложените кандидати во рок од 15 дена од денот на доставувањето на листата и за
изборот да го извести министерот.
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Претседателот отвори расправа по оваа точка и процедурално за збор се јави Иван
Гоцевски кој истакна дека според него условите кои треба да ги исполнува лицето кое ќе
биде избрано за командир на ПС од ОН се дадени во член 22, а не како во доставената
втора листа од страна на министерот, каде тој се повикува на член 24 од Законот за
полиција. Исто така тој истакна дека пред година дена е направена измена на тој член
каде терминот „стручно образование“ е заменет со терминот „соодветно образование“.
Тој јавно праша –што значи тоа соодветно образование? Секако дека Советот не може да
интервенира во законското решение, но еве како една јавна забелешка до
Министерството за ватрешни работи. Ова е се што се однесува на процедуралната
забелешка. Во врска со изборот на командир на ПС од ОН Делчево, тој истакна дека ова
е втора, а воедно и последна шанса Советот да избере командир од тројцата кандидати
дадени во Листата од министерот. Доколку и овојпат не се избере командир, тогаш
министерот може сам да назначи командир и тоа треба да го знае јавноста. Лично сметам
дека Советот треба да избере командир од многу причини, пред се за намалување на
криминалот, намалување на малолетничката деликвенција, спречување на
криумчарењето и шверцот со наркотици рече тој. Бидејќи согласно член 36 од Законот за
локална самоуправа, Советот го избира командирот, тој јавно порача дека будно ќе ја
следат работата на командирот и за се ќе реагираат и даваат препораки на раководното
лице од областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот. Советничката група
на ВМРО ДПМНЕ има свој став за оваа точка на дневен ред, а тоа е дека фалат
информации за лицата како и минатиот пат, а во знак на револт кон министерот за
внатрешни работи и назначувањето на командир во Прилеп од негова страна, како и
нерешениот случај со запалувањето на возилото на пратеник на ВМРО ДПМНЕ од
Прилеп, нема да гласа по оваа точка, истакна Иван Гоцевски.
Кирил Тренчевски реагираше на процедуралната забелешка на И.Гоцевски и рече
дека условите за избор на командир, начинот и постапката се дадени во член 24 од
Законот за полиција како што е наведено во Листата, а не во член 22. Членот 22 се
однесува на избор на началник на СВР, а не се однесува на командир на ПС од ОН како
што е случај кај нас. Советничката група на СДСМ и коалицијата смета дека Советот
треба да го искористи своето право и да избере командир на Полициската станица,
истакна тој.
Зекир Абдулов рече дека и тој се согласува дека треба да се избере командир на
ПС од ОН Делчево бидејќи минатиот пат се нашол во многу непријатна ситуација, бил
изложен на притисок и критика бидејќи не бил избран командир на една од претходните
седници.
ПДПР како коалиција досега давала поддршка на сите одлуки и затоа
очекува во иднина поддршка за нивните барања и очекува да бидат прифатени. Во
спротивно ќе гласа по сопствено убедување, истакна тој.
Претседателот на Советот апелираше да се дискутира конкретно по точката што
е на дневен ред, а што се однесува до притисокот врз советниците во врска со изборот
на командир на ПС од ОН, тој истакна дека втората Листа за избор на командир на ПС од
ОН Делчево, од МВР е доставена на 19.07.2022 година. Во архивата на Општина Делчево
е примена на 20.07.2021 година, а седницата е закажана во најкраток можен рок,
односно на 22.07.2022 се пуштени материјалите за седницата закажана за 25.07.2022.
Така е направено за да се скрати времето за евентуални притисоци врз советниците.
Втора точка- Препорака во врска со поморот на риби во река Брегалница во
Делчево.
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Претседателот на почетокот го прочита Барањето и Изјавата од Спортското
риболовно друштво со кое го известуваат Советот на Општината и делчевската јавност за
поморот на риби во р.Брегалница, како и за започнатата постапка од страна на
претставникот на Државниот инспекторат за животна средина. Потоа, тој ги повика
членовите на Советот да дадат свои предлози од кои ќе биде составена всушност самата
Препорака.
Кирил Тренчевски побара пауза за да бидат формулирани самите предлози и да
бидат усогласени бидејќи можно е да се повторуваат.
Претседателот го прифати барањето и беше дадена пауза.
По паузата за збор се јави Јасмина Ќурчиска која предложи:
- Центарот за јавно здравје еднаш месечно да зема примероци/мостри од водата на
посочените критични места и извештајот од анализата да го доставува до Спортското
риболовно друштво „Брегалница“, Општина Делчево и Советот на Општина Делчево;
Марјанчо Велиновски предложи:
-Општина Делчево и ЈКП „Брегалница“-Делчево почесто да вршат чистење на речното
корито на река Брегалница во Централното градско подрачје (на потегот од асфалтната
база на „Гранит“ до мостот на ул. „Индустриска“);
Иван Гоцевски предложи:
-Од страна на надлежниот државен орган да се поедностави постапката за доделување
на концесија за користење на водата од река Брегалница за да може да се додели
концесија првенствено со цел заштита на водата од загадување и спречување на вакви
несакани последици како што е поморот на риби и слично;
-Комисијата за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштит на животната средина
при Советот на Општина Делчево заедно со Спортското риболовно друштво
„Брегалница“-Делчево да изнајде начин за ангажирање на стручно/вешто лице кое ќе
врши испитување на водата од река Брегалница. Надоместокот за ангажирање на лицето
е обезбеден од страна на заинтересирани правни субјекти и физички лица кои сакаат
финансиски да помогнат во решавањето на овој проблем;
-Спортското-риболовно друштво да изготви извештај за досегашниот помор на риби во
река Брегалница и да го достави до Советот и да ја информира јавноста;
Зекир Абдулов предложи:
-Да се направи анализа и проценка на потенцијаните загадувачи на река Брегалница, а
надлежните служби на локално ниво да бидат постојано на терен и да преземаат мерки
за спречување на ваквите и слични појави во иднина, во согласност со нивните
надлежности; Сунчица Ѓорѓиева предложи:
-Овластениот инспектор за заштита на животна средина и Вишиот соработник за заштита
на животна средина од Општина Делчево да излегуваат на терен секогаш кога на било
кој начин се загрозува животната средина, да преземаат мерки за спречување на ваквите
појави, да се санкционираат сторителите (согласно нивните надлежности) и постојано да
се апелира преку соопштенија, јавни настапи, трибини за значењето на здравата животна
средина и последиците од загадувањето на истата. Да се преземаат мерки за подигање
на нивото на свеста на граѓаните за зачувување на животната средина;
Гоце Попов предложи:
-Овластениот инспектор за заштита на животна во Одделението за инспекциски
надзор и Вишиот соработник за заштита на животна средина во Секторот за урбанизам,
комунални работи, сообраќај и заштина животната средина, во наредните 2 месеци да
бидат постојано на терен и да вршат интензивни контроли во делот на текот на реката од
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Индуструска зона (Нов градски пазар) до текот на река Бреганица кај с. Вирче. Контролите
да се вршат ненајавено и во согласност со нивните надлежности, права и обврски. За
извршените контроли да се извести Советот на Општина Делчево;
-Да се задолжи Комисијата за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита
на животната средина при Советот на Општина Делчево да биде во постојан контакт со
надлежните субјекти и да ја следи постапката започната од претставникот на Државниот
инспекторат за животна средина, кој го посети местото каде беа пронајдени угинатите
риби и притоа изврши увид во работата на делчевската млекара, која риболовците ја
посочиле како причинител за загадувањето на водата во реката.
Претседателот ја стави на гласање Препораката во врска со поморот на риби во
река Брегалница во Делчево со сите предлози дадени од членовите на Советот.
Со 11 гласа „ЗА“, „против“ и „воздржани“-нема, Советот на Општина Делчево ја
донесе Препораката во врска со поморот на риби во река Брегалница во Делчево.
Со исцрпувањето на дневниот ред, 12.седница на Советот заврши со работа во
19.20 часот.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Гоце Попов

Записникот го водела
Снежана Трајкова

5

