
 

 

ЗАПИСНИК 

од  четириесет и деветтата (вонредна) седница на Совет на Општина 

Гевгелија 

одржана на 10.09.2020 година 

 

 

На четириесет и деветтата (вонредна) седница на Советот на општината 

која се одржа со почеток во 10 часот присуствуваа 19 члена на Советот од вкупно 

19 члена колку што брои Советот.   

Тодор Ристов Претседател на Совет  согласно член 32 од Статутот ја 
стави на гласање оправданоста на вонредната седница и Советот со 18 гласа и 
1 воздржан ја прифати вонредноста за оддржување . 

Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и 

присуствуваа:  Сашо Поцков Градоначалник на општината,Катерина Ризова 

вработена во општината,  Кети Аврамчева директор на ООУ "Владо 

Кантарџиев"-Гевгелија, Михаил Петров директор на ООУ "Крсте Мисирков"-

Гевгелија, Жаклина Линкова директор на ООУ  "Ристо Шуклев"-Негорци, 

Васка Ефтимова директор на ООУ "Климент Охридски"-Миравци и Сузана 

Стефанова директор на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија. 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно 

одлучување,Претседателот на Совет, Тодор Ристов ја отвори четириесет и 

деветтата (вонредна) седница седница на Совет на Општина Гевгелија.  

За работа на четириесет и деветтата (вонредна) седница на Совет ,е 

предложен следниот   

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.Информација по поднесеното барање на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија 

за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на 

учениците во учебната 2020/2021 година со Предлог-Мислење, 

2. Информација по поднесеното барање на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија 

за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на 

учениците во учебната 2020/2021 година со Предлог-Мислење, 

3.Информација по поднесеното барање на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за 

реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците 

во учебната 2020/2021 година со Предлог-Мислење, 



4.Информација за поднесеното барање на ООУ  "Ристо Шуклев"-Негорци за 

реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците 

во учебната 2020/2021 година со Предлог-Мислење, 

5.Информација по поднесеното барање на ООУ "Климент Охридски"-Миравци 

за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на 

учениците во учебната 2020/2021 година со Предлог-Мислење, 

6.Информација по поднесеното барање на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија 

за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на 

учениците во учебната 2020/2021 година со Предлог-Мислење. 

 

Тодор Ристов Претседател на Совет отвори претрес по предложениот 

дневен ред . 

Во претресот учествуваа : Ристо Камов ,Томе Кичуков членови на 

Совет,Катерина Ризова вработена во општината и Сашо Поцков Градоначалник 

на општината . 

Претседателот го стави дневниот ред на гласање и Советот едногласно го 

усвои. 

 Точка 1. Информација по поднесеното барање на СОУ "Јосиф 

Јосифовски"-Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот процес со 

физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со Предлог-

Мислење. 

Претседателот отвори претрес по Информацијата по поднесеното барање 
на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот 
процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со 
Предлог-Мислење 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Претставник од СОУ "Јосиф 
Јосифовски"-Гевгелија,Анета Стамкова ,Ристо Камов член на Совет 
,Катерина Ризова вработена во општината и Сашо Поцков Градоначалник на 
општината . 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Мислењето по поднесеното барање на СОУ "Јосиф 
Јосифовски"-Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот процес со 
физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година и Советот со 10 
гласа за  ,6   воздржани и 1 не гласал го  усвои. 
         Точка 2. Информација по поднесеното барање на ООУ "Владо 

Кантарџиев"-Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот процес со 

физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со Предлог-

Мислење. 

Претседателот отвори претрес по Информацијата по поднесеното барање 
на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот 
процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со 
Предлог-Мислење. 



Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Кети Аврамчева директор на 
ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија и Магдалена Делковска член на Совет . 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Мислењето по поднесеното барање на ООУ "Владо 
Кантарџиев"-Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот процес со 
физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021  и Советот со 12 гласа за 
и 1 не гласал го  усвои. 
     Точка 3. Информација по поднесеното барање на ООУ "Крсте 

Мисирков"-Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот процес со 

физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со Предлог-

Мислење. 

Претседателот отвори претрес по Информацијата по поднесеното барање 
на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот 
процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со 
Предлог-Мислење. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Михаил Петров директор на 
ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија, Томе Кичуков член  на Совет . 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Мислењето по поднесеното барање на ООУ "Крсте Мисирков"-
Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство 
на учениците во учебната 2020/2021 година и Советот со 16 гласа за го  усвои. 

    Точка 4. Информација за поднесеното барање на ООУ  "Ристо 

Шуклев"-Негорци за реализација на воспитно-образовниот процес со 

физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со Предлог-

Мислење. 

Претседателот отвори претрес по Информацијата за поднесеното барање 
на ООУ  "Ристо Шуклев"-Негорци за реализација на воспитно-образовниот процес 
со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со Предлог-
Мислење. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Жаклина Линкова директор на 
ООУ  "Ристо Шуклев"-Негорци. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Мислењето по поднесеното барање на ООУ  "Ристо Шуклев"-
Негорци за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на 
учениците во учебната 2020/2021 година година и Советот со 15 гласа за го  
усвои. 

Точка 5. Информација по поднесеното барање на ООУ "Климент 

Охридски"-Миравци за реализација на воспитно-образовниот процес со 

физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со Предлог-

Мислење. 

Претседателот отвори претрес по Информацијата по поднесеното барање 
на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за реализација на воспитно-образовниот 
процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со 
Предлог-Мислење 



Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Васка Ефтимова директор на 
ООУ "Климент Охридски"-Миравци, Елизабета Јаневски,Зоран Лазаровски 
членови  на Совет и Сашо Поцков Градоначалник на општината . 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Мислењето по поднесеното барање на ООУ "Климент 
Охридски"-Миравци за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко 
присуство на учениците во учебната 2020/2021 година и Советот со 15 гласа за 
го  усвои. 

Точка 6. Информација по поднесеното барање на ООМУ "Васо 

Карајанов"-Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот процес со 

физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со Предлог-

Мислење. 

Претседателот отвори претрес по Информацијата по поднесеното барање 
на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот 
процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година со 
Предлог-Мислење. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Сузана Стефанова директор на 
ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Мислењето по поднесеното барање на ООМУ "Васо Карајанов"-
Гевгелија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство 
на учениците во учебната 2020/2021 година и Советот со 15 гласа за го  усвои. 

Тодор Ристов претседател на Совет-"Пред да ја затворам седницата во 

мое име и во име Советот би апелирал до наставниците ,родителите и учениците 
со отпочнување на образовниот процес од први Октомври да се ставиме сите во 
функција на лична заштита на своите најблиски и на граѓаните на општина 
Гевгелија .Само на тој начин ќе можеме да го обавуваме образовниот процес 
онака како што е предвидено согласно законот а сите ние да бидеме заштитени од 
оваа зараза која што овие шест месеци е присутна на територијата на нашата 
држава.Би апелирал на поголема совест,одговорност и се разбира меѓусебно 
почитување. " 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори  
четириесет и деветтата (вонредна) седница на Советот на Општина Гевгелија. 

 
 

 

 

 

 

Записничар,           Претседател 

Благој  Картов    на Совет на општина Гевгелија, 

                    Тодор Ристов 

                                                                            с.р. 


