
 
 

ЗАПИСНИК 
од  педесет и петтата седница на Совет на Општина Гевгелија 

одржана на 04.12.2020 година 
 
 

На педесет и петтата седница  на Советот на Општината која се одржа со 
почеток во 11 часот, присуствуваа 19 члена на Советот од вкупно 19 члена колку 
што брои Советот.   

Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и 
присуствуваа: 
Сашо Поцков- градоначалник на општината, Лилјана Кичукова- вработена во 
Општината, Митко Дојчинов- вработен во Општината, Жулиета Ѓуркова-
претставник од Југоисточен плански регион, Златко Зумров- директор на 
ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија, Васка Илиева- директор на Центарот за 
социјални работи и Станка Карајанова вработена во Општината . 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно одлучување, 
претседателот на Совет, Тодор Ристов, ја отвори педесет и петтата седница на 
Совет на Општина Гевгелија.  

Претседателот отвори расправа по  записникот од педесет и третата 
седница. 

Бидејќи немаше забелешки претседателот го стави на гласање  записникот 
од педесет и третата седница и Советот  едногласно го усвои. 

Претседателот отвори расправа по записникот од педесет и четвртата 
вонредна седница. 

Бидејќи немаше забелешки претседателот го стави на гласање  записникот 
од педесет и четвртата вонредна седница и Советот  едногласно го усвои. 

За работа на педесет и петтата седница на Совет, е предложен следниот   
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

1.Нацрт-Буџет на Општина Гевгелија за 2021 година, 
2.Нацрт-Програма за уредување на градежното земјиште во Општина 

Гевгелија за 2021 година, 
3.Нацрт-Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и 

заштита на општинските патишта и улици во Општина Гевгелија за 2021 година, 
4.Предлог-Решение за формирање Комисија за изработка на Програмата за 

работа на Советот на Општина Гевгелија за 2021 година, 



5.Предлог-Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување 
и третман на бездомни кучиња, 

6.Предлог-Решение за давање согласност на финансискиот извештај на ЈПКД 
"Комуналец"- Гевгелија за периодот 01.01.2020г. – 30.09.2020г., со посебен осврт 
на периодот 01.07.2020 г. – 30.09.2020 година. 

7.Информација за хортикултурното уредување во општина Гевгелија, 
8.Информација за состојбата со социјалната заштита на населението во 

општина Гевгелија.  
                                

Дополнително ви е  доставена точката: 
-Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Блок 15 

(дел 15.10) општина Гевгелија, плански период 2020-2025 година. 
 

Тодор Ристов- претседател на Совет отвори претрес по предложениот 
дневен ред. 

Сашо Поцков- градоначалник на општината предложи да се дополни 
Дневниот ред со точка под реден број 10 која би гласала, Предлог-Одлука за 
исплата на финансиски средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 
година. Се работи за исплата на 100 000 денари за подмирување на трошоците за 
лекување и престој во Турција на лицето Горги Џонов, кој е фудбалер на ФК 
Кожуф. 

Претседателот го стави предлогот на Градоначалникот да се дополни 
Дневниот ред со нова точка и Советот овој предлог едногласно го  усвои. 

Претседателот го стави Дневниот ред на гласање и Советот едногласно 
го  усвои и се премина кон расправа по точките. 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 1, 2 и 
3 да се разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го  усвои овој предлог. 
         Точка 1. Нацрт-Буџет на Општина Гевгелија за 2021 година. 

Претседателот отвори претрес по точките 1 2 и 3. 
Во претресот  по  овие точки  учествуваа:  Лилјана Кичукова- вработена 

во Општината, Димитар Дојчинов-вработен во Општината, Ристо Камов, 
Марија Магдинчева Шопова, Магдалена Делковска, Трајко Арџанлиев, 
Тихомир Ручкоманов, Томе Кичуков, Лазар Мешков, Андон Сарамандов, 
Зоран Лазаровски- членови на Совет и Сашо Поцков, градоначалник на 
општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Нацрт-Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година и Советот со  12 
гласа за и 3 гласа против го усвои. 
     Точка 2. Нацрт-Програма за уредување на градежното земјиште во 
Општина Гевгелија за 2021 година. 



По завршувањето на претресот, претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Нацрт-Програмата за уредување на градежното земјиште во Општина 
Гевгелија за 2021 година и Советот со  12 гласа за и 3 против ја усвои. 

    Точка 3. Нацрт-Програма за изградба, реконструкција, 
рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во 
Општина Гевгелија за 2021 година. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Нацрт-Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, 
одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Гевгелија за 
2021 година и Советот со  12 гласа за и 3 против ја усвои. 

Точка 4. Предлог-Решение за формирање Комисија за изработка на 
Програмата за работа на Советот на Општина Гевгелија за 2021 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за формирање 
Комисија за изработка на Програмата за работа на Советот на Општина Гевгелија 
за 2021 година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Тодор Ристов член на Совет. 
По завршувањето на претресот, претседателот  на Советот го стави на 

гласање Предлог-Решението за формирање Комисија за изработка на Програмата 
за работа на Советот на Општина Гевгелија за 2021 година и Советот со 15 гласа 
за  и 1 воздржан го усвои и за членови се именуваат: Перо Стојанов како 
претседател и Александра Кочева, Тихомир Ручкоманов, Игор Илков и Томе 
 Кичуков како членови. 

Точка 5. Предлог-Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие 
за заловување и третман на бездомни кучиња. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за основање на 
заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Жулиета Ѓуркова- претставник 
од Југоисточен плански регион, Тодор Ристов,  Александра Кочева, Тихомир 
Ручкоманов, Ристо Камов, Зоран Лазаровски, Марија Магдинчева Шопова, 
Андон Сарамандов, Ристо Ѓоргиев- членови на Совет, Сашо Поцков, 
градоначалник на општината. 

Ристо Камов член на Совет : "При формирање на било кое правно лице од 
Централниот регистар освен Статутот кога станува збор за меѓуопштинска 
соработка тука баш законот тоа го дефинарал ,другите акти кои ги предвидува 
законот се програма за работа а кога станува збор за локалната самоуправа 
финансиски импликации за Буџетот.Ние можеме да донесеме било каква одлука 
во која нема финансиски импликации меѓутоа ако на почетокот донесеме одлука 
во која никогаш нема да утврдиме кога ќе заврши пеглањето на сите правни 
регуларности тогаш јас предвидувам дека Советот нема да ја донесе одлуката 
денеска а доколку ја донесе јас како член на Совет ќе гласам против оваа одлука." 

Тихомир Ручкоманов член на Совет даде предлог во член 8 зборот 
подружница да се избрише ако има потреба и да се додадат зборовите општина 



Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово и во член 11 во третиот став даде 
предлог да стои: членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Советот 
за Развој на југоисточниот регион на предлог на Советите на општините основачи 
и предлагачот на точката ги прифати овие предлози како составен дел од 
одлуката. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за 
заловување и третман на бездомни кучиња и Советот со  11 гласа за, 1 против 
(Ристо Камов) и 4 не гласале, ја усвои. 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 6 и 7 
да се разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и Советот едногласно 
го  усвои овој предлог. 

Точка 6. Предлог-Решение за давање согласност на финансискиот 
извештај на ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија за периодот 01.01.2020г. – 
30.09.2020г., со посебен осврт на периодот 01.07.2020 г. – 30.09.2020 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање 
согласност на финансискиот извештај на ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија за 
периодот 01.01.2020г. – 30.09.2020г., со посебен осврт на периодот 01.07.2020 г. – 
30.09.2020 година и Информацијата за хортикултурното уредување во општина 
Гевгелија. 

Во претресот  по  точките 6 и 7  учествуваа:  Златко Зумров- директор на 
ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија, Игор Илков, Магдалена Делковска- членови на 
Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност на финансискиот извештај на 
ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија за периодот 01.01.2020г. – 30.09.2020г., со посебен 
осврт на периодот 01.07.2020 г. – 30.09.2020 година и Советот со  10 гласа за, 3 
против и 2 не гласале, го усвои. 

Точка 7. Информација за хортикултурното уредување во општина 
Гевгелија. 

Точка 8. Информација за состојбата со социјалната заштита на 
населението во општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Информацијата за состојбата со 
социјалната заштита на населението во општина Гевгелија. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Васка Илиева- директор на 
Центарот за социјални работи, Ристо Камов член на Совет. 

Точка 9. Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план 
за  Блок 15 (дел 15.10) општина Гевгелија, плански период 2020-2025 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за донесување на 
Детален урбанистички план за Блок 15 (дел 15.10) општина Гевгелија, плански 
период 2020-2025 година. 



Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Станка Карајанова- вработена 
во Општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за            
Блок 15 (дел 15.10) општина Гевгелија, плански период 2020-2025 година и 
Советот со  10 гласа за , 1 против и 2 не гласале, ја усвои . 

Точка 10. Предлог-Одлука за исплата на финансиски средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 година. 

По завршувањето на претресот, претседателот на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за исплата на финансиски средства од Буџетот на 
Општина Гевгелија за 2020 година и Советот со 14 гласа за ја усвои. 

Бидејќи дневниот ред беше исцрпен, претседателот на Совет ја затвори  
педесет и петтата седница на Советот на Општина Гевгелија 

 
 
 
 
 

 
 
 

Записничар,              Претседател 
Благој  Картов      на Совет на Општина Гевгелија 
                         Тодор Ристов 
                                                                                            с.р. 
    


