
 
 

ЗАПИСНИК 
од  шеесеттата седница на Совет на Општина Гевгелија 

одржана на 15.03.2021 година 
 
 

На шеесеттата седница на Советот на општината која се одржа со почеток 
во 11 часот присуствуваа 18 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 Општина Гевгелија ,Митко Дојчинов 
вработен во општината, Лилјана Кичукова вработена во општината и Златко 
Зумров директор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија . 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно 
одлучување,Претседателот на Совет, Тодор Ристов ја отвори шеесеттата седница 
на Совет на Општина Гевгелија.  

За работа на шеесеттата седница  на Совет ,е предложен следниот   
 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Информација за Извештајот за работата на Градоначалникот на Општина 

Гевгелија за 2020 година, 
2. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување 

на Буџетот на Општина Гевгелија за периодот 01.01.2020 год. - 31.12.2020 година 
(кумулативно), 

3. Предлог-Завршна сметка на Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 година, 
4. Предлог-Одлука за зголемување и пренамена на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2021 година, 
5. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 

Програмата за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за 2020 
година, 

6. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските 
улици и патишта во општина Гевгелија за 2020 година, 

7. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 
2020 година, 



8. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за финансирање на програми и проекти од областа на културата во 
општина Гевгелија за 2020 година, 

9. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за финансирање на НВО секторот во општина Гевгелија за 2020 
година, 

10.  Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за поддршка на Месните заедници во општина Гевгелија за 2020 
година, 

11.  Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во општина Гевгелија 
за 2020 година, 

12.  Предлог-План за упис на ученици во I година средно образование во СОУ 
„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија, во 2021/2022 година, 

13.  Предлог-Решение за усвојување на Финансов план на СОУ „Јосиф 
Јосифовски“- Гевгелија по ставки и поставки (блок дотации за периодот јануари-
декември 2021 година за сметка 7150108249 903 13), 

14.  Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 година на 
СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија, 

15.  Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 година на 
ООУ „Крсте Мисирков“ - Гевгелија, 

16.  Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 година на 
ООУ „Владо Кантарџиев“ - Гевгелија, 

17.  Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 година на 
ООУ „Климент Охридски“ - Миравци, 

18.  Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 година на 
ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци, 

19.  Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 година на 
ООМУ „Васо Карајанов“- Гевгелија, 

20. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 година на 
ЈОУ Дом на култура „Македонија“ - Гевгелија, 

21.  Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 година на 
ЈОУ Пионерски дом  „Јосип Броз-Тито“ - Гевгелија, 

22.  Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 година на 
ЈОУ Работнички универзитет „Кирил и Методија“ - Гевгелија, 

23.  Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 година на 
ЈОУ Детска градинка „Детска радост“- Гевгелија, 

24. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 година на 
ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ - Гевгелија, 



25.  Предлог-Решение за давање согласност на финансискиот извештај на 
ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за периодот 01.01.2020 - 31.12.2020 година, со 
посебен осврт на периодот 01.10.2020 г. - 31.12.2020 година, 

26.  Предлог-Решение за давање согласност на Годишната сметка на ЈПКД 
„Комуналец“- Гевгелија за 2020 година. 

27.  Предлог-Решение за давање согласност на Извештајот за работењето на 
ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 2020 година, 

28.  Предлог-Одлука за отпочнување со работа и вршење на дејноста на 
објектот во с. Прдејци, во состав на ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија. 

Дополнително е доставена точката: 
-Предлог-Одлука за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот 

за пресметување на плати и даватели на услуги и на директорите за јавните 
установи за деца во ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија за 2021 година. 

 
Тодор Ристов Претседател на Совет отвори претрес по предложениот 

дневен ред . 
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот го стави Дневниот ред на 

гласање и Советот со 15 гласа за го  усвои и се премина кон расправа по 
точките. 

Ристо Камов член на Совет даде предлог точките од реден број 2 до 11 да 
се разгледуваат заедно а да се гласаат поединечно со тоа што најпрво да се 
стави на гласање точката под реден број 3 и Советот со 15 гласа за го  усвои 
овој предлог. 
         Точка 1. Информација за Извештајот за работата на Градоначалникот 
на Општина Гевгелија за 2020 година. 

Претседателот отвори претрес по Информацијата за Извештајот за 
работата на Градоначалникот на Општина Гевгелија за 2020 година 
 Во претресот  по  точката учествуваа:  Сашо Поцков Градоначалник на 
Општина Гевгелија,Трајко Арџанлив,Тодор Ристов членови на Совет. 

Точка 3. Предлог-Завршна сметка на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2020 година 

Претседателот отвори претрес по точките 2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 . 
Во претресот  по  точката учествуваа:  Лилјана Кичукова вработена во 

општината, Митко Дојчинов вработен во општината,Магдалена  Делковска, 
Ристо Камов,Трајко Арџанлиев,Елизабета Јаневска ,Пепи Стојанов членови 
на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Завршната сметка на Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 
година и Советот со  11 гласа за  , 5 против и 2 воздржани ја усвои . 



Точка 2. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина Гевгелија за периодот 01.01.2020 год. - 
31.12.2020 година (кумулативно).   

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина 
Гевгелија за периодот 01.01.2020 год. - 31.12.2020 година (кумулативно) и 
Советот со  10 гласа за  , 4 против и 3 воздржани ја усвои . 

Точка 4. Предлог-Одлука за зголемување и пренамена на Буџетот на 
Општина Гевгелија за 2021 година. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
зголемување и пренамена на Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година.и 
Советот со  10 гласа за  , 1 против , 3 воздржани и 3 не гласале ја усвои . 

Точка 5. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија 
за 2020 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на 
градежното земјиште во општина Гевгелија за 2020 година и Советот со  10 гласа 
за  , 4 против ,2 воздржани и 1 не гласал го усвои . 

Точка 6. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
општинските улици и патишта во општина Гевгелија за 2020 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на општинските улици и патишта во 
општина Гевгелија за 2020 година и Советот со  11 гласа за  , 5 против и 2 
воздржани ја усвои . 

Точка 7. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за финансирање на спортските активности во општина 
Гевгелија за 2020 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на 
спортските активности во општина Гевгелија за 2020 година и Советот со  10 
гласа за  , 6 против и 2 воздржани го усвои . 

Точка 8. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за финансирање на програми и проекти од областа на 
културата во општина Гевгелија за 2020 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на 
програми и проекти од областа на културата во општина Гевгелија за 2020 година 
и Советот со  10 гласа за  , 6 против и 2 воздржани го усвои . 



Точка 9. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за финансирање на НВО секторот во општина Гевгелија за 
2020 година 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на НВО 
секторот во општина Гевгелија за 2020 година и Советот со  10 гласа за  , 5 
против , 2 воздржани и 1 не гласал го усвои . 

Точка 10. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за поддршка на Месните заедници во општина 
Гевгелија за 2020 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на Месните 
заедници во општина Гевгелија за 2020 година и Советот со  11 гласа за  , 5 
против и 2 воздржани го усвои . 

Точка 11. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
општина Гевгелија за 2020 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација во општина Гевгелија за 2020 година и Советот со  
10 гласа за  , 6 против и 2 воздржани го усвои . 

Точка 12. Предлог-План за упис на ученици во I година средно 
образование во СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија, во 2021/2022 година 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Планот за упис на ученици во I 
година средно образование во СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија, во 2021/2022 
година 

Во претресот  по  точката учествуваа:  Ристо Камов,Анета 
Стамкова,Даниела Илкова,Магдалена Делковска,Томе Кичуков членови на 
Совет, Сашо Поцков Градоначалник на Општина Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Планот за упис на ученици во I година средно образование во 
СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија, во 2021/2022 година и Советот со 10 гласа 
за,2 против и 6 воздржани  го усвои .  

Тодор Ристов Претседател на Совет го стави предлогот на Ристо Камов 
годишните сметки на општинските школи да се разгледуваат заеднички а да се 
гласат поединечно и Советот едногласно го усвои овој предлог. 

Точка 13. Предлог-Решение за усвојување на Финансов план на СОУ 
„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија по ставки и поставки (блок дотации за 
периодот јануари-декември 2021 година за сметка 7150108249 903 13) 

Претседателот отвори претрес по точките под реден 
број:13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 и 24. 

Бидејќи никој не се јави за збор претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Финансов план на СОУ „Јосиф 



Јосифовски“- Гевгелија по ставки и поставки (блок дотации за периодот јануари-
декември 2021 година за сметка 7150108249 903 13) и Советот со 15 гласа за и 1 
не гласал го усвои. 

Точка 14. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 
година на СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка за 2020 година на СОУ „Јосиф Јосифовски“- 
Гевгелија и Советот со 10 гласа за ,4 против,1 воздржан и 1 не гласал го 
усвои. 

Точка 15. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 
година на ООУ „Крсте Мисирков“ - Гевгелија 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка за 2020 година на ООУ „Крсте Мисирков“ - 
Гевгелија и Советот со 10 гласа за ,4 против,1 воздржан и 1 не гласал го 
усвои. 

Точка 16. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 
година на ООУ „Владо Кантарџиев“ – Гевгелија. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка за 2020 година на ООУ „Владо Кантарџиев“ – 
Гевгелија и Советот со 11 гласа за ,4 против и 1 не гласал го усвои. 

Точка 17. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 
година на ООУ „Климент Охридски“ – Миравци. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка за 2020 година на ООУ „Климент Охридски“ – 
Миравци и Советот со 11 гласа за ,4 против и 1 не гласал го усвои. 

Точка 18. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 
година на ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка за 2020 година на ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци 
и Советот со 11 гласа за ,3 против и 2 не гласале го усвои. 

Точка 19. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 
година на ООМУ „Васо Карајанов“- Гевгелија. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка за 2020 година на ООМУ „Васо Карајанов“- 
Гевгелија и Советот со 11 гласа за ,4 против и 1 не гласал го усвои. 

Точка 20. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 
година на ЈОУ Дом на култура „Македонија“ – Гевгелија. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка за 2020 година на ЈОУ Дом на култура 
„Македонија“ - Гевгелија и Советот со 9 гласа за ,5 против ,1 не гласал и 1 се 
изема од гласањето го усвои. 

Точка 21. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 
година на ЈОУ Пионерски дом  „Јосип Броз-Тито“ – Гевгелија. 



Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка за 2020 година на ЈОУ Пионерски дом  „Јосип 
Броз-Тито“ - Гевгелија и Советот со 10 гласа за ,4 против и 2 не гласале го 
усвои. 

Точка 22. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 
година на ЈОУ Работнички универзитет „Кирил и Методија“ – Гевгелија. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка за 2020 година на ЈОУ Работнички универзитет 
„Кирил и Методија“ - Гевгелија и Советот со 10 гласа за ,4 против ,1 воздржан и 
1 не гласал го усвои. 

Точка 23. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 
година на ЈОУ Детска градинка „Детска радост“- Гевгелија. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка за 2020 година на ЈОУ Детска градинка „Детска 
радост“- Гевгелија и Советот со 10 гласа за ,5 против и 1 не гласал го усвои. 

Точка 24. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2020 
година на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка за 2020 година на ЈОУ Библиотека „Гоце 
Делчев“ - Гевгелија и Советот со 10 гласа за ,5 против и 1 не гласал го усвои. 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 
25,26 и 27 да се разгледуваат заеднички а да се гласат поединечно и Советот 
едногласно го усвои овој предлог. 

Точка 25. Предлог-Решение за давање согласност на финансискиот 
извештај на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за периодот 01.01.2020 - 31.12.2020 
година, со посебен осврт на периодот 01.10.2020 г. - 31.12.2020 година. 

Претседателот отвори претрес по точките 25,26 и 27. 
Во претресот  по  точките учествуваа: Златко Зумров директор на ЈПКД 

"Комуналец"-Гевгелија,Трајко Арџанлиев,Ристо Камов,Игор Илков,Ристо 
Ѓоргиев,Магдалена Делковска членови на Совет и Сашо Поцков 
Градоначалник на Општина Гевгелија. 

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 01.01.2020 - 31.12.2020 година, со 
посебен осврт на периодот 01.10.2020 г. - 31.12.2020 година и Советот со 11 
гласа за,5 против и 2 не гласале го усвои . 

Точка 26. Предлог-Решение за давање согласност на Годишната сметка 
на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 2020 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање согласност на Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 2020 
година и Советот со 11 гласа за,5 против и 2 не гласале го усвои . 

Точка 27. Предлог-Решение за давање согласност на Извештајот за 
работењето на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 2020 година. 



Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија 
за 2020 година и Советот со 11 гласа за,5 против и 2 не гласале го усвои . 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 28 
и 29 да се разгледуваат заеднички а да се гласат поединечно и Советот 
едногласно го усвои овој предлог. 

Точка 28. Предлог-Одлука за отпочнување со работа и вршење на 
дејноста на објектот во с. Прдејци, во состав на ЈОУДГ „Детска радост“- 
Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по точките под реден број 28 и 29. 
Во претресот  по  точките учествуваа: 
Тихомир Ручкоманов член на Совет даде предлог од Одлуката да се 

избришат членовите 7,8,9 и 10 за да се запазат законските процедури. 
Градоначалникот како предлагач на точката ја прифати забелешката по 

оваа одлука .  
По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 

гласање Предлог-Одлуката за отпочнување со работа и вршење на дејноста на 
објектот во с. Прдејци, во состав на ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија и Советот 
со 16 гласа за ја усвои . 

Точка 29. Предлог-Одлука за утврдување на максималниот износ на 
вредноста на бодот за пресметување на плати и даватели на услуги и на 
директорите за јавните установи за деца во ЈОУДГ „Детска радост“- 
Гевгелија за 2021 година. 

Претседателот на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на 
плати и даватели на услуги и на директорите за јавните установи за деца во 
ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија за 2021 година и Советот со 16 гласа за ја 
усвои . 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори  
шеесеттата седница на Советот на Општина Гевгелија. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Записничар,        Претседател 

          Благој  Картов    на Совет на Општина Гевгелија 
                              Тодор Ристов 

    


