
 
 

ЗАПИСНИК 
од  шеесет и првата седница на Совет на Општина Гевгелија 

одржана на 23.04.2021 година 
 
 

На шеесет и првата 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: 

Митко Дојчинов вработен во општината, Сашо Поцков Градоначалник 
на Општина Гевгелија, Лилјана Кичукова вработена во општината, и Златко 
Зумров директор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија, Ристо Ѓуров директор на 
АД за водостопанство на РМ – подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија и 
Томче Илков претседател на Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата ввоо  ооппшшттииннаа  ГГееввггееллиијјаа.. 

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

Претседателот отвори расправа по  записникот од педесет и деветтата 
седница . 

Ристо Камов член на Совет даде забелешка по записникот и побара овој 
записник да се повлече и да се доработи. 

Тодор Ристов Претседател на Совет образложи дека доставениот 
материјал од страна на советникот кој го достави на 59–тата седница ќе биде 
составен дел од записникот. 

Ристо Камов член на Совет повторно се јави за збор и побара записникот 
да биде корегиран во таква форма како што предложил ,со стенограмски белешки 
и во поопширeна форма. 

 Претседателот го стави на гласање  предлогот на советникот Ристо Камов 
записникот од педесет и деветтата седница да се повлече и да се доработи и 
Советот  со 2 гласа за и 15 воздржани  не го усвои. 

Претседателот го стави на гласање  записникот од педесет и деветтата 
седница со забелешката доставениот материјал од советникот Ристо Камов да 
биде составен дел од записникот и Советот  со 10 гласа за,4 воздржани и 3 не 
гласале  го усвои. 

Претседателот отвори расправа по  записникот од шеесеттата седница . 



Бидејќи немаше забелешки претседателот го стави на гласање  записникот 
од шеесеттата седница и Советот  со 10 гласа за,5 воздржани и 2 не гласале  
го усвои. 

 
 
 
За работа на шеесет и првата седница  на Совет ,е предложен следниот   
 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
                        11..ППррееддллоогг--ЗЗааккллууччоокк  ззаа  ууссввоојјуувваањњее  ннаа  ККввааррттааллннииоотт  ииззввеешшттаајј  ззаа  ииззвврршшуувваањњее  
ннаа  ББууџџееттоотт  ннаа  ООппшшттииннаа  ГГееввггееллиијјаа  ззаа  22002211  ггооддииннаа  ззаа  ппееррииооддоотт  0011..0011..22002211  ггоодд..  ––
3311..0033..22002211  ггооддииннаа  ((ккууммууллааттииввнноо)) 

2.  Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2021 година; 

3. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Програмата за комунално 
уредување во  Општина Гевгелија во 2021 година; 

4. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Програмата за локални 
патишта и улици во Општина Гевгелија во 2021 година 

5. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Предлог-Програмата за 
активностите на Општина Гевгелија во областа на Локалниот економски развој 
(ЛЕР) и прекуграничната соработка  за 2021 година, 

6. Предлог-Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на 
Општина Гевгелија. 

7.Предлог-Одлука за усвојување на физибилити студија по ,,ESCO" модел 
за јавно приватно партнерство за улично осветлување во општина Гевгелија. 

8. Предлог-Одлука за усвојување на референтна вредност на потрошувачка 
на електрична енергија за улично осветлување во општина Гевгелија. 

9.Предлог-Годишен извештај за работата на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2020 година 

10.  Предлог-Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2020 година 

11.Предлог-Одлука за сопствено учество на Општина Гевгелија за 
реализација на  проектот  „Адаптација на сместувачки објект во туристичко место 
Смрдлива Вода”; 

            12.Предлог-Одлука за позајмица на средства од општинскиот буџет за 
реализација на Проектот,,Одржливо управување на прекуграничните водни 
ресурси" 

13. Предлог-Одлука за давање согласност на Измените и дополнувањата на 
Годишниот план за вработување во Општина Гевгелија за 2021 година. 



14. Предлог-Одлука за давање под закуп за користење и стопанисување со 
објект КП 1082 КО Ума во сопственост на Општина Гевгелија. 

15 Предлог-Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на 
ЈОУДГ,,Детска радост" Гевгелија 

16.Предлог-Одлука за давање на користење, одржување и управување на 
детската градинка „Развигорче" во Прдејци, општина Гевгелија, на ЈОУДГ,,Детска 
радост" Гевгелија; 

17.  ППррееддллоогг--ЗЗааккллууччоокк  ззаа  ууссввоојјуувваањњее  ннаа  ИИззввеешшттаајјоотт  ззаа  ррааббооттааттаа  ннаа  
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ввоо  ооппшшттииннаа  
ГГееввггееллиијјаа  ззаа  22002200  ггооддииннаа 

18.  ППррееддллоогг--ЗЗааккллууччоокк  ззаа  ууссввоојјуувваањњее  ннаа  ППррооггррааммааттаа  ззаа  ррааббооттааттаа  ннаа  
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата  ввоо  ооппшшттииннаа  
ГГееввггееллиијјаа  ззаа  22002211  ггооддииннаа,, 

19.  Информација за работењето на АД за водостопанство на РМ – 
подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија; 

20. Предлог-Одлука за давање согласност на Измените и дополнувањата на 
Годишниот план за вработување на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија за 2021 година. 

21.Предлог-Решение за разрешување на член од Надзорен одбор на ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија. 

22. Предлог-Решение за именување член во Надзорен одбор на ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија. 

Тодор Ристов Претседател на Совет отвори претрес по предложениот 
дневен ред : 

Ристо Камов член на Совет –  "Врз основа на одржаната седница на 
Комисјата за статут и прописи точките 7 и 8 со 2 гласа ,за 1 против и 1 воздржан 
не поминаа на оваа комисија и се донесе одлука денеска Советот да одлучи дали 
овие точки ќе се разгледуваат.Јас само ќе ве потсетам во текот на денот ја 
добивме одлуката по точката осум што претставува мојот сомнеж во врска и со 
точка седум .Самата одлука носи некои цифри односно референтни вредености 
на потрошувачката на годишна енергија за јавното осветлување како и трошоците 
за одржување на јавното осветлување.Во самата студија проблематично е тоа 
што не се земени податоците за последните години 2019 и 2020 година па затоа 
доколку помине точка 7 и 8 после моето укажување барам Комисијата за статут и 
прописи во една од паузите да се оддржи да расправа и да утврдиме од која 
година се земени овие вредности бидејќи документотот по точка 8 ќе претставува 
основа за распишување на тендер за јавно приватно партнерство па за да не ја 
ставиме општината во незавидна состојба јас предлагам по одлучувањето дали ќе 
ги ставиме точките на дневен ред Комисијата за стаут и прописи повторно да се 
состане.     



Томе Кичуков член на Совет- Даде предлог да се стави точка на Дневен 
ред за обезбедување на финансиски средства за лекување на девојче кое има 
сериозна болест и е потребна  итна операција  која ќе се изврши во Турција.  

Магдалена Делковска член на Совет-По излагањето на колегата Камов 
чуствувам одговорност да се јавам за збор ,како претседател на Комисијата за 
финансирање ,буџет и ЛЕР и член на Комисијата за еднакви можности ве 
известувам дека вчера се одржаа овие две комисии и членовите едногласно 
одлучија овие точки да одат на седница на Совет. 

Ристо Камов член на Совет-Јас бев спречен од службени причини да 
присуствувам на овие две комисии инаку сум член на комисијата за еднакви 
можности  и незнам дали оваа комисија имаше кворум за работа . 

Сашо Поцков Градоначалик на општината-Сметам дека овие две точки 
треба да одат на Дневен ред бидејќи носат бенифит за граѓаните на општина 
Гевгелија.Денеска имаме двајца консултанти кои се спремни да го објаснат овој 
проект и да се запознае целата гевгелијска јавност каков проект се нуди.Да им 
дадеме шанса на консултантите да објаснат а потоа да одлучиме дали ќе 
прифатиме или не . 

  По укажувањето на консултантите барам надополнување  на Дневниот ред  
  со нова точка а тоа е  Одлука за започнување на постапка за доделување на 
договор за вооспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на 
јавното осветлување во општина Гевгелија преку воведување на мерки за 
енергетска ефикасност според ЕСКО Модел.Околу предлогот на Кичуков за 
доделување на финансиска помош се консултирав со раководителот на 
Одделението за финансии и имаме финансии во таа ставка па сметам дека може 
да се издвои сума од 400 000 денари за помош исто колку што се издвои за 
опожарената зграда а ако ја изгласаме оваа точка овие финансии веќе во 
понеделник можеме да ги исплатиме на трансакциска  сметка на родителот  .Исто 
така заради полицискиот час предлагам точките 7,8 и новопредложената точка 
како и точките 9 и 10 за Југоисточен плански регион да се разгледуваа како први 
точки а потоа да се расправа по останатите бидејќи по овие точки имаме 
претставници од други градови. 

Претседателот го стави на гласање предлогот на советникот Кичуков да се 
стави точка на Дневен ред за  доделување на  финансиски средства за лекување 
и Советот едногласно го прифати овој предлог.   

Претседателот го стави на гласање предлогот на Градоначалникот точка 8 
да биде надополнета со нова преработена верзија врз основа на расправата и 
сугестиите дадени вчера на комисиите и Советот со 10 гласа за и 6 против го 
усвои овој предлог. 

Претседателот го стави на гласање предлогот на Градоначалникот 
Дневниот ред да биде надополнет со нова точка и тоа Одлука за започнување на 
постапка за доделување на договор за вооспоставување на јавно приватно 
партнерство за реконструкција на јавното осветлување во општина Гевгелија 
преку воведување на мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО Модел и 
Советот со 10 гласа за и 6 воздржани го усвои овој предлог. 



Ристо Камов член на Совет- "Денеска најмалку сакам да го оптеретувам 
советот со моите дискусии меѓутоа процедуралното се однесува на тоа што сега 
се искажавте во полн сјај колку го почитувате Деловникот .Моите предлози 
воопшто не ги ставивте на гласање иако требаше да ги ставите по ред онака како 
што ви се доставени.Нека ви е на чест Претседателе." 

Тодор Ристов Претседател на Совет- "Колега Камов за вашите предлози 
,ви го прочитав деловникот член 59 и е многу јасен и гласен .Ако вие сакате да 
правите тоа што планирате тоа е ваше право и околу тоа јас нема што да ви 
замерам.Меѓутоа гледа гевгелиската јавност, може да ги прочита Деловникот и 
Статутот ги има на веб страната и ќе види што точно пишува во нив." 

Претседателот го стави Дневниот ред со предлозите на гласање и Советот 
со 15 гласа за и 2 воздржани го  усвои и се премина кон расправа по точките. 

Претседателот го стави на гласање предлогот на Градоначалникот заради 
полицискиот час точките 7,8 и новопредложената точка 24 како и точките 9 и 10 за 
Југоисточен плански регион да се разгледуваа како први точки а потоа да се 
расправа по останатите и Советот со 12 гласа за ,4 против и 1 воздржан го 
усвои. 

 
         Точка 7. Предлог-Одлука за усвојување на физибилити студија по 
,,ESCO" модел за јавно приватно партнерство за улично осветлување во 
општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по точките 7,8 и 24 
 Во претресот  по  точката учествуваа:  Сашо Поцков Градоначалник на 
Општина Гевгелија, Андон Сарамандов ,Ристо Камов,Томе Кичуков 
,Магдалена Делковска ,Трајко Арџанлиев,Тихомир Ручкоманов,Ристо 
Ѓоргиев,членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за усвојување на физибилити студија по ,,ESCO" 
модел за јавно приватно партнерство за улично осветлување во општина 
Гевгелија  и Советот со  10 гласа за  , и 6 воздржани ја усвои . 

Точка 8. Предлог-Одлука за усвојување на референтна вредност на 
потрошувачка на електрична енергија за улично осветлување во општина 
Гевгелија. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
усвојување на референтна вредност на потрошувачка на електрична енергија за 
улично осветлување во општина Гевгелија и Советот со  11 гласа за  , и 5 
воздржани ја усвои . 

Точка 24. Предлог-Одлука за започнување на постапка за доделување 
на договор за вооспоставување на јавно приватно партнерство за 
реконструкција на јавното осветлување во општина Гевгелија преку 
воведување на мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО Модел. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на договор за вооспоставување на јавно приватно 
партнерство за реконструкција на јавното осветлување во општина Гевгелија 



преку воведување на мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО Модели со 
забелешка на член пет а тоа е дека проценетата вредност на договорот и усвоена 
на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство изнесува 57 831 
631 денар без вклучен ддв и Советот со  11 гласа за и 5 воздржани ја усвои . 

Претседателот предложи точките под реден број 9 и 10 да се разгледуваат 
заеднички а да се гласаат поединечно и Советот едногласно го прифати овој 
предлог. 

Точка 9. Предлог-Годишен извештај за работата на Центарот за развој 
на Југоисточниот плански регион за 2020 година. 

Претседателот отвори претрес по точките 9 и 10 
 Во претресот  по  точката учествуваа:  Магдалена Делковска член на 
Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2020 година и Советот со  9 гласа за  , 4 против 
и 1 воздржан го усвои . 

Точка 10. Предлог-Годишен извештај за спроведување на Програмата 
за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Годишниот 
извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански 
регион за 2020 година и Советот со  9 гласа за  и  5 против го усвои . 

Точка 1. ППррееддллоогг--ЗЗааккллууччоокк  ззаа  ууссввоојјуувваањњее  ннаа  ККввааррттааллннииоотт  ииззввеешшттаајј  ззаа  
ииззвврршшуувваањњее  ннаа  ББууџџееттоотт  ннаа  ООппшшттииннаа  ГГееввггееллиијјаа  ззаа  22002211  ггооддииннаа  ззаа  ппееррииооддоотт  
0011..0011..22002211  ггоодд..  ––3311..0033..22002211  ггооддииннаа  ((ккууммууллааттииввнноо)) 

Претседателот отвори претрес по ППррееддллоогг--ЗЗааккллууччооккоотт  ззаа  ууссввоојјуувваањњее  ннаа  
ККввааррттааллннииоотт  ииззввеешшттаајј  ззаа  ииззвврршшуувваањњее  ннаа  ББууџџееттоотт  ннаа  ООппшшттииннаа  ГГееввггееллиијјаа  ззаа  22002211  
ггооддииннаа  ззаа  ппееррииооддоотт  0011..0011..22002211  ггоодд..  ––3311..0033..22002211  ггооддииннаа  ((ккууммууллааттииввнноо)) 
 Во претресот  по  точката учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во 
општината, Сашо Поцков Градоначалник на Општина Гевгелија, Магдалена 
Делковска,Андон Сарамандов,Ристо Камов,Трајко Арџанлиев,Тихомир 
Ручкомановчленови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање ППррееддллоогг--ЗЗааккллууччооккоотт  ззаа  ууссввоојјуувваањњее  ннаа  ККввааррттааллннииоотт  ииззввеешшттаајј  ззаа  
ииззвврршшуувваањњее  ннаа  ББууџџееттоотт  ннаа  ООппшшттииннаа  ГГееввггееллиијјаа  ззаа  22002211  ггооддииннаа  ззаа  ппееррииооддоотт  
0011..0011..22002211  ггоодд..  ––3311..0033..22002211  ггооддииннаа  ((ккууммууллааттииввнноо))  и Советот со  11 гласа за  , 5 
против го усвои . 

Претседателот предложи точките под реден број 2,3,4 и 5 да се 
разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и Советот едногласно го 
прифати овој предлог. 

Точка 2. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Буџетот на 
Општина Гевгелија за 2021 година . 

Претседателот отвори претрес по точките под реден број 2,3,4 и 5. 
 Во претресот  по  точката учествуваа:  Лилјана Кичукова вработена во 
општината, Митко Дојчинов вработен во општината,Сашо Поцков 



Градоначалник на Општина Гевгелија ,Зоран Лазаровски ,Тихомир 
Ручкоманов,Трајко Арџанлиев ,Ристо Камов членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за измени и дополнувања на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2021 година во 2021 година и Советот со  11 гласа за  и 4 
воздржани ја усвои . 

Точка 3. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Програмата за 
комунално уредување во  Општина Гевгелија во 2021 година. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
измени и дополнувања на Програмата за комунално уредување во  Општина 
Гевгелија во 2021 година и Советот со  11 гласа за  и 4 против ја усвои. 

Точка 4. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Програмата за 
локални патишта и улици во Општина Гевгелија во 2021 година. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
измени и дополнувања на Програмата за локални патишта и улици во Општина 
Гевгелија во 2021 година и Советот со  11 гласа за  и 4 воздржани  ја усвои. 

Точка 5. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Предлог-
Програмата за активностите на Општина Гевгелија во областа на Локалниот 
економски развој (ЛЕР) и прекуграничната соработка  за 2021 година. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
измени и дополнувања на Предлог-Програмата за активностите на Општина 
Гевгелија во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекуграничната 
соработка  за 2021 година и Советот со  11 гласа за и 4 воздржани ја усвои . 

Точка 6. Предлог-Статутарна Одлука за измена и дополнување на 
Статутот на Општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Статутарната Одлука за измена 
и дополнување на Статутот на Општина Гевгелија 

Во претресот  по  точката учествуваа:  Трајко Арџанлиев и Ристо Камов 
членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на 
Општина Гевгелија и Советот со 15  гласа за   ја усвои .  

Точка 11. Предлог-Одлука за сопствено учество на Општина Гевгелија 
за реализација на  проектот  „Адаптација на сместувачки објект во 
туристичко место Смрдлива Вода. 

Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за сопствено учество на Општина Гевгелија за 
реализација на  проектот  „Адаптација на сместувачки објект во туристичко место 
Смрдлива Вода и Советот со 15 гласа за  ја усвои .  

Точка 12. Предлог-Одлука за позајмица на средства од општинскиот 
буџет за реализација на Проектот,,Одржливо управување на 
прекуграничните водни ресурси. 



Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за позајмица на средства од општинскиот буџет за 
реализација на Проектот,,Одржливо управување на прекуграничните водни 
ресурси и Советот со 15 гласа за  ја усвои .  

Точка 13. Предлог-Одлука за давање согласност на Измените и 
дополнувањата на Годишниот план за вработување во Општина Гевгелија за 
2021 година. 

Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за давање согласност на Измените и дополнувањата 
на Годишниот план за вработување во Општина Гевгелија за 2021 година и 
Советот со 11 гласа за и 4 против ја усвои .  

Точка 14. Предлог-Одлука за давање под закуп за користење и 
стопанисување со објект КП 1082 КО Ума во сопственост на Општина 
Гевгелија 

Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за давање под закуп за користење и стопанисување со 
објект КП 1082 КО Ума во сопственост на Општина Гевгелија и Советот со 11 
гласа за и 4 воздржани ја усвои .  

Точка 15. Предлог-Статутарна Одлука за измена и дополнување на 
Статутот на ЈОУДГ,,Детска радост" Гевгелија 

Бидејќи никој не се јави за збор претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на 
ЈОУДГ,,Детска радост" Гевгелија и Советот со 15 гласа за ја усвои .  

Точка 16. Предлог-Одлука за давање на користење, одржување и 
управување на детската градинка „Развигорче" во Прдејци, општина 
Гевгелија, на ЈОУДГ,,Детска радост" Гевгелија. 

Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за давање на користење, одржување и управување на 
детската градинка „Развигорче" во Прдејци, општина Гевгелија, на ЈОУДГ,,Детска 
радост" Гевгелија и Советот со 15 гласа за ја усвои .  

Претседателот предложи точките под реден број 17 и 18 да се разгледуваат 
заеднички а да се гласаат поединечно и Советот едногласно го прифати овој 
предлог. 

Точка 17. ППррееддллоогг--ЗЗааккллууччоокк  ззаа  ууссввоојјуувваањњее  ннаа  ИИззввеешшттаајјоотт  ззаа  ррааббооттааттаа  
ннаа  Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ввоо  
ооппшшттииннаа  ГГееввггееллиијјаа  ззаа  22002200  ггооддииннаа.. 

Претседателот отвори претрес по точките под реден број 17 и 18 
Во претресот  по  точката учествуваа:  Томче Илков претседател на 

Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ввоо  ооппшшттииннаа  
ГГееввггееллиијјаа,, Ристо Камов и Трајко Арџанлиев членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање ППррееддллоогг--ЗЗааккллууччооккоотт  ззаа  ууссввоојјуувваањњее  ннаа  ИИззввеешшттаајјоотт  ззаа  ррааббооттааттаа  ннаа  
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ввоо  ооппшшттииннаа  



ГГееввггееллиијјаа  ззаа  22002200  ггооддииннаа и Советот со 10 гласа за ,4 воздржани и 1 не гласал 
го усвои. 

Точка 18. ППррееддллоогг--ЗЗааккллууччоокк  ззаа  ууссввоојјуувваањњее  ннаа  ППррооггррааммааттаа  ззаа  ррааббооттааттаа  
ннаа  Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата  ввоо  
ооппшшттииннаа  ГГееввггееллиијјаа  ззаа  22002211  ггооддииннаа.. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање ППррееддллоогг--ЗЗааккллууччооккоотт  ззаа  
ууссввоојјуувваањњее  ннаа  ППррооггррааммааттаа  ззаа  ррааббооттааттаа  ннаа  Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата  ввоо  ооппшшттииннаа  ГГееввггееллиијјаа  ззаа  22002211  ггооддииннаа и Советот со 10 
гласа за ,4 воздржани и 1 не гласал го усвои. 

Точка 19. Информација за работењето на АД за водостопанство на РМ 
– подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Информацијата за работењето на АД за 
водостопанство на РМ – подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија. 

Во претресот  по  точката учествуваа:  Ристо Ѓуров директор на АД за 
водостопанство на РМ – подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија, Ристо 
Камов, Тихомир Ручкоманов, Игор Илков,Тодор Ристов членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање ккааккоо  ззааккллууччоокк  ппррееддллооггоотт  оодд  ссооввееттннииккоотт  РРииссттоо  ККааммоовв  аа  ттооаа  ее  
Организирање на средба помеѓу Градоначалникот на Општина 
Гевгелија,претставници од АД за Водостопанство на РСМ и Министерството за 
земјоделство ,шумарство и водостопанство на тема ,наводнување имајќи во 
предвид дека изградбата на Конска брана е во завршна фаза   и Советот со 16 
гласа за го усвои овој Предлог-Заклучок. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање ккааккоо  ззааккллууччоокк  ппррееддллооггоотт  оодд  
ссооввееттннииккоотт  ТТииххооммиирр  РРууччккооммаанноовв  аа  ттооаа  ее  Формирање на работна група составена 
од советниците :Тихомир Ручкоманов,Игор Илков и Перо Стојанов кои ќе остварат 
итна средба со раководството на АД за Водостопанство на РСМ и ќе разговараат 
за постоечките проблеми со наводнувањето во општина Гевгелија   и Советот со 
16 гласа за го усвои овој Предлог-Заклучок. 

Точка 20. Предлог-Одлука за давање согласност на Измените и 
дополнувањата на Годишниот план за вработување на ЈПКД ″Комуналец″-
Гевгелија за 2021 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за давање согласност 
на Измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување на ЈПКД 
″Комуналец″-Гевгелија за 2021 година. 

Во претресот  по  точката учествуваа:  Златко Зумров директор на ЈПКД 
″Комуналец″-Гевгелија . 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за давање согласност на Измените и дополнувањата 
на Годишниот план за вработување на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија за 2021 
година и Советот со 9 гласа за ,5 против и 2 не гласале ја усвои. 

Точка 21. Предлог-Решение за разрешување на член од Надзорен 
одбор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија. 



Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување на 
член од Надзорен одбор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија. 

Во претресот  по  точката учествуваа:   
По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 

гласање Предлог-Решението за разрешување на член од Надзорен одбор на 
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија и Советот едногласно ја усвои и од член се 
разрешува лицето Александра Дагалева. 

Точка 22. Предлог-Решение за именување член во Надзорен одбор на 
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување член 
во Надзорен одбор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија 

Во претресот  по  точката учествуваа:   
По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 

гласање Предлог-Решението за именување член во Надзорен одбор на ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија и Советот со 10 гласа за ,5 против и 1 не гласал ја 
усвои и за члени се именува лицето Тања Делиманова Ванова. 
Точка 23. Предлог-Одлука за исплата на финансиски средства од Буџетот на 
Општина Гевгелија за 2021 година 

Бидејќи никој не се јави за збор претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за исплата на финансиски средства од Буџетот на 
Општина Гевгелија за 2021 година и Советот едногласно ја усвои. 

 
Бидејќи дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори  

шеесет и првата седница на Советот на Општина Гевгелија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записничар,        Претседател 

          Благој  Картов           на Совет на Општина Гевгелија  
                                        Тодор Ристов 

    


