
 
 

ЗАПИСНИК 
од  педесеттата седница на Совет на Општина Гевгелија 

одржана на 30.09.2020 година 
 
 

На педесеттата 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 ,Весна Ристова директор на ЈОУ Дом на 
култура "Македонија" – Гевгелија, Тони Аврамов директор на СОУ "Јосиф 
Јосифовски"- Гевгелија, Елизабета Стојменова директор на  ЈОУДГ "Детска 
Радост"-Гевгелија , Тони Николов вработен во општината и Станка Карајанова 
вработена во општината  . 

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

Претседателот отвори расправа по  записникот од четириесет и осмата седница 
одржана на 27.08.2020 година. 

Претседателот го стави на гласање  записникот од четириесет и осмата седница и 
Советот  едногласно го усвои. 

Претседателот отвори расправа по  записникот од четириесет и деветтата 
(вонредна) седница одржана на 10.09.2020 година. 

Претседателот го стави на гласање  записникот од четириесет и деветтата 
(вонредна) седница и Советот  едногласно го усвои. 
 

За работа на педесеттата седница на Совет ,е предложен следниот   
 
 
 
 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

1.Предлог-Решение за разрешување член на Комисијата за статут и прописи на 
Советот на Општина Гевгелија 

2.Предлог-Решение за избор на член во Комисијата за статут и прописи на Советот на 
Општина Гевгелијa, 

3.Предлог-Решение за разрешување член на Комисијата за здравствена и социјална 
заштита и заштита на децата на Советот на Општина Гевгелија, 

4.Предлог-Решение за избор на член во Комисијата за здравствена и социјална 
заштита и заштита на децата на Советот на Општина Гевгелија, 



5.Предлог-Одлука за измена на Одлуката за делегирање вршење на работите на 
одржување и давање на користење на спортски објекти – сопственост на Општина 
Гевгелија, 

6.Предлог-Одлука за давање под закуп за користење и стопанисување со спортски 
објект – тениски игралишта во сопственост на Општина Гевгелија, 

7.Предлог-Решение за давање согласност на дополнителниот  Годишен план за 
вработување во ЈОУ Дом на култура "Македонија" – Гевгелија за 2021 година, 

8.Предлог-Решение за усвојување на Годишниот извештај за работата на СОУ "Јосиф 
Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2019/2020 година, 

9. Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ "Јосиф 
Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2020/2021 година, 

10.Предлог-Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број ученици во СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2020/2021 година, 

11.Предлог-Решение за усвојување на финансовиот план на СОУ "Јосиф 
Јосифовски"-Гевгелија за проектот за менаџирање и обука за готварство и угостителство 
за периодот јуни-декември 2020 година по ставки и подставки на донаторска сметка 
7150108249-785-98, 

12.Предлог-Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ 
"Детска Радост"-Гевгелија за 2019/2020 година, 

13.Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ 
"Детска Радост"-Гевгелија за 2020/2021 година, 

14.Предлог-Решение за усвојување на Одлуката за утврдување на распоред на 
работното време во ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија, 

15.Предлог-Одлука за давање на управување и користење на фекален колектор со 
пречистителна станица за отпадни води во с.Моин, општина Гевгелија, на ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија, 

16.Предлог-Одлука за донесување на конечен Предлог-Урбанистички план вон 
населено место за локалитетот Негорски бањи, КО Негорци, општина Гевгелија, плански 
период 2018-2028 година, 

17. Предлог-Одлука за донесување техничка  исправка за ГП 18, ГП 35, ГП 36, ГП 37, 
ГП 39, ГП 40, ГП 41, ГП 44, ГП 48, ГП 55, ГП 56, ГП 58, ГП 59, ГП 60, ГП 61, ГП 62, ГП 63 од 
Детален урбанистички план за дел од Блок 4 (4.4), општина Гевгелија,  

18.Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-
планска документација на земјиштето на КП бр.652 КО Конско   (барател: Виктор Петков 
од Гевгелија), 

19.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација на земјиштето на КП бр.350/2 КО Конско   (барател: Стојан Караколев од 
Гевгелија), 

20.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за с.Конско  (КП бр.609/3 и дел од КП бр.610 КО Конско)  (барател: Томе 
Пелев од Гевгелија), 

21.Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-
планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2156 КО Гевгелија (барател: Боне 
Мишков од Гевгелија), 



22.Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-
планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2156 КО Гевгелија (барател: 
Александар Јованов од Гевгелија), 

23.Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-
планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2140 КО Гевгелија (барател: Спаска 
Проданова од Гевгелија), 

24.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко-планска 
документација за населено место Серменин (КП бр.625 КО Серменин) (барател: Герман 
Шуклев од Гевгелија). 

Дополнително е доставена точката: 
- Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијативата за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка (МОС) за решавање на проблемот со линискиот превоз помеѓу 
општините Дојран, Богданци и Гевгелија 

 
Тодор Ристов Претседател на Совет отвори претрес по предложениот дневен 

ред: 
Андон Сарамандов член на Совет - од име на советничката група на ВМРО-

ДПМНЕ предложи Дневниот ред на денешната седница да се дополни со точка 
Советнички прашања бидејќи подолг временски период не имало таква точка на Дневен 
ред.  

Сашо Поцков Градоначалник на општината-Одоговори дека денес има 
неодложливи обврски и предложи во првата недела на месец Октомври да се одржи 
седница само за Советнички прашања. 

Тодор Ристов Претседател на Совет – "Бев известен од страна на 
Градоначалникот дека ќе биде присутен на оваа седница одреден временски период 
поради службени обврски па затоа предлагам по завршувањето на оваа седница да се 
договориме за свикување на нова седница неменета само за Советнички прашања. " 

Сашо Поцков Градоначалник на општината како предлагач побара точката под 
Реден број 19 да биде симнета од Дневен ред за понатамошна доработка. 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точката под реден број 25 да се 
разгледува како точка под број 8 . 

Ристо Камов член на Совет даде предлог точката под реден број 25 да се 
разгледува како точка под број 1, точките 1,2,3 и 4 од Дневниот ред да се разгледуваат 
заедно а да се гласаат поединечно ,точките 5 и 6 да се разгледуваат заедно а да се 
гласаат поединечно,точките 8,9,10 и 11 да се разгледуваат заедно а да се гласаат 
поединечно,точките 12,13 и 14 да се разгледуваат заедно а да се гласаат поединечно и 
точките 18,20,21,22,23,и 24 да се разгледуваат заедно а да се гласаат поединечно. 

Тодор Ристов Претседател на Совет го стави на гласање предлогот на 
советникот Андон Сарамандов за дополнување на Дневниот ред со точка Советнички 
прашања и Советот со  8 гласа за , 10 воздржани и 1 не гласал не го  усвои. 

Претседателот го повлече предлогот точката под реден број 25 да се разгледува 
како точка 8 и го стави на гласање предлогот на советникот Ристо Камов и Советот со  18 
гласа за и 1 не гласал  го  усвои. 



Претседателот го  стави Дневниот ред на гласање и Советот со  13 гласа за , 3 
воздржани и 3 не гласал го  усвои и се премина кон расправа по точките. 

 
 Точка 25. Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијативата за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка (МОС) за решавање на проблемот со 
линискиот превоз помеѓу општините Дојран, Богданци и Гевгелија 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за прифаќање на 
Иницијативата за воспоставување на меѓуопштинска соработка (МОС) за решавање на 
проблемот со линискиот превоз помеѓу општините Дојран, Богданци и Гевгелија. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Сашо Поцков Градоначалник на 
општината,Ристо Камов и Андон Сарамандов членови на Совет 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 
Предлог-Одлуката за прифаќање на Иницијативата за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка (МОС) за решавање на проблемот со линискиот превоз помеѓу општините 
Дојран, Богданци и Гевгелија и Советот со  12 гласа за и 5 против ја  усвои. 
         Точка 1. Предлог-Решение за разрешување член на Комисијата за статут и 
прописи на Советот на Општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по точките 1,2,3 и 4. 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Александра Караманова член на 

Совет. 
По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 

Предлог-Решението за разрешување член на Комисијата за статут и прописи на Советот 
на Општина Гевгелија и Советот со  15 гласа за го  усвои  и од член од комисијата се 
разрешува Ангелинка Петкова. 
     Точка 2. Предлог-Решение за избор на член во Комисијата за статут и 
прописи на Советот на Општина Гевгелијa. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 
Предлог-Решението за избор на член во Комисијата за статут и прописи на Советот на 
Општина Гевгелијa и Советот со 15 гласа за го  усвои и за член на комисијата се 
именува Анета Стамкова. 

    Точка 3. Предлог-Решение за разрешување член на Комисијата за 
здравствена и социјална заштита и заштита на децата на Советот на Општина 
Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 
Предлог-Решението за разрешување член на Комисијата за здравствена и социјална 
заштита и заштита на децата на Советот на Општина Гевгелија и Советот со  15 гласа 
за гласал го  усвои и од член на комисијата и претседател се разрешува Ангелинка 
Петкова. 

Точка 4. Предлог-Решение за избор на член во Комисијата за здравствена и 
социјална заштита и заштита на децата на Советот на Општина Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 
Предлог-Решението за избор на член во Комисијата за здравствена и социјална заштита 
и заштита на децата на Советот на Општина Гевгелија и Советот со 15 гласа за го  
усвои и за член и претседател на комисијата се именува Анета Стамкова. 

Точка 5. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за делегирање вршење на 
работите на одржување и давање на користење на спортски објекти – сопственост 
на Општина Гевгелија 

Претседателот отвори претрес по точките 5 и 6. 



Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Томе Кичуков ,Ристо Камов , Виктор 
Кралев,Лазар Мешков ,Зоран Лазаровски,Магдалена Делковска ,Тихомир 
Ручкоманов,Елизабета Јаневски,Андон Сарамандов членови на Совет, Сашо 
Поцков Градоначалник на општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 
Предлог-Одлуката за измена на Одлуката за делегирање вршење на работите на 
одржување и давање на користење на спортски објекти – сопственост на Општина 
Гевгелија и Советот со  11 гласа за ,5 против и 1 воздржан ја усвои. 

Точка 6. Предлог-Одлука за давање под закуп за користење и стопанисување 
со спортски објект – тениски игралишта во сопственост на Општина Гевгелија  

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 
Предлог-Одлуката за давање под закуп за користење и стопанисување со спортски објект 
– тениски игралишта во сопственост на Општина Гевгелија и Советот со  11 гласа за ,5 
против и 1 воздржан ја усвои. 

Точка 7. Предлог-Решение за давање согласност на дополнителниот  
Годишен план за вработување во ЈОУ Дом на култура "Македонија" – Гевгелија за 
2021 година . 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање согласност на 
дополнителниот  Годишен план за вработување во ЈОУ Дом на култура "Македонија" – 
Гевгелија за 2021 година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Весна Ристова директор на ЈОУ Дом 
на култура "Македонија" – Гевгелија ,Ристо Камов член на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 
Предлог-Решението за давање согласност на дополнителниот  Годишен план за 
вработување во ЈОУ Дом на култура "Македонија" – Гевгелија за 2021 година и Советот 
со  12 гласа за ,5 против и 2 не гласале го усвои. 

Точка 8. Предлог-Решение за усвојување на Годишниот извештај за работата 
на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2019/2020 година 

Претседателот отвори претрес по точките 8,9,10 и 11. 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Тони Аврамов директор на СОУ 

"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија ,Марија Магдинчева Шопова,Ристо Камов,Трајко 
Арџанлиев,Магдалена Делковска,Тихомир Ручкоманов,Томе  Кичуков членови на 
Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 
Предлог-Решението за усвојување на Годишниот извештај за работата на СОУ "Јосиф 
Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2019/2020 година и Советот со  11 гласа за ,6 
против и 1 воздржан го усвои. 

Точка 9. Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа 
на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2020/2021 година. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 
Предлог-Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ "Јосиф 
Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2020/2021 година и Советот со  12 гласа за ,6 
против и 1 воздржан го усвои. 

Точка 10. Предлог-Решение за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број ученици во СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 
учебната 2020/2021 година. 



По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 
Предлог-Решението за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 
ученици во СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2020/2021 година и Советот 
едногласно го усвои. 

Точка 11. Предлог-Решение за усвојување на финансовиот план на СОУ 
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за проектот за менаџирање и обука за готварство и 
угостителство за периодот јуни-декември 2020 година по ставки и подставки на 
донаторска сметка 7150108249-785-98. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 
Предлог-Решението за усвојување на финансовиот план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-
Гевгелија за проектот за менаџирање и обука за готварство и угостителство за периодот 
јуни-декември 2020 година по ставки и подставки на донаторска сметка 7150108249-785-
98 и Советот едногласно го усвои. 

Точка 12. Предлог-Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа 
на ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија за 2019/2020 година 

Претседателот отвори претрес по точките 12,13 и 14. 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:Елизабета Стојменова директор на  

ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија ,Ристо Камов ,Анета Стамкова ,Андон 
Сарамандов,Зоран Лазаровски,Магдалена Делковска,Тодор Ристов ,Томе Кичуков 
членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 
Предлог-Решението за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ "Детска 
Радост"-Гевгелија за 2019/2020 година и Советот со  13 гласа за и 4 против го усвои.. 

Точка 13. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа 
на ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија за 2020/2021 година. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 
Предлог-Решението за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ "Детска 
Радост"-Гевгелија за 2020/2021 година и Советот со  13 гласа за и 4 против го усвои. 

Точка 14. Предлог-Решение за усвојување на Одлуката за утврдување на 
распоред на работното време во ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на гласање 
Предлог-Решението за усвојување на Одлуката за утврдување на распоред на работното 
време во ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија и Советот со  17 гласа за го усвои. 

Точка 15. Предлог-Одлука за давање на управување и користење на фекален 
колектор со пречистителна станица за отпадни води во с.Моин, општина Гевгелија, 
на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за давање на управување и 
користење на фекален колектор со пречистителна станица за отпадни води во с.Моин, 
општина Гевгелија, на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:Тони Николов вработен во 
општината,Ристо Камов член на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 
Предлог-Одлуката за давање на управување и користење на фекален колектор со 
пречистителна станица за отпадни води во с.Моин, општина Гевгелија, на ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија и Советот со  13 гласа за и 3 не гласале ја усвои.. 



Точка 16. Предлог-Одлука за донесување на конечен Предлог-Урбанистички 
план вон населено место за локалитетот Негорски бањи, КО Негорци, општина 
Гевгелија, плански период 2018-2028 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за донесување на конечен 
Предлог-Урбанистички план вон населено место за локалитетот Негорски бањи, КО 
Негорци, општина Гевгелија, плански период 2018-2028 година. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:Станка Карајанова вработена во 
општината  ,Ристо Камов член на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 
Предлог-Одлуката за донесување на конечен Предлог-Урбанистички план вон населено 
место за локалитетот Негорски бањи, КО Негорци, општина Гевгелија, плански период 
2018-2028 година и Советот со  16 гласа за го усвои. 

Точка 17. Предлог-Одлука за донесување техничка  исправка за ГП 18, ГП 35, 
ГП 36, ГП 37, ГП 39, ГП 40, ГП 41, ГП 44, ГП 48, ГП 55, ГП 56, ГП 58, ГП 59, ГП 60, ГП 61, 
ГП 62, ГП 63 од Детален урбанистички план за дел од Блок 4 (4.4), општина 
Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за донесување техничка  
исправка за ГП 18, ГП 35, ГП 36, ГП 37, ГП 39, ГП 40, ГП 41, ГП 44, ГП 48, ГП 55, ГП 56, ГП 
58, ГП 59, ГП 60, ГП 61, ГП 62, ГП 63 од Детален урбанистички план за дел од Блок 4 
(4.4), општина Гевгелија 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Станка Карајанова вработена во 
општината ,Тихомир Ручкоманов,Ристо Камов,Магдалена Делковска членови на 
Совет.  

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 
Предлог-Одлуката за донесување техничка  исправка за ГП 18, ГП 35, ГП 36, ГП 37, ГП 39, 
ГП 40, ГП 41, ГП 44, ГП 48, ГП 55, ГП 56, ГП 58, ГП 59, ГП 60, ГП 61, ГП 62, ГП 63 од 
Детален урбанистички план за дел од Блок 4 (4.4), општина Гевгелија и Советот со  10 
гласа за  и 1 воздржан го усвои. 

Точка 18. Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во 
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.652 КО Конско   
(барател: Виктор Петков од Гевгелија). 

Претседателот отвори претрес по точките 18,20,21,22,23 и 24. 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Станка Карајанова вработена во 

општината ,Ристо Камов член на Совет.  
По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 

Предлог-Одлуката за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-
планска документација на земјиштето на КП бр.652 КО Конско   (барател: Виктор Петков 
од Гевгелија) и Советот со  11 гласа за  го усвои. 

Точка 19. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација за с.Конско  (КП бр.609/3 и дел од КП бр.610 КО 
Конско)  (барател: Томе Пелев од Гевгелија). 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 
Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска 
документација за с.Конско  (КП бр.609/3 и дел од КП бр.610 КО Конско)  (барател: Томе 
Пелев од Гевгелија) и Советот со  11 гласа за  го усвои. 



Точка 20. Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во 
урбанистичко-планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2156 КО Гевгелија 
(барател: Боне Мишков од Гевгелија) 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 
Предлог-Одлуката за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-
планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2156 КО Гевгелија (барател: Боне 
Мишков од Гевгелија) и Советот со  11 гласа за  го усвои. 

Точка 21. Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во 
урбанистичко-планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2156 КО Гевгелија 
(барател: Александар Јованов од Гевгелија). 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 
Предлог-Одлуката за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-
планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2156 КО Гевгелија (барател: 
Александар Јованов од Гевгелија) и Советот со  11 гласа за  го усвои. 

Точка 22. Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во 
урбанистичко-планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2140 КО Гевгелија 
(барател: Спаска Проданова од Гевгелија) 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 
Предлог-Одлуката за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-
планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2140 КО Гевгелија (барател: Спаска 
Проданова од Гевгелија) и Советот со  11 гласа за  го усвои. 

Точка 23. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко-планска документација за населено место Серменин (КП бр.625 КО 
Серменин) (барател: Герман Шуклев од Гевгелија). 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на гласање 
Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко-планска 
документација за населено место Серменин (КП бр.625 КО Серменин) (барател: Герман 
Шуклев од Гевгелија) и Советот со  11 гласа за  го усвои. 

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

 
 
 
 

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


