
 
 

ЗАПИСНИК 
од  седумнаесеттата седница на Совет на општина Гевгелија 

одржана на 24.09.2018 година 
  

 

 На седумнаесеттата седница на Советот на општината што 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 општина Гевгелија,  Димитар Дојчинов 
вработен во општината, Катарина Карајанова вработена во општината, 
Лилјана Кичукова вработена во општината, Станка Карајанова вработена во 
општината,Цветко Нелоски директор на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија, 
Кети Аврамчева директор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија, Михаил 

Петров директор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија, Жаклина Линкова 

директор на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци, Марија Костадинова  директор на 

ООУ "Климент Охридски"-Миравци, Сузана Стефанова  директор на ООМУ 

"Васо Карајанов"-Гевгелија   . 
Откако констатираа дека постои кворум за полноважно 

одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори седумнаесеттата 

седница на Совет на општина Гевгелија. 

Претседателот отвори расправа по  записникот од шеснаесеттата седница 

одржана на   22.08.2018. 
Ристо Камов член на Совет-Даде забелешка во записникот да се корегира 

и да се наведе дека тој по првата точка ја напушти седницата. 
Претседателот го стави на гласање  записникот од шеснаесеттата седница 

и Советот едногласно го усвои . 
 
За работа на седумнаесеттата седница на Совет  ,е предложен следниот   

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште во општина Гевгелија за 2018 година, 
2.Предлог-Одлука за добивање на кредит за општини во РМ за реализација на 
проекти од ИПА компонентата од Македонска банка за поддршка на развојот за 
реализација на Проектот "Афирмација на природните и културните вредности во 
пограничниот регион за подобра видливост и пристап", 



3.Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 2018 година, 
4.Предлог-Одлука за утврдување потреба за донесување урбанистичко-планска 
документација с.Моин-КП бр.280 КО Моин (барател: Киро Костадинов од с.Моин), 
5.Предлог-Одлука за утврдување потреба за донесување урбанистичко-планска 
документација с.Моин - КП бр.792/3 КО Моин (барател: Ристо Трајков од 
Гевгелија), 
6.Предлог-Одлука за утврдување потреба за донесување урбанистичко-планска 
документација с.Моин -КП бр.745 КО Моин (барател: Тања Трајковска од  с.Моин), 
7.Предлог-Одлука за утврдување потреба за донесување урбанистичко-планска 
документација с.Серменин -КП бр.1681 КО Серменин (барател: Глигор Чанов од 
Гевгелија), 
8.Предлог-Одлука за утврдување потреба за донесување урбанистичко-планска 
документација с.Серменин - КП бр.574 КО Серменин (барател:   Паисиј 
Рабровалиев од Гевгелија), 
9.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата на 
СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2017/2018г. 
10.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма за работа на 
СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2018/2019г 
11.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата 
на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 2017/2018г., 
12.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма за работа на 
ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 2018/2019г. 
13.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата 
на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за учебната 2017/2018г., 
14.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма за работа на 
ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за учебната 2018/2019г. 
15.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата 
на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за учебната 2017/2018г., 
16.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма за работа на 
ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за учебната 2018/2019г. 
17.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата 
на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за учебната 2017/2018г., 
18.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма за работа на 
ООУ "Климент Охридски"- Миравци за учебната 2018/2019г. 
19.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата 
на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за учебната 2017/2018г., 
20.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма за работа на 
ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за учебната 2018/2019г. 
21.Предлог-Решение за давање мислење на Годишната Програма за изведување 
на екскурзии за учебната 2018/2019 година од ООУ   "Ристо Шуклев"-Негорци, 
22.Предлог-Решение за давање мислење на Годишната Програма за изведување 
на екскурзии за учебната  2018/2019 година од ООУ    "Владо Кантарџиев"-
Гевгелија, 
23. Советнички прашања 



                                                                                                                                                                                   

Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот 

дневен ред: 

Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави дневниот ред на гласање 
и  Советот  едногласно  го  усвои. 
         Точка 1. Програма за измена и дополнување на Програмата за 
уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2018 година. 

Претседателот отвори претрес по Програмата за измена и дополнување на 
Програмата за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2018 
година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Димитар Дојчинов вработен во 
општината,Ристо Камов ,Ристо Ѓоргиев,Магдалена Делковска,Андон 
Сарамандов членови на Совет , Сашо Поцков   градоначалник  на  општина  
Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на 
градежно земјиште во општина Гевгелија за 2018 година и Советот едногласно 
ја усвои. 
      Точка 2. Предлог-Одлука за добивање на кредит за општини во РМ 
за реализација на проекти од ИПА компонентата од Македонска банка за 
поддршка на развојот за реализација на Проектот "Афирмација на 
природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра 
видливост и пристап". 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за добивање на 
кредит за општини во РМ за реализација на проекти од ИПА компонентата од 
Македонска банка за поддршка на развојот за реализација на Проектот 
"Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за 
подобра видливост и пристап". 

Во претресот по точката  учествуваа:   Катарина Карајанова вработена во 
општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за добивање на кредит за општини во РМ за 
реализација на проекти од ИПА компонентата од Македонска банка за поддршка 
на развојот за реализација на Проектот "Афирмација на природните и културните 
вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап" и Советот  
едногласно   ја  усвои. 

      Точка 3. Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на општина 
Гевгелија за 2018 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за пренамена на 
Буџетот на општина Гевгелија за 2018 година 

 Во претресот по точката  учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во 
општината,Ангелинка Петкова ,Марија Магдинчева Шопова,Андон 
Сарамандов ,Тодор Ристов,Тихомир Ручкоманов ,Магдалена Делковска-
членови на Совет, Сашо Поцков   градоначалник  на  општина  Гевгелија. 



Претседателот го стави на гласање заклучокот за прифаѓање на исправката 
на одлуката број 091274/1 донесена од Советот на општина Гевгелија ,исправката 
е утврдена од Комисијата за статут и прописи и Советот  едногласно   ја  усвои. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 
2018 година и Советот  со 12 гласа  "за "  и 5 воздржани ја  усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предлага по точките под реден 

број 4,5,6,7 и 8  да се расправа заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои. 
 Точка 4. Предлог-Одлука за утврдување потреба за донесување 
урбанистичко-планска документација с.Моин-КП бр.280 КО Моин (барател: 
Киро Костадинов од с.Моин). 

Претседателот отвори претрес по точките 4,5,6,7 и 8.   
Во претресот по точките 4,5,6,7 и 8  учествуваа:   Марија Магдинчева 

Шопова,Ристо Камов-членови на Совет, Станка Карајанова вработена во 
општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба за донесување урбанистичко-
планска документација с.Моин-КП бр.280 КО Моин (барател: Киро Костадинов од 
с.Моин),и Советот  со 10 гласа  "за "  , 5 воздржани и 1 не гласал ја  усвои. 
 Точка 5. Предлог-Одлука за утврдување потреба за донесување 
урбанистичко-планска документација с.Моин - КП бр.792/3 КО Моин (барател: 
Ристо Трајков од Гевгелија). 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба за донесување урбанистичко-
планска документација с.Моин - КП бр.792/3 КО Моин (барател: Ристо Трајков од 
Гевгелија) и Советот  со 12 гласа  "за "  и 5 воздржани ја  усвои. 
 Точка 6. Предлог-Одлука за утврдување потреба за донесување 
урбанистичко-планска документација с.Моин -КП бр.745 КО Моин (барател: 
Тања Трајковска од  с.Моин) 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба за донесување урбанистичко-
планска документација с.Моин -КП бр.745 КО Моин (барател: Тања Трајковска од  
с.Моин)и Советот  со 12 гласа  "за "  и 5 воздржани ја  усвои. 
        Точка 7. Предлог-Одлука за утврдување потреба за донесување 
урбанистичко-планска документација с.Серменин -КП бр.1681 КО Серменин 
(барател: Глигор Чанов од Гевгелија) 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба за донесување урбанистичко-
планска документација с.Серменин -КП бр.1681 КО Серменин (барател: Глигор 
Чанов од Гевгелија) и Советот  со 12 гласа  "за "  и 5 воздржани ја  усвои. 
      Точка 8. Предлог-Одлука за утврдување потреба за донесување 
урбанистичко-планска документација с.Серменин - КП бр.574 КО Серменин 
(барател:   Паисиј Рабровалиев од Гевгелија) 



По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлука за утврдување потреба за донесување урбанистичко-
планска документација с.Серменин - КП бр.574 КО Серменин (барател:   Паисиј 
Рабровалиев од Гевгелија) и Советот  со 12 гласа  "за "  и 5 воздржани ја  
усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предлага по точките под реден 

број 9 и 10  да се расправа заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои. 
      Точка 9. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот 
извештај за работата на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 
2017/2018г.. 

Претседателот отвори претрес по точките 9 и 10. 
Во претресот  по  овие точки  учествуваа: Цветко Нелоски директор на 

СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија 
По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 

гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за 
работата на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2017/2018г. и 
Советот   15 гласа  "за "   го  усвои. 
    Точка 10. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната 
програма за работа на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 
2018/2019г. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишната програма за 

работа на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2018/2019г и Советот  
со 15 гласа  "за "   го  усвои. 

 Ташко Дојчинов претседател на Совет предлага по точките под реден 

број 11 и 12  да се расправа заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои. 
      Точка 11. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот 
извештај за работата на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 
2017/2018г. 

Претседателот отвори претрес по точките 11 и 12. 
Во претресот  по  овие точки  учествуваа: Кети Аврамчева директор на 

ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија. 
По завршувањето на претресот претседателот  на Советот го стави на 

гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за 

работата на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 2017/2018г и 
Советот   15 гласа  "за "   го  усвои. 
    Точка 12. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната 
програма за работа на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 
2018/2019г. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишната програма за 



работа на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 2018/2019г. и Советот  
со 15 гласа  "за "   го  усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предлага по точките под реден 

број 13 и 14  да се расправа заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои. 
      Точка 13. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот 
извештај за работата на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за учебната 
2017/2018г. 

Претседателот отвори претрес по точките 13 и 14. 
Во претресот  по  овие точки  учествуваа: Михаил Петров директор на 

ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија ,Томе Кичуков,Тихомир Ручкоманов 
членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за 

работата на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за учебната 2017/2018г.и Советот   
9 гласа  "за "   и 7 против го  усвои. 
    Точка 14. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната 
програма за работа на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за учебната 
2018/2019г. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишната програма за 

работа на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за учебната 2018/2019г. и Советот   9 
гласа  "за "  , 6 против и 1 не гласал го  усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предлага по точките под реден 

број 15 и 16  да се расправа заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои. 
      Точка 15. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот 
извештај за работата на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за учебната 
2017/2018г. 

Претседателот отвори претрес по точките 15 и 16. 
Во претресот  по  овие точки  учествуваа: Жаклина Линкова директор на 

ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци,Игор Илков,Ристо Ѓоргиев - членови на 
Советот,Сашо Поцков - Градоначалник на општина Гевгелија 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за 

работата на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за учебната 2017/2018г.  и Советот со   
18гласа  "за "   го  усвои. 
    Точка 16. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната 
програма за работа на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за учебната 2018/2019г. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишната програма за 

работа на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за учебната 2018/2019г.и Советот  со 18 
гласа  "за "   го  усвои. 



Ташко Дојчинов претседател на Совет предлага по точките под реден 

број 17 и 18  да се расправа заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои. 
      Точка 17. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот 
извештај за работата на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за учебната 
2017/2018г. 

Претседателот отвори претрес по точките 17 и 18. 
Во претресот  по  овие точки  учествуваа: Марија Костадинова  директор 

на ООУ "Климент Охридски"-Миравци. 
По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 

гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за 

работата на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за учебната 2017/2018г и Советот   
17 гласа  "за "   го  усвои. 
    Точка 18. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната 
програма за работа на ООУ "Климент Охридски"- Миравци за учебната 
2018/2019г. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишната програма за 

работа на ООУ "Климент Охридски"- Миравци за учебната 2018/2019г.и Советот  
со 17 гласа  "за "   го  усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предлага по точките под реден 

број 19 и 20  да се расправа заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои. 
      Точка 19. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот 
извештај за работата на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за учебната 
2017/2018г. 

Претседателот отвори претрес по точките 19 и 20. 
Во претресот  по  овие точки  учествуваа: Сузана Стефанова  директор на 

ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија. 
По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 

гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за 

работата на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за учебната 2017/2018г. и Советот   
16 гласа  "за "   го  усвои. 
    Точка 20. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната 
програма за работа на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за учебната 
2018/2019г. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Предлог-Годишната програма за 

работа на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за учебната 2018/2019г. и Советот  
со 16 гласа  "за "   го  усвои. 

 



     Точка 21. Предлог-Решение за давање мислење на Годишната Програма 
за изведување на екскурзии за учебната 2018/2019 година од ООУ   "Ристо 
Шуклев"-Негорци. 

Во претресот  по  точката  учествуваа: Жаклина Линкова директор на ООУ 
"Ристо Шуклев"-Негорци 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање мислење на Годишната Програма за 
изведување на екскурзии за учебната 2018/2019 година од ООУ   "Ристо Шуклев"-
Негорци и Советот   16 гласа  "за "   го  усвои. 
    Точка 22. Предлог-Решение за давање мислење на Годишната 
Програма за изведување на екскурзии за учебната  2018/2019 година од ООУ    
"Владо Кантарџиев"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање мислење на Годишната Програма за 
изведување на екскурзии за учебната  2018/2019 година од ООУ    "Владо 
Кантарџиев"-Гевгелија и Советот  со 15 гласа  "за "   го  усвои. 
    Точка 23. Советнички прашања 

-Ристо Камов член на Совет 
-Ние донесовме две одлуки за уредување на јавниот превоз меѓутоа 

состојбата не е променета па би ве прашал дали има можности да се средат и 

организираат работите околу јавниот превоз? 

-Дали можете вие како градоначалник пред уставниот суд да ја донесе 

својата одлука во однос на иницијативата поднесена од Минерал ресурсис за 

поништување на одлуката од референдумот да организирате јавна дебата на 

која ќе ги поканите претставниците од ЗЕЛС ,од факултетите кои ги третираат 

овие проблематики,претставници од судската фела и со оваа дебата ќе се 

подигне свеста на граѓаните во Македонија? 

-Сашо Поцков Градоначалник на општината 
 -Околу првото прашање сакам да ви објаснам дека премногу труд и 

енергија вложивме во оваа ,го осмисливме и финансиски но повторно се 

појавуваат проблеми. Како општина склучивме договор со јавните превозници и 

се обврзаа да ги држат сите линии заклучно со Петрово и Кованец кои се 

непрофитабилни а за возврат на тоа општината ќе ги собвинционира со 

ненаплаќање на автобуска такаса.Договорот беше постигнат но превозниците не 

го испочитуваа и сега се поставува прашањето ,заради непочитување општината 

може веднаш да го раскине договорот со овие превозници но проблемот е што 

нема други фирми кои можат  да вршат таков превоз.Оваа проблематика ќе се 

разгледува па дури ми доаѓа на памет општината да формира претпријатије за 

јавен превоз и преку него да ја врши оваа функција се во интерес на граѓаните и 

решавање на овој проблем. 

 -Околу второто прашање запознаен сум со иницијативата од приватната 

фирма испратена до уставниот сут и добивме барање од судот да бидат 



доставени сите акти и одлуки на разгледување.Нашата работа технички ја 

завршивме ги доставивме сите документи но баравме на јавната расправа да 

бидат повикани  два претставника на општина Гевгелија,јас како законски 

застапник заедно со правник од општината за толкување на законите и еден 

претставник од здружението Спас за нас. Околу јавната дебата целосно ја 

подржувам оваа идеја и еве нека биде апел до здружението да организираат 

таква дебата а матријално и инфраструктурно ќе биде поддржана од општината. 

           -Марија Мгдинчева Шопова член на Совет 
            -Зошто нема никаква реализација од грантот од 2,500 000 средства кои беа 

доделени на ЈПКД Комуналец ? 

            -До каде е постапката во врска со немилиот настан што се случи во 

детската градинка. 

-Сашо Поцков Градоначалник на општината 
            -Во врска со првото прашање ,бидејќи носител на сета активност е 

Министерството за транспорт и врски и распишувањето на тендери оди преку 

министерството па последната информација е дека избран е консултнт и треба во 

наредниот период да оствари средба со директорот на ЈПКД Комуналец. 

             -Во однос на второто прашање целиот процес околу овој случај го 

мониторираше Министерствот за труд и социјала и во рок од 10 дена целосно се 

разгледа овој случај од страна на инспекторот и беше изречена дисциплинска и 

парична казна на вработената во однос на тоа како што е пропишано по закон. 

           -Трајче Арџанлиев член на Совет 

             -До каде е реалицацијата на изградбата на најавуваниот градски парк на 

местото на стариот градски пазар? 

-Сашо Поцков Градоначалник на општината 
            -Имаше јавна расправа на планот за тоа подрачје и тоа два пати на кои беа 

дадени 38 приговори од граѓаните па токму поради тие приговори имаше повторно 

јавно разгледување на  планот беа прифатени приговорите и сега наредна 

постапка е ставање на планот на седница на Совет каде што вие како советници 

ќе донесете одлука.После донесувањето на планот ќе се оди кон градежни 

активности и сметам дека до идното лето овој проект ќе биде завршен. 

           -Игор Илков член на Совет 
             -Во населено место Негорци има проблем околу уличното осветлување 

,односно голем број на сијалични места не се во функција па кога ќе бидат 

санирани и променети овие сијалици бидејќи има големи забелешки и револт од 

граѓаните? 

             -Во Негорци има голем проблем со уличните кучиња ,шетаат во глутници и 

ги заплашуваат децата па прашањето е дали општината ќе преземе нешто за 

решавање на проблемот со уличните кучиња? 

 



      -Сашо Поцков Градоначалник на општината 
            -Го делам истото мислење за кучињата скитници , ќе интервенирам до 

фирмата која ги заловува кучињата во општината да интервенира во Негорци и да 

ги залови и вакцинира овие кучиња скитници.  

            -Во однос на уличното осветлување ,новиот тендер е во постапка и ќе 

заврши за кратко време, ќе се избере изведувач и мислам дека за десеттина дена 

цела постапка ќе се заврши и сите сијалични места ќе бидат санирани. 

 -Тихомир Ручкоманов член на Совет 
              -Дали ќе се преземат мерки за санација на речното корито на Кованска 

река во населеното место Прдејци искористувајќи ја механизацијата на ЈПКД 

Комуналец? 

             -Дали се планира санација на полскиот пат Прдејци-Мрзенци и дали се 

планира санација на речното корито на Мрзенска река? 

      -Сашо Поцков Градоначалник на општината 
               -Општина Гевгелија должи на Комуналец 30 000 000 денари но во иднина 

ќе се промени таа пракса ,за сите услуги ќе се фактурира и исплаќаат редовно за 

да може ЈПКД Комуналец да има финансии за набавка на механизација која ќе 

придонесе за поефективно работење и решавање на секојдневните комунални 

проблеми. 

               -Томе Кичуков член на Совет 

                -На територијата на општина Гевгелија се случуваат тешки кражби колку 

сте запознаени вие како градоначалник и што планирате да превземете? 

               -Одвоивме средства за спортски активности ,дали се планира да се  

организира еден предновогодишен турнир во фудбал и во кошарка? 

               -Дали како градоначалник имате понудено некоја соработка или средба 

со занаетчиската комора во Гевгелија? 

   -Сашо Поцков Градоначалник на општината 
               -Запознаен сум со тешките кражби но тоа е работа на МВР ние можеме 

само да му укажаме на командирот на ПС Гевгелија а тоа  е веќе направено од 

моја  страна . 

               -Во однос за турнирот во мал фудбал се согласувам и ќе се залагам да 

се организира таков турнир кој во минатото постоеше и беше доста атрактивен. 

               -Во однос на занаетчиската комора секој кој дошол до мене од 

занаетчиите бил примен од моја страна но проблемот  е што тие се недоволно 

организирени па еве еден апел од мене до претседателот на оваа комора нека 

дојде во општината за да разговараме за сите идеи и проблеми кои ги имаат. 

              -Ангелинка Петкова член на Совет 
               -Дали планирате до крајот на 2018 година да се асфалтираат улиците во 

населено место Прдејци? 

 



 -Сашо Поцков Градоначалник на општината 
             -Да, објавивме тендер за асфалтирање на улици и се планира до крајот на 

годината да се асфалтираат и дел од улиците во Прдејци. 

            -Елизабета Јаневски член на Совет 
             -Кога конкретно можеме да очекуваме асфалтирање на улици во 

Богородица и реконструкција на патот Богородица-Стојаково? 

            -Андон Сарамандов член на Совет 
             -ЈПКД Комуналец и во 2017 и во 2018 година преку тендерска постапка 

набавила електрична енергија од фирмата Енерџи Деливери Солушонс.Во 2017 

година кога на власт е ВМРО-ДПМНЕ набавката е 3.842.000 денари а во 2018 кога 

на власт е СДСМ сумата е двапати поголема и изнесува 7.094.000 денари .За 

разлика од 2017 година каде што има повеќе апликанти во 2018 година има само 

два апликанти и тендерот го добива фирмата на вицепремиерт Кочо Анѓушев за 

многу повисока цена .Сметам дека вие како градоначалник имате морална 

одговорност да реагирате на оваа ситуација бидејќи денес ЈПКД Комуналец плаќа 

двапати повисока цена за електрична енергија. 

-Сашо Поцков Градоначалник на општината 
            -Не практикувам да се мешам во одлуките на директорите на ЈПКД 

Комуналец но си зимам за обврска да ја разгледам целата тендерска постапка и 

да увидиме дали оваа постапка е спроведена според законот и прописи.Исто така 

размислував и за колкава е количината за набавка на електрична енергија за 2018 

бидејќи сигурно се работи за набавка на значително поголема количина за 

разлика од 2017 затоа што во оваа година е предвидена и потребната струја за 

функционирањето на прочестителната станица.Но и покрај ова си земам за 

обврска да ја проверам оваа информација и за подетално ќе ви одговорам 

писмено. 

            -Зоран Лазаровски член на Совет 
            -На што се должат честите дефеци на ЈПКД Комуналец кои предизвикуваат 

прекин на водоснабдувањето? 

           -Дали имате во план да се реновира старата чаршија во Гевгелија? 

           -Сашо Поцков Градоначалник на општината 
            -Се работи за дотраена мрежа и затоа се случуваат таквите чести појави 

на прекин на вода но со воведувањето на скада системот ке се намалат овие 

проблеми бидејќи овој систем комјутерски сигнализира на која локација има 

дефект и ќе може веднаш да се интервенира и со тоа ќе се намали загубата на 

вода . 

            -Тодор Ристов член на Совет 

            -Во последните години општината продаде многу плацови на Караорман и 

Мрзенски рид.Овие граѓани кои ги купија изградија станбени објекти ,платија 

комунали но за возврат не добија патна и комунална инфраструктура .Прашањето 



ми е дали сте запознаени со оваа ситуација и дали се планира изградба на патна 

и комунална инфраструктура во овие таканаречени нови населби? 

               -Дали има можност општината да обезбеди простор односно да покрене 

постапка за формирање на институција  за згрижување на стари и изнемоштени 

лица ? 

              -Сашо Поцков Градоначалник на општината 
               -Да запознаен сум за ситуацијата на Караорман и Мрзенски рид и со 

средствата од добиениот Грант се планира изградба на комунална 

инфраструктура во овие населби . 

              -Во однос на прашањето за старечки дом немаме ние ингиренции но 

можемеме да ги охрабиме и мотивираме некои инвиститори да инвестираат во 

таков проект. 

             -Перо Стојанов член на Совет 

              -До која фаза е проектот ветерна електрана Миравци и кои би биле 

придобивките на општина Гевгелија од овој проект? 

             -Сашо Поцков Градоначалник на општината 
              -Кон крајот на Август имаше студија за животна средина за изградба на 

ветерници.Целата работа ја води Владата на РМ а бенифитот на општината е тоа 

што ние како општина ке добиеме по 6.000.000 денари со изградба на секоја 

ветерница и тие приходи ќе можеме да ги искористиме за други инфраструктурни 

проекти. 

             -Даниела Иљкова член на Совет 

              - Дали кон крајот на оваа година е планирано да се отпочне со изградба 

на канализација на кракот кај местото викано Зелениште во Негорци до 

регионалниот пат за село Прдејци? 

              -Сашо Поцков Градоначалник на општината 
              -Мислам да, ќе проверам и ќе ви одговорам писмено на прашањето. 

              -Митко Алчинов член на Совет 

               -До каде е постапката на набавување на урбана опрема во централното 

градско подрачје? 

               -Дали има распишано тендер за набавка на детски реквизити кои ќе се 

искористат за изградба на детски игралишта? 

             -Сашо Поцков Градоначалник на општината 
              -Завршен е тендерот за набавка на урбана опрема и за брзо време ќе се 

постави оваа опрема. 

             -Во тек е постапката за набавка на детски реквизити,ќе се набават десет 

пакети од кои пет ќе се постават во населените места а пет во централното 

подрачје. 

 

 



              -Магдалена Делковска член на Совет 
               -Пред неколку дена потпишавте договори во Владата на РМ за 

национално кофинансирање на проектите од ИПАРД програмата за прекугранична 

соработка помеѓу Македонија и Грција до 2020 година а воедно и проект од 

Министерството за здравство.Дали може поконкретно да ни ја  образложите 

содржината на овие договори. 

-Сашо Поцков Градоначалник на општината 
              -Потпишавме договор со Министерството за локална самоуправа и дел од 

овој проект за прекугранична соработка  помеѓу Грција и Македонија ќе ја опфати 

и Гевгелија ,односно еден дел од финансиите ќе се искористи за набавка на 

апаратура во општата болница во Гевгелија.Вториот договор е со општина 

Пеонија со проектот за прекугранична соработка добивме финансии кои ќе се 

искористат за регулација на коритото на Сува река. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записничар,           Претседател 
Благој  Картов    на Совет на општина Гевгелија 
                    Ташко Дојчинов 
    


