
 
 

ЗАПИСНИК 
од  дваесет и третата седница на Совет на општина Гевгелија 

одржана на 20.02.2019 година 
  

 На дваесет и третата 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 општина Гевгелија, ,Лилјана 
Кичукова вработена во општината, Станка Карајанова  вработена во 
општината, Катарина Аризанова вработена во општината,  Мими Стојанова 
директор на ЈОУ Пионерски дом  "Јосип Броз Тито"-Гевгелија , Дамјан Ѓуров 
директор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија, Весна Ристова  
директор на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија, Марија Бучкова 
директор на ЈОУ Работнички универзитет  "Кирил и Методија"-Гевгелија, 
Драгица Шутова вработена во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и  Сашо 
Поцков градоначалник на општина Гевгелија. 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно 
одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори дваесет и третата 

седница на Совет на општина Гевгелија. 
Претседателот отвори расправа по  записникот од дваесет и втората  

седница одржана на   29.01.2019. 
Претседателот го стави на гласање  записникот од дваесет и втората 

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

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1.Предлог-Одлука за одобрување на средства на користење за финансирање на 
доспеани, а неплатени обврски на општината, доделени на единките корисници на 
општина Гевгелија, 
2.Предлог-Заклучок за утврдување на вкупниот договорен износ по доверители за 
финансирање на доспеани, а неплатени обврски, 



3.Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по 
доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на општина 
Гевгелија, 
4.Предлог-Заклучок за утврдување на вкупниот договорен износ по доверители за 
финансирање на доспеани, а неплатени обврски-ЗБИРЕН, 
5.Предлог-Одлука за одобрување на Збирен Извештај за вкупниот договорен 
износ по доверители за исплата на доспеани, а неплатени обврски од средства 
обезбедени како финансиска поддршка од Буџетот на РМ, 
6.Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година, 
7.Предлог-Одлука за зголемување на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 
година, 
8.Предлог-Програма за финансирање на спортските активности во општина 
Гевгелија за 2019 година, 
9.Предлог-Програма за финансирање на програми и проекти од областа на 
културата  од интерес на општина Гевгелија за 2019 година, 
10.Предлог-Програма за финансирање проекти, манифестации и значајни настани 
на месните заедници во општина Гевгелија  во 2019 година, 
11.Предлог-Програма за финансиска поддршка на НВО секторот од општина 
Гевгелија за организирање програмски активности во 2019 година, 
12.Предлог-Програма за активностите во областа на социјалната заштита во 
општина Гевгелија за 2019 година, 
13.Предлог-Одлука за давање согласност на Измената на Годишниот план за 
вработување во општина Гевгелија за 2019 година, 
14.Предлог-Програма за дополнување на Годишната програма за изработка на 
Урбанистички планови во општина Гевгелија за 2019 година (Иницијатива за 
изработка на Измена и дополнување на дел од Блок 7 од Урбанистички план вон 
населено место за мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија-
граничен премин Богородица, општина Гевгелија), 
15.Предлог-Одлука за изработка на Локална урбанистичка планска документација 
за изградба на објект-Прифатилиште за кучиња скитници и нерегистрирани 
кучиња на КП бр.486/13 и КП бр.486/14  KO Негорци, 
16.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата 
на ЈОУ Пионерски дом  "Јосип Броз Тито"-Гевгелија за 2018 година,  
17.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма за работа на 
ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија за 2019 година, 
18.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата 
на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2018 година,  
19.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма за работа на 
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2019 година,  



20.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Финансовиот план на ЈОУ 
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2019 година, 
21.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата 
на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија за 2018 година, 
22.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма за работата 
на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија за 2019 година, 
23.Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување во  
ЈОУ Дом на култура "Македонија"- Гевгелија за 2019 година, 
24.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Финансовиот план на ЈОУ Дом на 
култура "Македонија"-Гевгелија за 2019 година, 
25.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот Извештај за работата 
на ЈОУ Работнички универзитет  "Кирил и Методија"-Гевгелија за 2018 година, 
26.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната Програма за работа на 
ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија за 2019 година, 
27.Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Финансовиот план на ЈОУ 
Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија за 2019 година. 
Дополнително ви се доставени точките: 
28. Предлог-Одлука за учество на општина Гевгелија со проект за „Доизградба на 
локален пат до с.Ума – одвојување од регионален Р112, Гевгелија – Смрдлива 
Вода”, на јавниот повик на Бирото за регионален развој, 
29.  Предлог-Одлука за учество на општина Гевгелија со проект за „Изградба на 
фекален колектор со пречистителна станица за отпадни води во село Моин”, на 
јавниот повик на Бирото за регионален развој, 
30. Предлог-Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за прашања 
на верификација на мандати при Советот на општина Гевгелија, 
31. Предлог-Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за eднакви 
можности на жените и мажите при Советот на општина Гевгелија, 
32. Предлог-Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за прашања 
на избори и именувања при Советот на општина Гевгелија, 
33. Предлог-Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за 
финансирање, буџет и Локален економски развој при Советот на општина 
Гевгелија, 
34. Предлог-Решение за разрешување и избор на член на Комисијата зa 
функционирање на системот за локална самоуправа при Советот на општина 
Гевгелија. 
35. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на  
платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија  
за 2019 година 
36.  Заклучок за прифаќање на иницијативата за измена на програмата за 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на општина Гевгелија за 2019 година. 



37. Предлог-Иницијатива за започнување на постапка за именување на спортското 
игралиште на улица 7-ми Ноември во Гевгелија 

-По предлог на независната советничка група (Томе Кичуков и Ристо 
Ѓоргиев) дневниот ред беше дополнет со точката: Заклучок за прифаќање на 
иницијативата за измена на програмата за дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на општина Гевгелија за 2019 година. 

 
  Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот 
дневен ред : 

-Томе Кичуков член на Совет предложи точките под реден број 8 Предлог-
Програма за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 
2019 година и точка 9 Предлог-Програма за финансирање на програми и проекти 
од областа на културата  од интерес на општина Гевгелија за 2019 година да се 
симат од дневен ред бидејки на  Комисијата за образование ,култура и спорт 
претходната година се донел заклучок во иднина да не се доделуваат средсва на 
оние апликанти кои не доставиле извештај за потрошените средства и токму 
поради овие причини бара да се почека до 15 Март да се достават извештаите за 
потрошените средства од претходната година а потоа овие две точки да се стават 
на дневен ред на некоја од наредните седници и Советот  со 8 гласа "за" ,9 
"против" и 1 "воздржан "не го усвои овој предлог. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет  го стави дневниот ред на гласање 
и  Советот  со 14  гласа "за" ,4 "воздржани" и 1 не гласал го усвои. 

Тодор Ристов член на Совет предложи точките под реден број 1, 2,3,4,5 и 
6 да се разгледуваат заеднички а да се гласа поединечно и Советот едногласно 
го усвои овој предлог. 
         Точка 1. Предлог-Одлука за одобрување на средства на користење 
за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на општината, доделени 
на единките корисници на општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по точките 1, 2,3,4,5 и 6. 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Лилјана Кичукова вработена  во 

општината,Зоран Лазаровски,Тихомир Ручкоманов,Ристо Камов,Марија 
Магдинчева Шопова,Томе Кичуков,Магдалена Делковска членови на Совет и 
Сашо Поцков градоначалник на општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за одобрување на средства на користење за 
финансирање на доспеани, а неплатени обврски на општината, доделени на 
единките корисници на општина Гевгелија и Советот со 11 гласа  "за " ,5 
воздржани и 1 не гласал ја  усвои. 
      Точка 2. Предлог-Заклучок за утврдување на вкупниот договорен 
износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  го стави на 
гласање Предлог-Заклучокот за утврдување на вкупниот договорен износ по 
доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски и Советот со 11 
гласа  "за " ,5 воздржани и 1 не гласал го  усвои. 



      Точка 3. Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот 
договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени 
обврски на општина Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен 
износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на 
општина Гевгелија и Советот со 10 гласа  "за " ,5 воздржани и 2 не гласал ја  
усвои. 
 Точка 4. Предлог-Заклучок за утврдување на вкупниот договорен 
износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски-
ЗБИРЕН. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  го стави на 
гласање Предлог-Заклучокот за утврдување на вкупниот договорен износ по 
доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски-ЗБИРЕН и 
Советот со 11 гласа  "за " ,5 воздржани и 1 не гласал го  усвои. 
 Точка 5. Предлог-Одлука за одобрување на збирен извештај за 
вкупниот договорен износ по доверители за исплата на доспеани, а 
неплатени обврски од средства обезбедени како финансиска поддршка од 
Буџетот на РМ. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за одобрување на Збирен Извештај за вкупниот 
договорен износ по доверители за исплата на доспеани, а неплатени обврски од 
средства обезбедени како финансиска поддршка од Буџетот на РМ и Советот со 
11 гласа  "за " ,5 воздржани и 1 не гласал ја  усвои. 
 Точка 6. Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 
2019 година. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 
2019 година и Советот со 15 гласа  "за "   и 2 не гласале ја  усвои. 
Точка 7. Предлог-Одлука за зголемување на Буџетот на општина Гевгелија за 
2019 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за зголемување на 
Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година  

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Лилјана Кичукова вработена  во 
општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за зголемување на Буџетот на општина Гевгелија за 
2019 година и Советот едногласно ја  усвои. 
Точка 8. Предлог-Програма за финансирање на спортските активности во           
општина Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за финансирање на 
спортските активности во  општина Гевгелија за 2019 година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Трајко Арџанлиев,Зоран 
Лазаровски,Тихомир Ручкоманов,Томе Кичуков,Магдалена Делковска,Андон 



Сарамандов,Тодор Ристов,Ристо Камов членови на Совет и Сашо Поцков 
градоначалник на општината. 

Тодор Ристов член на Совет даде забелешка односно заклучок во 
иднина на ниеден правен субјект ,спортско друштво,клуб,лице да не се исплаќаат  
средства доколку не достават извештај за потрошените средства од претходната  
година. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  ја стави на 
гласање Предлог-Програмата за финансирање на спортските активности во           
општина Гевгелија за 2019 година и Советот со 10 гласа  "за " и 8 воздржани  ја  
усвои заедно со заклучокот кој беше предложен од советникот Тодор 
Ристов. 
Точка 9. Предлог-Програма за финансирање на програми и проекти од 
областа на културата  од интерес на општина Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за финансирање на 
програми и проекти од областа на културата  од интерес на општина Гевгелија за 
2019 година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Магдалена Делковска,Андон 
Сарамандов,Ристо Ѓоргиев членови  на Совет.  

Магдалена Делковска поднесе амандман по оваа точка кој гласи :Се бара 
измена во програмата и на Дом на култура наместо предвидената сума од 130 
000 денари да се замени со сума од 230 000 денари. 

Градоначалникот како предлагач  го прифати овој амандман . 
Трајко Арџанлиев поднесе амандман по оваа точка кој гласи :Се бара 

измена во програмата и на градскиот хор Гортинија  да му се одобрат плус 100 
000 денари.. 

Градоначалникот како предлагач  го прифати овој амандман . 
Ристо Ѓоргиев член на Совет даде предлог на сите фолкорни друштва да 

им се доделат исти финансиски средства бидејќи имаат исти програми за 
реализација. 

Градоначалникот како предлагач не го прифати овој предлог. 
Советот со 6 гласа "за " и 11 " воздржани "   не го усвои овој амандман. 
Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Програмата за 

финансирање на програми и проекти од областа на културата  од интерес на 
општина Гевгелија за 2019 година и Советот со 15 гласа  "за ", 2 воздржани  и 1 
не гласал   ја  усвои. 
Точка 10. Предлог-Програма за финансирање проекти, манифестации и 
значајни настани на месните заедници во општина Гевгелија  во 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за финансирање 
проекти, манифестации и значајни настани на месните заедници во општина 
Гевгелија  во 2019 година. 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Програмата за 
финансирање проекти, манифестации и значајни настани на месните заедници во 



општина Гевгелија  во 2019 година и Советот со 16 гласа  "за "  и 2 воздржани 
ја  усвои. 
Точка 11. Предлог-Програма за финансиска поддршка на НВО секторот од 
општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2019 година. 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Програмата за 
финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за организирање 
програмски активности во 2019 година и Советот со 16 гласа  "за "  и 2 
воздржани ја  усвои. 
Точка 12. Предлог-Програма за активностите во областа на социјалната 
заштита во општина Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за активностите во 
областа на социјалната заштита во општина Гевгелија за 2019 година. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Тодор Ристов,Ангелинка 
Петкова членови на Совет,Сашо Поцков градоначалнок на општина 
Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  ја стави на 
гласање Предлог-Програмата за активностите во областа на социјалната заштита 
во општина Гевгелија за 2019 година и Советот со 17 гласа  "за "   ја  усвои. 
Точка 13. Предлог-Одлука за давање согласност на Измената на Годишниот 
план за вработување во општина Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлука за давање согласност на 
Измената на Годишниот план за вработување во општина Гевгелија за 2019 
година. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Весна Хаџикојчева вработена 
во општината, Андон Сарамандов,Магдалена Делковска,Томе Кичуков,Ристо 
Камов,Тодор Ристов членови на Совет,Сашо Поцков градоначалник на 
општина Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за давање согласност на Измената на Годишниот 
план за вработување во општина Гевгелија за 2019 година и Советот со 11 гласа  
"за " ,4 против и 1 не гласал  ја  усвои. 
Точка 14. Предлог-Програма за дополнување на Годишната програма за 
изработка на Урбанистички планови во општина Гевгелија за 2019 година 
(Иницијатива за изработка на Измена и дополнување на дел од Блок 7 од 
Урбанистички план вон населено место за мултинаменски стопански 
комплекс на потег Гевгелија-граничен премин Богородица, општина 
Гевгелија). 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за дополнување на 
Годишната програма за изработка на Урбанистички планови во општина Гевгелија 
за 2019 година (Иницијатива за изработка на Измена и дополнување на дел од 
Блок 7 од Урбанистички план вон населено место за мултинаменски стопански 
комплекс на потег Гевгелија-граничен премин Богородица, општина Гевгелија). 

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



Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Програмата за 
дополнување на Годишната програма за изработка на Урбанистички планови во 
општина Гевгелија за 2019 година (Иницијатива за изработка на Измена и 
дополнување на дел од Блок 7 од Урбанистички план вон населено место за 
мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија-граничен премин 
Богородица, општина Гевгелија) и Советот со 15 гласа "за "  и 1 воздржан ја  
усвои. 
Точка 15. Предлог-Одлука за изработка на Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на објект-Прифатилиште за кучиња скитници и 
нерегистрирани кучиња на КП бр.486/13 и КП бр.486/14  KO Негорци. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за изработка на 
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект-
Прифатилиште за кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на КП бр.486/13 и КП 
бр.486/14  KO Негорци. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Станка Карајанова вработена 
во општината,Ристо Камов член на Совет и Сашо Поцков градоначалник на 
општина Гевгелија. 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект-
Прифатилиште за кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на КП бр.486/13 и КП 
бр.486/14  KO Негорци и Советот со 16 гласа "за " ја  усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предложи точките под реден број 
16 и 17 заеднички да се разгледуваат а да се гласат поединечно и Советот 
едногласно го усвои овој предлог. 
Точка 16. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за 
работата на ЈОУ Пионерски дом  "Јосип Броз Тито"-Гевгелија за 2018 година. 

Во претресот  по  овие точки  учествуваа: Мими Стојанова директор на 
ЈОУ Пионерски дом  "Јосип Броз Тито"-Гевгелија . 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата на ЈОУ Пионерски дом  
"Јосип Броз Тито"-Гевгелија за 2018 година и Советот со 15 гласа "за " и 1 
воздржан го  усвои. 
Точка 17. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма 
за работа на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Предлог-Годишната програма за работа на ЈОУ Пионерски дом 
"Јосип Броз-Тито"-Гевгелија за 2019 година и Советот со 15 гласа "за " и 1 
воздржан го  усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предложи точките под реден број 
18, 19 и 20 заеднички да се разгледуваат а да се гласат поединечно и Советот 
едногласно го усвои овој предлог. 
Точка 18. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај за 
работата на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2018 година. 

Во претресот  по  овие точки  учествуваа: Дамјан Ѓуров директор на ЈОУ 
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија. 



Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата на ЈОУ Библиотека "Гоце 
Делчев"-Гевгелија за 2018 година и Советот со 15 гласа "за " и 1 воздржан го  
усвои. 
Точка 19. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма 
за работа на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на 
Предлог-Годишната програма за работа на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-
Гевгелија за 2019 година 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Предлог-Годишната програма за работа на ЈОУ Библиотека "Гоце 
Делчев"-Гевгелија за 2019 година и Советот со 15 гласа "за " и 1 воздржан го  
усвои. 
Точка 20. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Финансовиот план на 
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на 
Предлог-Финансовиот план на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2019 
година. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Предлог-Финансовиот план на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-
Гевгелија за 2019 година и Советот со 15 гласа "за " и 1 воздржан го  усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предложи точките под реден број 
21,22,23 и 24 заеднички да се разгледуваат а да се гласат поединечно и Советот 
едногласно го усвои овој предлог. 
   Точка 21. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот извештај 
за работата на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија за 2018 година. 

Во претресот  по  овие точки  учествуваа: Весна Ристова  директор на 
ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија ,Тихомир Ручкоманов,Перо 
Стојанов,Елизабета Јаневски,Магдалена Делковска, 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Предлог-Годишниот извештај за работата на ЈОУ Дом на култура 
"Македонија"-Гевгелија за 2018 година и Советот со 15 гласа "за " и 1 не гласал 
го  усвои. 
Точка 22. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната програма 
за работата на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Предлог-Годишната програма за работата на ЈОУ Дом на култура 
"Македонија"-Гевгелија за 2019 година и Советот со 15 гласа "за " и 1 не гласал 
го  усвои. 
Точка 23. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во  ЈОУ Дом на култура "Македонија"- Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање согласност на Годишниот план за вработување во  ЈОУ Дом на култура 
"Македонија"- Гевгелија за 2019 година и Советот со 15 гласа "за " и 1 не гласал 
го  усвои. 



Точка 24. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Финансовиот план на 
ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Предлог-Финансовиот план на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-
Гевгелија за 2019 година и Советот со 15 гласа "за " и 1 не гласал го  усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предложи точките под реден број 
25 ,26 и 27 заеднички да се разгледуваат а да се гласат поединечно и Советот 
едногласно го усвои овој предлог. 
Точка 25. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишниот Извештај 
за работата на ЈОУ Работнички универзитет  "Кирил и Методија"-Гевгелија за 
2018 година. 

Во претресот  по  овие точки  учествуваа: Марија Бучкова директор на 
ЈОУ Работнички универзитет  "Кирил и Методија"-Гевгелија. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Предлог-Годишниот Извештај за работата на ЈОУ Работнички 
универзитет  "Кирил и Методија"-Гевгелија за 2018 година и Советот со 15 гласа 
"за "    го  усвои. 
Точка 26. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Годишната Програма 
за работа на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија за 
2019 година. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Предлог-Годишната Програма за работа на ЈОУ Работнички 
универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија за 2019 година и Советот со 15 гласа 
"за "    го  усвои. 
Точка 27. Предлог-Решение за усвојување на Предлог-Финансовиот план на 
ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Предлог-Финансовиот план на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил 
и Методија"-Гевгелија за 2019 година и Советот со 15 гласа "за "    го  усвои. 
Точка 28. Предлог-Одлука за учество на општина Гевгелија со проект за 
„Доизградба на локален пат до с.Ума – одвојување од регионален Р112, 
Гевгелија – Смрдлива Вода”, на јавниот повик на Бирото за регионален 
развој. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за учество на општина 
Гевгелија со проект за „Доизградба на локален пат до с.Ума – одвојување од 
регионален Р112, Гевгелија – Смрдлива Вода”, на јавниот повик на Бирото за 
регионален развој. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:Катарина Аризанова вработена 
во општината. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
учество на општина Гевгелија со проект за „Доизградба на локален пат до с.Ума – 
одвојување од регионален Р112, Гевгелија – Смрдлива Вода”, на јавниот повик на 
Бирото за регионален развоји Советот со 16 гласа "за "    ја  усвои. 



Точка 29. Предлог-Одлука за учество на општина Гевгелија со проект за 
„Изградба на фекален колектор со пречистителна станица за отпадни води 
во село Моин”, на јавниот повик на Бирото за регионален развој. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за учество на општина 
Гевгелија со проект за „Изградба на фекален колектор со пречистителна станица 
за отпадни води во село Моин”, на јавниот повик на Бирото за регионален развој. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:Катарина Аризанова вработена 
во општината,Виктор Кралев,Игор Илков членови на Совет. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
учество на општина Гевгелија со проект за „Изградба на фекален колектор со 
пречистителна станица за отпадни води во село Моин”, на јавниот повик на 
Бирото за регионален развој и Советот со 11 гласа "за " и 5 воздржани  ја  
усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предложи точките под реден број 
30,31,32,33 и 34 заеднички да се разгледуваат а да се гласат поединечно и 
Советот едногласно го усвои овој предлог. 
Точка 30. Предлог-Решение за разрешување и избор на член на Комисијата 
за прашања на верификација на мандати при Советот на општина Гевгелија. 

Во претресот  по  овие точки  учествуваа:  Тодор Ристов членови  на 
Совет. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување и избор на член на Комисијата за прашања на верификација на 
мандати при Советот на општина Гевгелија и Советот со 14 гласа "за "  го   
усвои и од член се разрешува Снежана Ташевски а се именува Александра 
Караманова. 
Точка 31. Предлог-Решение за разрешување и избор на член на Комисијата 
за eднакви можности на жените и мажите при Советот на општина Гевгелија. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување и избор на член на Комисијата за eднакви можности на жените и 
мажите при Советот на општина Гевгелија и Советот со 14 гласа "за "  и 1 
воздржан го   усвои и од член се разрешува Снежана Ташевски а се именува 
Александра Караманова. 
Точка 32. Предлог-Решение за разрешување и избор на член на Комисијата 
за прашања на избори и именувања при Советот на општина Гевгелија. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување и избор на член на Комисијата за прашања на избори и именувања 
при Советот на општина Гевгелија и Советот со 14 гласа "за "  го   усвои и од 
член се разрешува Митко Алчинов а се именува Александра Караманова. 
Точка 33. Предлог-Решение за разрешување и избор на член на Комисијата 
за финансирање, буџет и Локален економски развој при Советот на општина 
Гевгелија. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување и избор на член на Комисијата за финансирање, буџет и Локален 
економски развој при Советот на општина Гевгелија и Советот со 14 гласа "за "  



го   усвои и од член се разрешува Митко Алчинов а се именува Лазар 
Мешков. 
Точка 34. Предлог-Решение за разрешување и избор на член на Комисијата 
зa функционирање на системот за локална самоуправа при Советот на 
општина Гевгелија. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување и избор на член на Комисијата зa функционирање на системот за 
локална самоуправа при Советот на општина Гевгелија и Советот со 14 гласа "за 
"  го   усвои и од член се разрешува Митко Алчинов а се именува Лазар 
Мешков. 
Точка 35. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на  платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ 
"Детска радост"-Гевгелија за 2019 година. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Драгица Шутова вработена во 
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија. 
Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за утврдување 
на вредноста на бодот за пресметување на  платите на јавните службеници 
вработени во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2019 година и Советот со 14 
гласа "за "   ја  усвои. 
Точка 36. Заклучок за прифаќање на иницијативата за измена на програмата 
за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на општина Гевгелија за 2019 
година 
Претседателот  на Советот  го стави на гласање Заклучокот за прифаќање на 
иницијативата за измена на програмата за дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на општина Гевгелија за 2019 година и Советот со 14 гласа "за "   
го усвои. 
Точка 37. Предлог-Иницијатива за започнување на постапка за именување на 
спортското игралиште на улица 7-ми Ноември во Гевгелија. 
Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Иницијативата за 
започнување на постапка за именување на спортското игралиште на улица 7-ми 
Ноември во Гевгелија и Советот со 15 гласа "за " ја  усвои. 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори  
дваесет и третата седница на Советот на општина Гевгелија. 
 
 
 
 
 

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


