
 
 

ЗАПИСНИК 
од  триесет и третата седница на Совет на општина Гевгелија 

одржана на 31.10.2019 година 
 
 

На триесет 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 општината, Лилјана Кичукова 
вработена во општината, Претставник од „Импума" Благоја Тагасовски, 
Димитар Апостолов вработен во општината, Ирена Томчева вработена во 
општината, Станка Карајанова вработена во општината, Златко Зумров 
директор на   ЈПКД  “Комуналец“ – Гевгелија. 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно 

одлучување,Претседателот на Совет, Тодор Ристов ја отвори триесет и третата 

седница на Совет на општина Гевгелија. 

Претседателот отвори расправа по  записникот од триесет и втората  

седница одржана на 16.10.2019 година. 

Магдалена Делковска член на Совет даде забелешка по записникот 

,побара да се вметне во записникот нејзиното советничко прашање и одговорот од 

градоначалникот. 

Ангелинка Петкова член на Совет даде забелешка по записникот ,побара 

да се вметне во записникот нејзиното советничко прашање и одговорот од 

градоначалникот. 

Претседателот го стави на гласање  записникот од триесет и втората 

седница заедно со забелешките и Советот со 16 гласа за  го усвои . 
За работа на триесет  и третата седница на Совет  ,е предложен следниот   

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина  

Гевгелија за 2019 година, за извештајниот период 01.01.2019-30.09.2019 год.     - 

КУМУЛАТИВ), 

2. Предлог-Измени и дополнувања на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 

година, 



3.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на 

градежно земјиште во општина Гевгелија за 2019 година, 

4.Предлог-Програма за измена и дополнувања на Програмата за изградба, 

реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општински патишта и 

улици во општина Гевгелија за 2019 година, 

5.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата во областа на 

Локалниот економски развој и прекуграничната соработка на општина Гевгелија за 

2019 година, 

6.Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на СОУ 

"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија, 

7.Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на 

ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија, 

8.Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на 

ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија, 

9. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на 

ООУ "Климент Охридски"-Миравци, 

10. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на 

ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци, 

11. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на 

OOMУ "Васо Карајанов"-Гевгелија, 

12. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на 

ЈОУДГ  "Детска радост"-Гевгелија, 

13. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на 

ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија, 

14. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на 

ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија, 

15.Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на 

ЈОУ работнички универзитет  "Кирил и Методија"-Гевгелија, 

16. Информација за состојбата со дивите депонии во општина Гевгелија, 

17.Предлог-Програма за измена и дополнувањето на Годишната Програма за 

изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија за 2019 година 

(Иницијатива за изработка на ДУП на дел од  Блок 4.2 општина Гевгелија), 

18.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-

планска документација за с.Ума (КП бр.1285 КО Ума), (барател: Томи Улиш од 

Гевгелија), 

19.Предлог-Решение за разрешување и избор на член од редот на 

вработените во Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито" –

Гевгелија,  



20.Предлог-Решение за давање мислење за реализација на Годишната 

Програма за изведување ученички екскурзии и други слободни активности                        

за учениците во ООУ ″Крсте Мисирков″-Гевгелија за учебната 2019-2020г. 
21.Предлог-Решение за давање мислење за реализација на Годишната 

Програма за изведување ученички екскурзии и други слободни активности                        

за учениците во ООУ ″Климент Охридски″-Миравци за учебната 2019-2020г. 

22.Предлог-Одлука за отпис и отуѓување на дотраени основни средства, 
сопственост на  ЈОУДГ „Детска Радост' Гевгелија. 

23.Предлог-Одлука за отуѓување на дотраени основни средства од СОУ 
„Јосиф Јосифовски"- Гевгелија. 

Дополнително се доставени точките: 

-Предлог-Одлука за давање согласност на Измената и дополнувањето на 

Годишниот план за вработување на ЈПКД  “Комуналец“ - Гевгелија за 2019 година. 

-Предлог-Детален урбанистички план за дел од Блок 1 – 1.1 Централно градско 

подрачје општина Гевгелија, плански период 2015-2020 
 

Тодор Ристов Претседател на Совет отвори претрес по предложениот 

дневен ред : 

Магдалена Делковска член на Совет предлага точката под реден број 25 

да се разгледува како точка број 6 и Советот едногласно го усвои. 
Трајко Арџанлиев член на Совет даде предлог за наредната седница да 

се стави точка на Дневен ред, информација за активностите на спортските 

клубови во општината . 
Претседателот на Совет  го стави дневниот ред на гласање и Советот 

едногласно го усвои. 
 Точка 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на 
општина  Гевгелија за 2019 година, за извештајниот период 01.01.2019-
30.09.2019 год.     - КУМУЛАТИВ). 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина  Гевгелија за 2019 година, за извештајниот 
период 01.01.2019-30.09.2019 год.     - КУМУЛАТИВ). 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во 
општината,Марија Магдинчева Шопова ,Магдалена Делковска ,Трајко 
Арџанлиев ,Тихомир Ручкоманов,Перо Стојанов,Томе Кичуков членови на 
Совет ,Сашо Поцков Градоначалник на општина Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина  
Гевгелија за 2019 година, за извештајниот период 01.01.2019-30.09.2019 год.     - 
КУМУЛАТИВ) и Советотсо 10 гласа за,5 проти и 3 воздржани го усвои . 

Магдалена Делковска член на Совет предложи по точките под  реден број 
2,3 и 4 да се расправа заеднички а да се гласаат поединечно и Советот го усвои 
овој предлог. 



         Точка 2. Предлог-Измени и дополнувања на Буџетот на општина 
Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по точката Предлог-Измени и дополнувања 
на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година 

Во претресот  по  точките 2,3 и 4  учествуваа: Лилјана Кичукова 
вработена во општината ,Димитар Дојчинов вработен во општината  Марија 
Магдинчева Шопова,Магдалена Делковска,Тихомир Ручкоманов членови  на 
Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измените и дополнувања на Буџетот на општина Гевгелија за 
2019 година и Советот со 10 гласа за и 8 воздржани ги усвои . 
     Точка 3. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата 
за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по точката Предлог-Програма за измена и 
дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во општина 
Гевгелија за 2019 година. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Програмата за измена и дополнување на Програмата за 
уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2019 година и Советот 
со 10 гласа за и 8 воздржани ги усвои . 

    Точка 4. Предлог-Програма за измена и дополнувања на Програмата 

за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на 
општински патишта и улици во општина Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по точката Предлог-Програма за измена и 
дополнувања на Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, 
одржување и заштита на општински патишта и улици во општина Гевгелија за 
2019 година. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Програмата за измена и дополнувања на Програмата за 
изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општински 
патишта и улици во општина Гевгелија за 2019 година и  Советот со 10 гласа за 
и 8 воздржани ги усвои . 

Точка 5. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата во 
областа на Локалниот економски развој и прекуграничната соработка на 
општина Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по точката Предлог-Програма за измена и 
дополнување на Програмата во областа на Локалниот економски развој и 
прекуграничната соработка на општина Гевгелија за 2019 година. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Магдалена Делковска член на 
Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Програмата за измена и дополнување на Програмата во 
областа на Локалниот економски развој и прекуграничната соработка на општина 
Гевгелија за 2019 година и  Советот со 18  гласа  "за "  ја  усвои .  



 Точка 6. Предлог-Детален урбанистички план за дел од Блок 1 – 1.1 
Централно градско подрачје општина Гевгелија, плански период 2015-2020. 

Претседателот отвори претрес по точката  Предлог-Детален урбанистички 
план за дел од Блок 1 – 1.1 Централно градско подрачје општина Гевгелија, 
плански период 2015-2020. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Претставник од „Импума" 
Благоја Тагасовски ,Зоран Лазаровски,Томе Кичуков, Виктор 
Кралев,Магдалена Делковска членови на Совет . 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Деталниот урбанистички план за дел од Блок 1 – 1.1 Централно 
градско подрачје општина Гевгелија, плански период 2015-2020 и Советот со 18 
гласа за го усвои . 

Магдалена Делковска член на Совет предложи по точките од 6 до 16  и 
точките под реден број 20,21,22 и 23 да се расправа заеднички а да се гласаат 
поединечно и Советот го усвои овој предлог. 
  Точка 7. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 
година на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по точката Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план за 2019 година на СОУ "Јосиф Јосифовски"-
Гевгелија. 

Во претресот  точките учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во 
општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измените и дополнувања на финансовиот план за 2019 година 
на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија и  Советот со 13  гласа  "за "  и 3 
воздржани ги  усвои .  
 Точка 8. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 
2019 година на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измените и дополнувања на финансовиот план за 2019 година 
на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија и Советот со 12  гласа  "за "  и 4 
воздржани ги  усвои . 
 Точка 9. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 
2019 година на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измените и дополнувања на финансовиот план за 2019 година 
на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија и Советот со 11  гласа  "за "  и 5 воздржани 
ги  усвои . 
 Точка 10. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 
2019 година на ООУ "Климент Охридски"-Миравци. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на 
ООУ "Климент Охридски"-Миравци и Советот со 11  гласа  "за "  и 4 воздржани 
ги  усвои . 



 Точка 11. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 
2019 година на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 2019 година на 
ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци и Советот со 10  гласа  "за "  и 5 воздржани ги  
усвои . 
 Точка 12. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 
2019 година на OOMУ "Васо Карајанов"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измените и дополнувања на финансовиот план за 2019 година 
на OOMУ "Васо Карајанов"-Гевгелија и Советот со 11  гласа  "за "  и 4 
воздржани ги  усвои . 
 Точка 13. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 
2019 година на ЈОУДГ  "Детска радост"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измените и дополнувања на финансовиот план за 2019 година 
на ЈОУДГ  "Детска радост"-Гевгелија и Советот со 11  гласа  "за "  и 4 
воздржани ги  усвои . 
 Точка 14. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 
2019 година на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измените и дополнувања на финансовиот план за 2019 година 
на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија и Советот со 11  гласа  "за "  и 4 
воздржани ги  усвои . 
 Точка 15. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 
2019 година на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измените и дополнувања на финансовиот план за 2019 година 
на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија и Советот со 10  гласа  "за "  и 5 
воздржани ги  усвои . 
 Точка 16. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план за 
2019 година на ЈОУ работнички универзитет  "Кирил и Методија"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измените и дополнувања на финансовиот план за 2019 година 
на ЈОУ работнички универзитет  "Кирил и Методија"-Гевгелија и Советот со 12  
гласа  "за "  и 4 воздржани ги  усвои . 
 Точка 17. Предлог-Решение за давање мислење за реализација на 
Годишната Програма за изведување ученички екскурзии и други слободни 
активности за учениците во ООУ ″Крсте Мисирков″-Гевгелија за учебната 
2019-2020г. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање мислење за реализација на Годишната 
Програма за изведување ученички екскурзии и други слободни активности                        



за учениците во ООУ ″Крсте Мисирков″-Гевгелија за учебната 2019-2020г.и  
Советот со 16  гласа  "за "  го  усвои . 

             Точка 18. Предлог-Решение за давање мислење за реализација на 
Годишната Програма за изведување ученички екскурзии и други слободни 
активности за учениците во ООУ ″Климент Охридски″-Миравци за учебната 
2019-2020г.. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 

гласање Предлог-Решението за давање мислење за реализација на Годишната 

Програма за изведување ученички екскурзии и други слободни активности                        

за учениците во ООУ ″Климент Охридски″-Миравци за учебната 2019-2020г.и  
Советот со 16  гласа  "за "  го  усвои . 

        Точка 19. Предлог-Одлука за отпис и отуѓување на дотраени 
основни средства, сопственост на  ЈОУДГ „Детска Радост' Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за отпис и отуѓување на дотраени основни средства, 
сопственост на  ЈОУДГ „Детска Радост' Гевгелија и  Советот со 16  гласа  "за "  ја  
усвои . 
 Точка 20. Предлог-Одлука за отуѓување на дотраени основни 
средства од СОУ „Јосиф Јосифовски"- Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за отуѓување на дотраени основни средства од СОУ 
„Јосиф Јосифовски"- Гевгелија и  Советот со 16  гласа  "за "  ја  усвои . 
 Точка 21. Информација за состојбата со дивите депонии во 
општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по точката Информација за состојбата со 
дивите депонии во општина Гевгелија. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Димитар Апостолов вработен 
во општината,Ристо Ѓоргиев,Ангелинка Петкова,Андон Сарамандов,Зоран 
Лазаровски,Магдалена Делковска,Лазар Мешков,Ристо Камов,Марија 
Магдинчева Шопова членови на Совет,Сашо Поцков - Градоначалник на 
општина Гевгелија. 

Тодор Ристов претседател на Совет констатираше дека како заклучок по 
оваа информација може да се донесе комуналното претпријатије во соработка со 
општината да изготват предлог мерки исклучиво со идеите што ги дадоа 
советниците во делот на утврдување на локации за градежен шут од страна на  
МЗ на населените места а во делот на информирањето на граѓаните преку 
комуналните сметки од страна на комуналец во вид на флаер за да се потикне 
свеста кај граѓаните . 
 Точка 22. Предлог-Програма за измена и дополнувањето на 
Годишната Програма за изработка на урбанистички планови во општина 
Гевгелија за 2019 година (Иницијатива за изработка на ДУП на дел од  Блок 
4.2 општина Гевгелија) 

Претседателот отвори претрес по точката Предлог-Програма за измена и 
дополнувањето на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови во 



општина Гевгелија за 2019 година (Иницијатива за изработка на ДУП на дел од  
Блок 4.2 општина Гевгелија). 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Ирена Томчева вработена во 
општината ,Томе Кичуков  член на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Програмата за измена и дополнувањето на Годишната 
Програма за изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија за 2019 
година (Иницијатива за изработка на ДУП на дел од  Блок 4.2 општина Гевгелија) 
и  Советот со 16  гласа  "за "  ја  усвои .  
 Точка 23. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација за с.Ума (КП бр.1285 КО Ума), 
(барател: Томи Улиш од Гевгелија). 

Претседателот отвори претрес по точката Предлог-Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за с.Ума (КП 
бр.1285 КО Ума), (барател: Томи Улиш од Гевгелија), 

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

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација за с.Ума (КП бр.1285 КО Ума), (барател: 
Томи Улиш од Гевгелија) и  Советот со 16  гласа  "за "  ја  усвои .  
 Точка 24. Предлог-Решение за разрешување и избор на член од 
редот на вработените во Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип 
Броз-Тито" –Гевгелија  

 Претседателот отвори претрес по точката Предлог-Решение за 

разрешување и избор на член од редот на вработените во Управниот одбор на 

ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито" –Гевгелија. 

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 и избор на член од редот на 
вработените во Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито" –
Гевгелија и  Советот со 12  гласа  "за "  и 4 воздржани ја  усвои и од член се 
разрешува лицето Рајна Чакарова а се именува лицето Владо Коциров. 
 Точка 25. Предлог-Одлука за давање согласност на Измената и 
дополнувањето на Годишниот план за вработување на ЈПКД  “Комуналец“ - 
Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по точката Предлог-Одлука за давање 
согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување на 
ЈПКД  “Комуналец“ - Гевгелија за 2019 година. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Златко Зумров директор на   
ЈПКД  “Комуналец“ - Гевгелија за 2019 година,Томе Кичуков член на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за давање согласност на Измената и дополнувањето 
на Годишниот план за вработување на ЈПКД  “Комуналец“ - Гевгелија за 2019 



година и  Советот со 9  гласа  "за " ,1 против,5 воздржани и 2 не гласале  ја  
усвои .  

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

 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записничар,           Претседател 
Благој  Картов    на Совет на општина Гевгелија 
                    Тодор Ристов 
    


