
 
 

ЗАПИСНИК 
од  седмата  седница на Совет на општина Гевгелија 

одржана на 29.01.2018 година 
  

 
    На седмата седница на Советот на општината што се одржа со почеток во 
12 часот присуствуваа 19 членови на Советот  од вкупно 19 членови колку што 
брои Советот.   
Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и присуствуваа: 
Сашо Поцков-Градоначалник на општина Гевгелија, Борче Нечевски 
директор на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија ,Кирил Јанишлиев вработен 
во општината,   Марија Костадинова директор на ООУ "Климент Охридски"-
Миравци, претставник од здружението на таксисти. 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно 
одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори седмата Седница 
на Совет на општина Гевгелија. 

Претседателот отвори расправа по  записникот од шестата седница 
одржана на   28.12.2017. 

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

За работа на седмата седница на Совет  ,е предложен следниот   
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предлог-Одлука за учество на општина Гевгелија во реализацијата на проектот 
"Изградба на две прифатилишта за бездомни животни во Гевгелија и Струмица",    
во рамките на Југоисточниот плански регион, 
2. Предлог-Годишен извештај за остварување на правото на слободен пристап до 
информации од јавен карактер во општина Гевгелија за 2017 година, 
3. Предлог-Одлука за утврдување на Листа на информации од јавен карактер чиј 
имател е општина Гевгелија, 
4. Предлог-Одлука за ажурирање на процената за загрозеноста на подрачјето на 
општина Гевгелија од сите ризици и опасности, 
5. Предлог-План за запишување на ученици во I (прва) година средно 
образование во СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 2018/2019 година, 
6. Предлог-Решение за давање позитивно мислење на Годишната програма за 
изведување училишни екскурзии со ученици од ООУ "Климент Охридски"-Миравци 
во учебната 2017/2018 година, 



7. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на 
патници во општина Гевгелија 
7. Советнички прашања. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави дневниот ред на гласање 
и  Советот  едногласно го  усвои. 

       Точка 1. Предлог-Одлука за учество на општина Гевгелија во 
реализацијата на проектот "Изградба на две прифатилишта за бездомни 
животни во Гевгелија и Струмица",    во рамките на Југоисточниот плански 
регион. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за учество на општина 
Гевгелија во реализацијата на проектот "Изградба на две прифатилишта за 
бездомни животни во Гевгелија и Струмица",    во рамките на Југоисточниот 
плански регион. 

Во претресот по точката  учествуваа: Кирил Јанишлиев вработен  во 
општината,Ристо Камов,Томе Кичуков,Андон Сарамандов,Тодор 
Ристов,Магдалена Делковска,Ристо Ѓоргиев,Тихомир Ручкоманов,-членови 
на Совет, Сашо Поцков –Градоначалник на општината . 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за учество на општина Гевгелија во реализацијата на 
проектот "Изградба на две прифатилишта за бездомни животни во Гевгелија и 
Струмица",    во рамките на Југоисточниот плански регион и Советот  со 10 гласа 
"за"  1 "против "и 8 " воздржани" ја  усвои. 
 Точка 2. Предлог-Годишен извештај за спроведување на Законот за 
слободен пристап до информации од јавен карактер во општина Гевгелија за 
2017 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Годишниот извештај за 
спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
во општина Гевгелија за 2017 година 

Во претресот по точката  учествуваа: Кирил Јанишлиев вработен  во 
општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Годишниот извештај за спроведување на Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер во општина Гевгелија за 2017 година и 
Советот  едногласно  го усвои. 

      Точка 3. Предлог-Одлука за утврдување на Листа на информации 
од јавен карактер чиј имател е општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување на 
Листа на информации од јавен карактер чиј имател е општина Гевгелија. 

Во претресот по точката  учествуваа: Кирил Јанишлиев вработен  во 
општината,Магдалена Делковска член на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за утврдување на Листа на информации од јавен 
карактер чиј имател е општина Гевгелија и Советот  едногласно  го усвои. 



 Точка 4. Предлог-Одлука за ажурирање на процената за 
загрозеноста на подрачјето на општина Гевгелија од сите ризици и 
опасности. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за ажурирање на 
процената за загрозеноста на подрачјето на општина Гевгелија од сите ризици и 
опасности 

Во претресот по точката  учествуваа: Зоран Лазаровски,Ристо 
Камов,Митко Алчинов  членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за ажурирање на процената за загрозеноста на 
подрачјето на општина Гевгелија од сите ризици и опасности и Советот  со 16 
гласа "за" и 1 не гласал ја усвои. 
 Точка 5. Предлог-План за запишување на ученици во I (прва) година 
средно образование во СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 2018/2019 
година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Планот за запишување на 
ученици во I (прва) година средно образование во СОУ "Јосиф Јосифовски"-
Гевгелија за 2018/2019 година. 

Во претресот по точката учествуваа:  Борче Нечевски директор на СОУ 
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија,Ристо Камов,Тихомир Ручкоманов членови 
на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Планот за запишување на ученици во I (прва) година средно 
образование во СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 2018/2019 година,и 
Советот  со 17 гласа "за"  го  усвои. 
 Точка 6. Предлог-Решение за давање позитивно мислење на 
Годишната програма за изведување училишни екскурзии со ученици од ООУ 
"Климент Охридски"-Миравци во учебната 2017/2018 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање позитивно 
мислење на Годишната програма за изведување училишни екскурзии со ученици 
од ООУ "Климент Охридски"-Миравци во учебната 2017/2018 година 

Во претресот по точката учествуваа:  Марија  Костадинова директор на 
ООУ "Климент Охридски"-Миравци,Виктор Кралев,Марија Магдинчева 
Шопова,Тодор Ристов членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање позитивно мислење на Годишната 
програма за изведување училишни екскурзии со ученици од ООУ "Климент 
Охридски"-Миравци во учебната 2017/2018 година,и Советот  со 17 гласа "за"  го  
усвои. 
 Точка 7. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 
авто-такси превоз на патници во општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на патници во општина Гевгелија 



Во претресот по точката учествуваа:  претставник од здружението на 
таксисти,Ристо Камов,Магдалена Делковска,Томе Кичуков,Тодор 
Ристор,Андон Сарамандов ,Зоран Лазаровски членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за авто-такси 
превоз на патници во општина Гевгелија и Советот  со 11 гласа "за"  и 6 
"воздржани" ја  усвои. 
 Точка 8. Советнички прашања. 
 

Ангелинка Петкова - Член на Совет 
-До кога ќе биде завршена изградбата на детската градинка во населеното 

место Прдејци? 
Сашо Поцков- Градоначалник на општината 
-Проблемот околу оваа градинка е со Министерството за образование околу 

некои стандарди бидејќи на исто место се лоцирани и детската градинка и 
основното училиште.Проблемот   е во завршна фаза и ќе биде надминат , 
градежните работи се завршени ,од претходниот состав има обезбедено опрема и 
таа опрема е веќе дистрибуирена во Гевгелија и се надевам дека на рана пролет 
оваа градинка ќе биде во функција. 
 

Виктор Кралев -Член на Совет 
-Во последно време во Гевгелија се случува една интересна појава да не 

речам епидемија, многу вработени во државната општинска администрација кои 
исполнуваат услови за пензионирање си ги продолжуваат договорите за работа 
на една или две години.Со самото продолжување на нивните договори младите 
лица остануваат без работа.Прашањето ми е дали вие како градоначалник сте 
запознаени со оваа појава и дали имаме како општина одбранбен механизам од 
оваа појава? 

Сашо Поцков- Градоначалник на општината 
-Тоа е законско право и сум запознаен со оваа појава,во општината има 79 

вработени во моментот на мое стапување на функција и јас лично затекнав пет 
такви случаи во општината. Иако сите имаа поднесано барање за продолжување 
во консултации со мене иако законот им остава простор да се определат дали ќе 
одат во пензија или не укажувајќи им преку разговор од потребата млади луѓе да 
се вработат веќе се решени три случаи едниот заминува на крајот на месец 
август,другиот се согласи да оди во пензија а со останатите тројца сме во 
разговор и гледаме расположение  кај нив да одат во пензија и со тоа да отстапат 
место за вработување на млади кадри. 

 
 

 



Ристо Камов -Член на Совет 
-На седница во 2017 година претходниот состав на советот донесе заклучок 

во врска со барањето од група граѓани кои ги немат добиено исплатите на 
штетите по основ на елаборатите на штети на кој советот на општина Гевгелија ги 
има добиено .Тука станува збор за неколку елаборати од 2007 година па 
наваму.Прашањето е дали од владата на Република Македонија која е надлежна 
да ги исплаќа средствата од буџетот до оштетените лица  имаме некоја 
информација за исплата на овие средства? 

-Дали ќе бидете во можност   работното тело на владата надлежно за 
преиспитување на доделените концесии за ископување на руда и до 
Министерството за економија да го дадете мислењето на гевгеличани јасно 
изразено со референдумот па да дадеме и ние свој удел за да може владата на 
Република Македонија да дојде што побрзо и да ги отплете сите тие пајажини кои 
се донесени со нерегуларното добивање на концесии за ископување на руда? 

Сашо Поцков градоначалник на општината 
-Во однос на првото прашање за иплатени штети имам сознание и знам 

дека е донесен тој заклучок на седница на совет.Мене ми е жал што од 2009 
година од кога јас бев советник за целиот мандат од четири години единствена 
штета што беше исплатена на три пати беше штетата што беше настаната пред 
изборите 2009 година   од наноси на снег во Богородица и Стојаково.Во 
Богородица беше исплатен штетата околу 40 проценти а за разлика во Стојаково 
штетата беше исплатена 100 проценти.Потоа имаше уште осум елаборати за 
штети но за жал не се исплатени.Јас како градоначалник ќе се залагам доколку 
има слух и финансии од сегашната влада колку што е можно побрзо ако неможе 
во целост барем еден дел од тие пари бидат вратени во општина Гевгелија 
заради обештетување на лицата кои имаат претрпено штети.Инаку штетите се 
исплаќаат од фонд за елементарни непогоди и тој фонд е под надлежност на 
Министерството на финансии.Од денеска ќе почнеме со иницијатива на база на 
покренетото советничко прашање да ги зачестиме тие контакти и да ги искористам 
релациите со министерот за земјоделие па да видиме колку можеме да 
допринесеме  и ако неможе се барем еден дел од тие финансии да им се врати на 
оштетените земјоделци. 

-Во однос на второто прашање се согласувам потполно со вас секогаш сме 
биле на иста страна во врска со рудниците .Сите политички партии и здруженија 
имаме ист став околу оваа прашање и горди сме сите што сме гевгеличани и 
дадовме придонес за тоа.Во вторник има емисија на 24 отворено која ќе биде во 
живо и темата ќе биде токму за рудниците и законските измени.Има предлог во 
собрание за измени на законот за минерални суровини и мојата гласност која 
произлегува од единствениот став што го има општина Гевгелија и таа гласност за 
тука да нема рудници јас со гордост ќе ја изнесам утре на моето гостување во 



оваа емисија а во четврток сум поканет во собрание на Република Македонија на 
јавна расправа за измена на законот за заштита на околината и минерални 
суровини кои ќе бидат предмет на носење на законски акти во собранието и таму 
ќе ја искористам можноста да укажам на сите овие работи и јасно да го искажам 
ставот на нашите сограѓани.   

Ристо Камов - Член на Совет 
-Во однос на првата точка заборавив да ви напоменам дека во врска со 

пожарот во 2012 година на седница на влада од Дирекцијата за заштита и 
спасување било укажено дека пожарот бил во мал обем и затоа не е исплатена 
штетата а во врска со втората точка кога веќе се работи за измена на законот за 
минерални и металични суровини треба задолжително да се вгради обврската од 
Архивската конвенција да бидат запознаени сите општини во радиус од 50 
километри како што го налага оваа меѓународна конвенција. 
 

Зоран Лазаровски член на Совет 
-Кога се планира за точка на дневен ред да се стави годишната програма за спорт 
и култура? 

Сашо Поцков -Градоначалник на општината 
-Во кординација со претседателот на совет и службите дојдовме до заклучок дека 
има доста голем број на барања .Пракса е да ги почекаме завршните сметки да ги 
видиме извештаите и сметам дека во месец февруари ќе имаме седница и ќе 
биде ставена оваа точка на дневен ред. 
 

Трајче Арџанлиев член на Совет 
-Во кои институции ќе биде застапен новиот закон  за двојазичност.Во однос 

на законот за јазици можеби не е прашање кои требе да се најде на советнички 
прашања меѓутоа неслучајно го поставувам кон вас бидејќи вие бевте член на 
комисијата во собранието како актелен пратеник  која одлучи законот како таков 
проектиран да се најде на седница на собрание? 

-Дали сте запознаени со ситуацијат на ТВ Нова која е во тешка финансиска 
состојба и е пред згаснување а тоа е единствениот   медиум во општина Гевгелија 
и кои се вашите размислувања и планови за опстојувањето на овој медиум? 
 

Сашо Поцков градоначалник на општината 
-Во однос на првото прашање точно јас не бегам од никаква одговорност 

бев во таа комисија и точно е дека го подржав Нацрт-Предлогот кој влезе во 
собранииска процедура меѓутоа не бев на неговото гласање бидејќи не бев повеќе 
пратеник.Изгласаниот закон доби вето од претседателот на РМ и е повторно 
ставен на разгледување на собрание .Колку што сум информиран пратеничката 
група на ВМРО-ДПМНЕ ќе учестува во расправата по овој закон и има поднесено 



35.000 амадмани .Од кога ќе биде донесен законот и ќе биде во сила задржете си 
го прашањето и на некоја друга седница каде што ќе има советнички прашања 
поставето го истото и ќе ви одеговорам на прашањето бидејќи јас ја почитувам 
демократијата и недемократски е да се објаснува и дебатира за закон кој сеуште 
не е донесен. 

-Во однос на ТВ Нова знаете дека имаше договор со претходниот 
градоначалник за вршење на пренос на седници на совет и користење на услуги. 
Јас го продолжив тој договор и некои заостанети обврски беа исплатени и сега 
редовно се исплаќаат сите финаснсииски побарувања спрема ТВ Нова.Во однос 
на згаснувањето на овој медиум секако дека не ми е се исто бидејќи тоа е 
единствена телевизија во општината и јас ќе помогнам како институција 
градоначалник користејќи ги мојте познатства да заедно доспееме до некои 
средства како што е добивање на некои грантови или национални средства кои се 
добиваат за емисии и други работи и за се што можам да помогнам на овој 
медиум стојам на располагање се со цел оваа телевизија да не згасне и да 
продолжи да ја обавува својата дејност. 
 

Марија Магдинчева - Шопова член на Совет 
-Дали е запознаен градоначалникот и како ќе ја објасни промената на 
наставниците од едно во друго училиште во текот на учебната година. 
 

Сашо Поцков градоначалник на општината 
-Претпоставувам дека мислите на двата наставника од ОУ Крсте Мисирков кои 
беа преместени во Миравци. Сум поборник за правда и сметам дека ќе го 
докажам тоа во  моето работење и сите се залагаме за профункционирање на 
правната држава.Имаме два наставника кои се водат на платен список во  ОУ 
Климент Охридски а ја извршуват наставата во Гевгелија.Во спротивно имаме два 
наставника кои се на платен список во ОУ Крсте Мисирков а ја извршуваат 
наставата во ОУ Климент Охридски . Претходниот градоначалник има два пати 
побарено од Министерството за образование да биде направена замена  но на 
два пати е одбиено оваа барање.Со моето доаѓање наследувам незаконска појава 
и е исправена оваа ситуација и денес сите наставници си ја убавуваат својата 
функција во онаа училиште каде што се на платен список и повеќе нема 
прекршување на законската регулатива. 
 

Тихомир Ручкоманов   член на Совет 
-Дали може членовите на советот а со тоа и граѓаните на општина Гевгелија да ги 
добијат на увид основниот договор и сите анекси на договорот како и сите 
потребни дозволи за работа на новиот градски пазар? 



-Дали може сите анекси на договорите со изведувачите од 2013 година па до 
денес да се објават на веб странта и тоа во рок од 10 дена? 
 
Сашо Поцков градоначалник на општината 

-Околу првото прашање имавме состанок со надзорниот орган и 
изведувачот и се откриени некои недостатоци па изведувачот треба да ги среди 
овие недостатоци и од кога ќе биде се завршено треба да се изврши 
примопредавање бидејќи се уште не е извршено примопредавање помеѓу 
инвеститорот и изведувачот.Проблемот е тоа што во договорот што е склучен 
помеѓу двете страни е оставена можноста да доколку се склучи превземање во 
владение на градскиот пазар од страна на општината  а во владение е преземан 
на 2 август 2017 година   во договорот е предвидено дека по преземање во 
владение на градскиот пазар сите аномалии што ќе се појават покасно 
изведувачот не сносува никакви финансови последици.Ние затекнавме ситуација 
каде што одредени делови од целокупниот проект не се завршени.Така да сега се 
обидуваме да ја ставиме ситуацијата под  контрола и со помош на надзорниот 
одбор да се отстранат сите аномалии и да се изврши примопредавање на 
градскиот пазар.Кога ќе дојде последната ситуација ќе знаеме точно колкава е 
севкупната сума на пари потрошена за целосна изградба на овој пазар. 

Тихомир Ручкоманов   член на Совет 
-Можеби е подобро да го искористиме правото под член 23 од деловникот и 

на наредната седница да добиеме комплетна информација.Таа информација би 
го содржала основниот договор со проектот врз база на кој е распишан тендерот 
,сите анекси кои се потпишани врз база на тој договор и на крај ќе дојдеме до таа 
конечна сума а со тоа ќе ја зголемеме транспаретноста, ќе ги запознаеме 
граѓаните и ќе ги тргнеме сите сомнежи околу изградбата на градскиот пазар. 

Сашо Поцков градоначалник на општината 
-Сите овие анекси на сите договори ќе бидат објавени на веб страната во 

рок од 10 дена. 
 
Андон Сарамандов член на Совет 
-Вработените во градинките за  месец  јануари немаат здравствено 

осигурување ,дали сте запознаени и која е причината ? 
Сашо Поцков градоначалник на општината 
-Запознаен сум и сум вклучен во изнаоѓање на решение .Се работи за 

одредена техничка документација која не е усогласена нашата институција Детска 
градинка со Министерството за труд и социјала. Се работи за образец кој два пати 
е испраќан од нашите институиции и е вратен и сега наоѓаме решение бидејќи 
евидентно е дека здравственото осигурување не е платено оклу месец време и се 
надевам на брзо надминување на овој проблем. 



 
 

Тодор Ристов член на Совет 
-Се зборува дека КК Кожув се наоѓа односно бил оставен од претходната 

гарнитура  во незавидна финансиска ситуација, голем дел од играчите се 
неиплатени ,постојат неиплатени обврски спрема превозниците и многу други 
долгови.Прашањето ми е какви се правата и обврските на КК Кожув спрема 
своите добавувачи за извршени услуги? 

Сашо Поцков градоначалник на општината 
-Со моето доаѓање на функција градоначалник клубот должеше 42 000 евра 

.  Од преземањето на клубот на 25 Октомври се што е направен долг е исплатен 
регулирани се 6000 евра од стариот  долг и во моментот клубот должи 36 000 
евра .Симптоматично е што сезона 2016/2017 се што е исплатено на играчите за 
ништо не е платен персонален данок што е законска обврска на клубот и се 
работи за средства од околу 10 000 евра .Изгубивме судски спор со играч и 
наплати преку извршител 125 000 денари .Сега ја нормализиравме ситуацијата , 
сите обврски кои се направени се исплатени и клубот функционира 
беспрекорно.Освен одобрените финансии од општината најдовме и спонзори така 
да клубот е во добра финансиска состојба,исплатени се и плати и премии за 
месец  декември . Сметам дека тоа допринесе за мотивација на играчите па кога 
дојдов на функција лкубот  се наоѓаше на 12 –то место а сега сме на 8-мо па 
нашите амбиции се КК Кожув да заврши на 6-то место кои води во понатамошно 
разигрување.   

 
Перо Стојанов член на Совет 

-Кога се планира и дали се планира санација и асфалтирање на улиците во 
населените места Миравци,Давидово,Петрово и Милетково? 

-Имајќи ја во предвид одалеченоста на Миравци од Гевгелија имаме реална 
потреба од противпожарно возило кое постојано ќе биде во Миравци и прашањето 
е дали може да добиме такво противпожарно возило? 

Сашо Поцков градоначалник на општината 
-Околу асфалтирањето влезени се во програмата за асфалтирање на 

патишта и улици и планираме во секое населено место да има зафати на две до 
три улици и секоја година ќе се асфалтираат улици во консултација со 
претседателот на месната заедница и советниците од тоа населено место.Исто 
така се прават напори до Агенцијата за патишта да се изнајдат финансии за 
реконструкција на патот Давидово-Миравци кој е регионален пат. 

-Што се однесува за противпожарното возила ,потребата е реална возниот 
парк е застарен.Правиме напори до Агенцијата за заштита и спасување да 
добиеме ново возило па ако добиеме уште едно противпожарно возило реално е 



едно возило да биде испратено во Миравци.Инаку општина Гевгелија  преку 
Југоисточниот регион аплицираше и за добивање на ново противпожарно возило. 
 

Игор Илков член на совет 
-Сведоци сме на постојано пополнување на дупките на патниот правец Гевгелија – 
Негорци од страна на Македонија пат со рециклиран асфалт и за неполни 48 
часат тие дупки повторно се обновуваат и предизвикуваат оштетување на 
возила.Прашањето е дали општина Гевгелија може да врши надзор на 
работењето на Македонија пат во делот на општината и ако неможе кој треба тоа 
да го изврши? 

-Дали и како може да профункционира месната заедница во Негорци 
бидејќи долг период оваа населено место нема месна заедница? 

Сашо Поцков градоначалник на општината 
-Во однос на дупките на патот Гевгелија-Негорци се работи за регионален 

пат и сите интервенции до Македонија пат се од мене по барање на 
граѓаните.Свесен сум дека нема квалитет во тоа што го изведува Македонија пат 
и за ваквата појава ќе испратиме допис и интервенција до директорот  се со цел 
да се  интервенира и да се зголеми квалитетот при санација на регионалниот пат 
Гевгелија-Негорци. 

-Приоритет е во најбрз период формирање на месни заедници во сите 
населени места кои безпрекорно ќе функционираат и ќе укажуваат на проблемите 
и реалните потреби во населените места. 

 
Магдалена Делковска член на Совет 
-Дали имате конкретен план на санација на долговите оставени од 

претходниот градоначалник во износ од 300.000.000  денари со временски рок? 
-Беше спомнато дека се очекуваат нови инвестиции во Гевгелија кои ќе 

продуцираат нови работни места .Ќе сакате ли да ја запознаете јавноста во врска 
со оваа тема? 

Сашо Поцков градоначалник на општината 
-Има две варијанти за враќање на долгот.Едната варијанта е сами да го 

враќаме долгот од основниот буџет а тоа значи една отежнета околност и ќе 
влијае на развојот на општината и исплаќањето на обврските ќе одзема голем дел 
од сретствата на основниот  буџет кои наместо тие пари да бидат наменати за 
други работи ќе се искористат за враќање на долгот.Втората варијанта е многу 
пооптимистичка и јас цврсто верувам во таа варијанта да Република Македонија 
се задолжи во Светска банка во износ од 250.000.000 евра толку е вкупниот долг 
на општините во моментот и тој износ владата би го зела во форма на кредит и би 
го враќала со еден посто камата со рок на враќање од 20 години. Истите услови 
би биле пренесени на задолжување на општините спрема владата на РМ а тоа 



значи дека општина Гевгелија би добила можност да добие средства и долгот 
спрема фирмите да биде веднаш исплатен а општината да се задолжи спрема 
државата а таа сума да ја враќа во рок од 20 години .Тоа значи исплата од околу 
170.000 евра годишно па ако имаме осварлив годишен буџет од 2.500.000 до 
3.000.000 евра кој е реално остварлив би останале голем дел од финнсиите да ги 
вклучиме за развој на општината.Премиерот на три пати има изјавено дека оваа 
варијанта е реално остварлива и се надевам дека  ќе се спроведе и наместо за 
долгови во иднина ќе разговараме за идејни проекти и развој на општина 
Гевгелија. 

-Околу инвестициите имаме визии за нови инвестиции .Во моментот на 
примопредавање на функцијата затекнав изградба на нов водовод кој требаше да 
биде готов до крајот на годината но се пролонгира до шести месец,втор проект 
што го затекнав е прочистителната станица која е во завршна фаза,изградба на 
нова депонија ,изградба на нови училници во СОУ Јософ Јосифовски.Следна 
видлива инвестиција ќе биде грантот што го добивме од 2.500.000 евра и заедно 
со тимот од ЈПКД Комуналец направивме приоритети .Голем дел од тие 
активности ќе бидат на потегот од Караорман ,еден дел на потегот на Мрзенски 
рид,еден дел на индустриската зона Касарна,ќе се обноват водоводите во 
Негорци и Прдејци,изградба на водовод и канализација на ТИРЗ 
Прдејци,отворање на Западен булевар бидејќи ќе имаат потреба возилата за 
изградба на Конска брана да поминуваат од таму па нема да допуштиме целата 
механизација да поминува низ централното подрачје односно низ основното 
училиште . Договорени сме со Турскиот инвеститор на сопствен трошок да го 
донесат овој пат во фаза на тампонирање а општината да го заврши процесот на 
експропријација.Во делот на новите инвестиции и отворање на нови работни 
места сметам дека потенцијалот за отворање на работни места треба да биде 
сконцетриран во ТИРЗ зоната која што треба да има капацитет од околу 5 000 
работни места.Одговорно тврдам веќе сум трет месец градоначалник има доста 
заинтерсирани инвеститори ,само кај мене имаат остварено средба околу 
десетина со сериозни проекти и мене посебно ме радува бидејќи токму Гевгелија 
ја преферираат како дестинација каде што сакаат да отпочнат со сопствен бизнис. 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори  
седмата седница на Советот на општина Гевгелија. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


