
 
 

ЗАПИСНИК 
од  шеесет и петтата седница на Совет на Општина Гевгелија 

одржана на 30.08.2021 година 

На шеесет и петтата седница на Советот на општината која се одржа со 
почеток во 11 часот присуствуваа 17 члена на Советот :Тодор Ристов,Перо 
Стојанов,Тихомир Ручкоманов,Виктор Кралев,Димитар Јанев,Магдалена 
Делковска,Елизабета Јаневска,Даниела Иљкова, Александра Караманова, 
Александра Кочева,Зоран Лазаровски,Трајко Арџанлиев,Игор Илков,Ристо 
Камов,Марија Магдинчева Шопова,Анета Стамкова и Томе Кичуков од вкупно 19 
члена колку што брои Советот.   

Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и 
присуствуваа: Сашо Поцков Градоначалник на Општина Гевгелија , Петар 
Јанчев вработен во општината, Филип Фипипов Претседател на Комисијата 
за процека на штети , Горан Манев претставник на СОУ "Јосиф Јосифовски" 
- Гевгелија , Кети Камчева директор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија, 
Михаил Петров директор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија , Васка 
Ефтимова директор на ООУ "Климент Охридски"-Миравци, Елизабета 
Стоименова директор на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и Златко Зумров 
директор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија. 

Претседателот отвори расправа по  записникот од шеесет и четвртата 
седница . 

Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот го стави на гласање  
записникот од шеесет и четвртата седница и Советот  со 16 гласа за и 1 не 
гласал  го усвои. 

Томе Кичуков член на Совет-Гледам дека нема точка на Дневен ред за 
здравстевената состојба во Гевгелија па затоа сакам да апелирам односно 
предлагам да има вонредна седница што е можно побргу до 1-ви Септември со 
точка за здравствената ситуација бидејќи народот е збунет а и ние затоа што за 
неколку дена ке започне школската година .Свесни сме дека има забрани ,се 
носат мерки за во ресторани,јавни места а се донесе одлука дека учениците треба 
да започнат со школската година.Проблемот е тоа што никој од општината и 
училиштата не излезе да каже дали ние сме спремни за отпочнување на 
школската година и дали училиштата ги исполнуваат сите пропишени услови и 
голем проблем е тоа што излегува на медиуми епидемиологот Сашко Олумчев и 
образложова дека ако започне школската година ќе има повеќе заболени 
деца.Поаѓајќи од сета оваа работа јас мислам дека ние брзо треба да свикаме 
вонредна седница и тоа пред почетокот на учебната година и едноставно треба 
некои прашања да им одговориме на граѓаните. 



Тодор Ристов Претседател на Совет-Во делот на тоа што го барате 
Министерството за образование и наука е надлежно за образованието во 
државата и одлучуваат дали ќе започне наставата.Она што го барате како 
вонредна седница не е проблем после седницата можеме да се догвориме и да се 
организираме за свикување на вонредна седница  .  

Ристо Камов член на Совет Точно е тоа што го кажавте дека 
министерството ги дава протоколите но исто така министерството соопшти дека 
директорот на училиштата треба да одлучи дали училиштето ги задоволува 
потребите или не и затоа се приклучувам кон апелот на советникот Кичуков за 
свикување на вонредна седница каде што стручни луѓе ќе ни објаснат дали 
нашите деца имаат услови да одат на училиште или не заради тоа што и 
протоколите за разлика од мината година се поинакви ,треба да се произнесе 
директор и сметам дека оваа прашање заслужува и повеќе време и повеќе лица 
да ни дадат стручни појаснувања за тоа кој е меродавен да одлучи бидејќи 
последиците се сериозни.  

 
За работа на шеесет и петтата седница  на Совет ,е предложен следниот   

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
1.Предлог-Одлука за приоритет на проект за ревитализација на дел од улица 

"Методија Андонов-Ченто" во населено место Мрзенци – општина Гевгелија, 
2.Предлог-Заклучок за усвојување на Предлог-Елаборатот за процена на 

штета од природна непогода – голомразица што ги зафати населените места 
Гевгелија, Негорци, Миравци, Прдејци, Милетково и Богородица од 08-10.04.2021 
година, 

3.Предлог-Одлука за измена на Одлуката за формирање на Општински совет 
за превенција на детско престапништво на Општина Гевгелија, 

4.Предлог-Решение за измена на Решението за именување членови во 
Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Гевгелија, 

5.Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување 
во Општина Гевгелија за 2022 година. 

6.Предлог-Одлука за давање на користење на Процената на загрозеност од 
ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина 
Гевгелија за потребите на СВР-Струмица и Регионалниот центар за гранични 
работи – Југ Кавадарци, 

7.Предлог-Решение за давање согласност за формирање на паралелки со 
помал број ученици во СОУ "Јосиф Јосифовски" - Гевгелија за учебната 2021/2022 
година, 

8.Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ООУ 
"ВладоКантарџиев"-Гевгелија за учебната 2020/2021година, 

9.Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 
"Владо Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 2021/2022 година, 



10.Предлог-Решение за давање мислење на Програмата за изведување на 
ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од ООУ "Владо 
Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 2021/2022 година, 

11.Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ООУ "Крсте 
Мисирков"-Гевгелија за учебната 2020/2021 година, 

12.Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 
"Крсте Мисирков"-Гевгелија за учебната 2021/2022 година, 

13.Предлог-Решение за давање мислење на Програмата за изведување на 
ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од ООУ "Крсте 
Мисирков"-Гевгелија за учебната 2021/2022 година, 

14.Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ООУ "Ристо 
Шуклев"- Негорци за учебната 2020/2021 година, 

15.Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ 
"Ристо Шуклев"-Негорци за учебната 2021/2022 година, 

16.Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ООУ 
"Климент Охридски"-Миравци за учебната 2020/2021година, 

17.Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ 
"Климент Охридски"-Миравци за учебната 2021/2022 година, 

18.Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ООМУ "Васо 
Карајанов"-Гевгелија за учебната 2020/2021година, 

19.Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на 
ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за учебната 2021/2022 година, 

20.Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУ Дом на култура "Македонија" – Гевгелија за 2022 година, 

21.Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" – Гевгелија за 2022 година, 

22.Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ЈОУДГ 
"Детска радост"-Гевгелија за 2020/2021 година, 

23.Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на 
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2021/2022 година, 

24.Предлог-Решение за давање согласност на работното време во ЈОУДГ 
"Детска радост"-Гевгелија, 

25.Предлог-Решениеза давање согласност за зголемување на бројот на  деца  
во групите на  ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2021/2022 година, 

26.Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за распределба на 
добивката на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2020 година, 

27.Предлог-Решение за давање согласност на финансискиот извештај на ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија за периодот од 01.01.2021 – 30.06.2021 година, со посебен 
осврт на периодот  од 01.04.2021-30.06.2021 година, 

28.Предлог-Решение за давање согласност Годишниот план за вработување 
на ЈПКД  "Комуналец" – Гевгелија за 2022 година, 

29.Предлог-Одлука за утврдување потреба од определување заштитна зона 
околу бунарите за водоснабдување – бунарско подрачје Вардар, 

30.Предлог-Одлука за утврдување потреба од определување заштитна зона 
околу бунарите за водоснабдување – Моин. 

 



Тодор Ристов Претседател на Совет отвори претрес по предложениот 
дневен ред . 

Игор Илков член на Совет - Се јавив процедурално во врска со 
претходната 64 -та Седница која што сеуште не е објавена на веб страната на 
општина Гевгелија каде што жителите ќе можат да ја проследат истата.Барам да 
биде поставена таа седница на веб страната на оштината бидејќи се разговараше 
за една од побитните точки а тоа е за АД Водостопанство каде што е јасно 
искажано што јас зборував а помеѓу населението се шират невистини и 
шпекулации дека Илков бил против давање пари за земјоделците за да можат да 
наводнуваат.Воедно ќе прашам, дали и денеска се снима седницата и дали 
истата денес ќе биде поставена на сајтот на општината. 

Тодор Ристов Претседател на Совет - Во контекст на оваа прашање ,да 
оваа седница се снима меѓутоа претходната 64 та седница не е ставена на веб 
страната од причина што телевизијата што ја снима при снимањетот од технички 
причини има направено пропуст.Од ТВ Нова има доставено допис до Општина 
Гевгелија за проблемот кој настанал при снимањето на седницата дел од 
седницата не е снимен тонски па токму поради овие причини не е објавена оваа 
седница.Јас не дадов дозвола истата седница да се стави на веб страната но ако 
ние како совет одлучиме да биде поставена ќе ја поставиме . 

 Претседателот го стави Дневниот ред на гласање и Советот со 16 гласа 
за и 1 не гласал го  усвои и се премина кон расправа по точките. 
         Точка 1. Предлог-Одлука за приоритет на проект за ревитализација 
на дел од улица "Методија Андонов-Ченто" во населено место Мрзенци – 
општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за приоритет на 
проект за ревитализација на дел од улица "Методија Андонов-Ченто" во населено 
место Мрзенци – општина Гевгелија 
 Во претресот  по  точката учествуваа:  Сашо Поцков Градоначалник на 
Општина Гевгелија,Магдалена Делковска ,Тихомир Ручкоманов,Ристо Камов 
членови на Совет. 
 Тихомир Ручкоманов член на Совет даде предлог членот 1 од одлуката 
да гласи "Проектот  ревитализација на дел од улица "Методија Андонов-Ченто" 
во населено место Мрзенци ,согласно процедурите за користење на средствата 
,се потврдува за приоритетен во општина Гевгелија за 2020 година." 
 Градоначалникот како предлагач го прифати овој предлог и ќе биде 
составен дел од одлуката. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за приоритет на проект за ревитализација на дел од 
улица "Методија Андонов-Ченто" во населено место Мрзенци – општина Гевгелија 
со забелешките и Советот со  16 гласа за  и 1 воздржан ја усвои . 



Точка 2. Предлог-Заклучок за усвојување на Предлог-Елаборатот за 
процена на штета од природна непогода – голомразица што ги зафати 
населените места Гевгелија, Негорци, Миравци, Прдејци, Милетково и 
Богородица од 08-10.04.2021 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Заклучокот за усвојување на 
Предлог-Елаборатот за процена на штета од природна непогода – голомразица 
што ги зафати населените места Гевгелија, Негорци, Миравци, Прдејци, 
Милетково и Богородица од 08-10.04.2021 година 

Во претресот  по  точката учествуваа:  Филип Фипипов Претседател на 
Комисијата за процека на штети,Игор Илков,Ристо Камов,Трајко Арџанлиев, 
Тихомир Ручкоманов,Магдалена Делковска,членови на Совет. 

Тихомир Ручкоманов член на Совет даде предлог овој елаборат да се 
повлече од Дневен ред за понатамошна доработка. 

Тодор Ристов Претседател на Совет го стави предлогот на советникот 
Тихомир Ручкоманов и Советот со  4 гласа за  , 1 против и 12 воздржани не го 
усвои . 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Предлог-Елаборатот за процена на 
штета од природна непогода – голомразица што ги зафати населените места 
Гевгелија, Негорци, Миравци, Прдејци, Милетково и Богородица од 08-10.04.2021 
година и Советот со  10 гласа за  и 7 воздржани го усвои . 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 3 и 
4 да се разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои . 

Точка 3. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за формирање на 
Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина 
Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по точките 3 и 4. 
 Во претресот  по  точката учествуваа:  Петар Јанчев вработен во 
општината, Ристо Камов член на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за измена на Одлуката за формирање на Општински 
совет за превенција на детско престапништво на Општина Гевгелија и Советот со  
17 гласа за  ја усвои . 

Точка 4. Предлог-Решение за измена на Решението за именување 
членови во Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на 
Општина Гевгелија. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
измена на Решението за именување членови во Општинскиот совет за превенција 
на детско престапништво на Општина Гевгелија и Советот со  16 гласа за  и 1 
против го усвои . 

Точка 5. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во Општина Гевгелија за 2022 година. 



Претседателот отвори претрес по точката Предлог-Одлука за давање 
согласност на Годишниот план за вработување во Општина Гевгелија за 2022 
година. 
 Во претресот  по  точката учествуваа: Сашо Поцков Градоначалник на 
Општина Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во Општина Гевгелија за 2022 година и Советот со  10 гласа за  ,5 
против ,1 воздржан и 1 не гласал ја усвои . 

Точка 6. Предлог-Одлука за давање на користење на Процената на 
загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на 
подрачјето на Општина Гевгелија за потребите на СВР-Струмица и 
Регионалниот центар за гранични работи – Југ Кавадарци. 

Претседателот отвори претрес по точката Предлог-Одлуката за давање на 
користење на Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на 
кризна состојба на подрачјето на Општина Гевгелија за потребите на СВР-
Струмица и Регионалниот центар за гранични работи – Југ Кавадарци 
 Во претресот  по  точката учествуваа: Зоран Лазаровски,Ристо Камов 
членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за давање на користење на Процената на загрозеност 
од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на 
Општина Гевгелија за потребите на СВР-Струмица и Регионалниот центар за 
гранични работи – Југ Кавадарцигодина и Советот со  17 гласа за  ја усвои . 

Точка 7. Предлог-Решение за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број ученици во СОУ "Јосиф Јосифовски" - Гевгелија за 
учебната 2021/2022 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање 
согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во СОУ "Јосиф 
Јосифовски" - Гевгелија за учебната 2021/2022 година. 
 Во претресот  по  точката учествуваа: Горан Манев претставник на СОУ 
"Јосиф Јосифовски" - Гевгелија . 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност за формирање на паралелки 
со помал број ученици во СОУ "Јосиф Јосифовски" - Гевгелија за учебната 
2021/2022 година и Советот со  12 гласа за  ја усвои . 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 8,9 
и 10 да се разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои . 

Точка 8. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на 
ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 2020/2021година. 

Претседателот отвори претрес по точките под реден број 8,9 и 10. 
 Во претресот  по  точките учествуваа: Кети Камчева директор на ООУ 
"Владо Кантарџиев"-Гевгелија. 



По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Извештајот за работата на ООУ 
"Владо Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 2020/2021година и Советот со  10 
гласа ,4 против и 1 воздржан   ја усвои . 

Точка 9. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 2021/2022 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната програма за работа на ООУ "Владо Кантарџиев"-
Гевгелија за учебната 2021/2022 година и Советот со  10 гласа за  , 5 воздржани 
и 1 не гласал го усвои . 

Точка 10. Предлог-Решение за давање мислење на Програмата за 
изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на 
учениците од ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за учебната 2021/2022 
година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
слободни активности на учениците од ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за 
учебната 2021/2022 година и Советот со  10 гласа за  , 5 воздржани и 1 не 
гласал го усвои . 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 
11,12 и 13 да се разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои . 

Точка 11. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата 
на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за учебната 2020/2021 година. 

Претседателот отвори претрес по точките под реден број 11,12 и 13. 
 Во претресот  по  точката учествуваа: Михаил Петров директор на ООУ 
"Крсте Мисирков"-Гевгелија,Томе Кичуков, Ристо Камов членови на Совет и 
Сашо Поцков Градоначалник на Општина Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Извештајот за работата на ООУ 
"Крсте Мисирков"-Гевгелија за учебната 2020/2021 година и Советот со  10 гласа 
за,2 против ,3 воздржни и 1 не гласал  го усвои . 

Точка 12. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за 
работа на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за учебната 2021/2022 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната програма за работа на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија 
за учебната 2021/2022 година и Советот со  10 гласа за ,5 воздржни и 1 не 
гласал  го усвои . 

Точка 13. Предлог-Решение за давање мислење на Програмата за 
изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на 
учениците од ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за учебната 2021/2022 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 



слободни активности на учениците од ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за 
учебната 2021/2022 година и Советот со  10 гласа за  и 6 воздржани го усвои . 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 14 
и 15 да се разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои . 

Точка 14. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата 
на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци за учебната 2020/2021 година. 

Бидејки претставникот од семејни причини не е присутен на седницата 
претседателот предложи да се расправа по овие точка без присуство на 
претставник и Советот едногласно го прифати овој предлог. 

Претседателот отвори претрес по точките под реден број 14 и 15. 
  Бидејќи никој не се јави за збор претседателот  на Советот го стави на 

гласање Предлог-Решението за усвојување на Извештајот за работата на ООУ 
"Ристо Шуклев"- Негорци за учебната 2020/2021 година и Советот со  10 гласа 
за,4 против ,1 воздржан и 1 не гласал  го усвои . 

Точка 15. Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за 
работа на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за учебната 2021/2022 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за 
учебната 2021/2022 година и Советот со 11 гласа за ,4 воздржани и 1 не гласал 
го усвои. 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 16 
и 17 да се разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои . 

Точка 16. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата 
на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за учебната 2020/2021година 

Претседателот отвори претрес по точките под реден број 16 и 17. 
 Во претресот  по  точката учествуваа: Васка Ефтимова директор на ООУ 
"Климент Охридски"-Миравци. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Извештајот за работата на ООУ 
"Климент Охридски"-Миравци за учебната 2020/2021година и Советот со  12 
гласа за,3 против  и 1 воздржан  го усвои . 

Точка 17. Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за 
работа на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за учебната 2021/2022 година. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната Програма за работа на ООУ "Климент Охридски"-
Миравци за учебната 2021/2022 година и Советот со 12 гласа за ,2 воздржани и 
2 не гласал го усвои. 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 18 
и 19 да се разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и Советот 
едногласно го усвои . 

Точка 18. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата 
на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за учебната 2020/2021година 

Претседателот отвори претрес по точките под реден број 18 и 19. 



 Во претресот  по  точката учествуваа: Сузана Стефанова директор на 
ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ООМУ 
"Васо Карајанов"-Гевгелија за учебната 2020/2021година и Советот со  13 гласа 
за,2 против  и 1 не гласал го усвои . 

Точка 19. Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за 
работа на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија за учебната 2021/2022 година 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната Програма за работа на ООМУ "Васо Карајанов"-
Гевгелија за учебната 2021/2022 година и Советот со  11 гласа за,4 воздржани  
и 1 не гласал го усвои . 

Точка 20. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈОУ Дом на култура "Македонија" – Гевгелија за 2022 
година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУ Дом на култура 
"Македонија" – Гевгелија за 2022 година. 
 Во претресот  по  точката учествуваа: Весна Ристова директор на ЈОУ 
Дом на култура "Македонија" – Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУ Дом на култура "Македонија" – Гевгелија за 2022 година и 
Советот со  11 гласа за,3 против  , 1 не гласал и 1 се иззема од гласањето 
заради судир на интереси го усвои . 

Бидејки претставникот од семејни причини не е присутен на седницата 
претседателот предложи да се расправа по оваа точка без присуство на 
претставник и Советот едногласно го прифати овој предлог. 

Точка 21. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" – Гевгелија за 2022 
година. 

Бидејки претставникот од семејни причини не е присутен на седницата 
претседателот предложи да се расправа по оваа точка без присуство на 
претставник и Советот едногласно го прифати овој предлог. 

Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" – Гевгелија за 2022 година и 
Советот со  11 гласа за,4 против  и 1 не гласал го усвои . 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 
22,23 , 24 и 25 да се разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и 
Советот едногласно го усвои . 

Точка 22. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата 
на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2020/2021 година. 



Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на 
Извештајот за работата на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2020/2021 година 
 Во претресот  по  точката учествуваа: Елизабета Стоименова директор на 
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија,Ристо Камов член на Совет 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Извештајот за работата на ЈОУДГ 
"Детска радост"-Гевгелија за 2020/2021 година и Советот со  12 гласа за и 4 
против го усвои . 

Точка 23. Предлог-Решение за давање согласност на работното време 
во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање согласност на работното време во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и 
Советот со  12 гласа за и 4 воздржани го усвои . 

Точка 24. Предлог-Решение за давање согласност на работното време 
во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање согласност на работното време во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и 
Советот едногласно го усвои . 

Точка 25. Предлог-Решениеза давање согласност за зголемување на 
бројот на  деца  во групите на  ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за 2021/2022 
година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање согласност за зголемување на бројот на  деца  во групите на  ЈОУДГ 
"Детска радост"-Гевгелија за 2021/2022 година и Советот едногласно го усвои . 

Тодор Ристов Претседател на Совет предложи точките под реден број 
26,27,28,29 и 30 да се разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и 
Советот едногласно го усвои . 

Точка 26. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за 
распределба на добивката на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2020 година 

Претседателот отвори претрес по точките под реден број 26,27,28,29 и 30. 
Во претресот  по  точките учествуваа:Златко Зумров директор на ЈПКД 

"Комуналец"-Гевгелија,Ристо Камов,Магдалена Делковска,Игор Илков, 
членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Одлуката за распределба 
на добивката на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2020 година и Советот со 9 
гласа за,4 против  ,1 воздржан и 1 се иззема од гласање го усвои . 

Точка 27. Предлог-Решение за давање согласност на финансискиот 
извештај на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот од 01.01.2021 – 
30.06.2021 година, со посебен осврт на периодот  од 01.04.2021-30.06.2021 
година 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање согласност на финансискиот извештај на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 
периодот од 01.01.2021 – 30.06.2021 година, со посебен осврт на периодот  од 



01.04.2021-30.06.2021 година и Советот со 9 гласа за,4 против  ,1 воздржан и 1 
се иззема од гласање го усвои . 

Точка 28. Предлог-Решение за давање согласност Годишниот план за 
вработување на ЈПКД  "Комуналец" – Гевгелија за 2022 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање согласност Годишниот план за вработување на ЈПКД  "Комуналец" – 
Гевгелија за 2022 година и Советот со 9 гласа за,4 против  ,1 воздржан и 1 се 
иззема од гласање го усвои . 

Точка 29. Предлог-Одлука за утврдување потреба од определување 
заштитна зона околу бунарите за водоснабдување – бунарско подрачје 
Вардар. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од определување заштитна зона околу бунарите за 
водоснабдување – бунарско подрачје Вардар и Советот со 13 гласа за ,1 
воздржан и 2 не гласале ја усвои . 

Точка 30. Предлог-Одлука за утврдување потреба од определување 
заштитна зона околу бунарите за водоснабдување – Моин. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од определување заштитна зона околу бунарите за 
водоснабдување – Моин и Советот со 13 гласа за и 3 не гласале ја усвои . 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори  
шеесет и петтата седница на Советот на Општина Гевгелија. 

 
 
 
 
 
 
 
Записничар,        Претседател 

          Благој  Картов    на Совет на Општина Гевгелија 
                              Тодор Ристов 

    


