
 
 

ЗАПИСНИК 
од  седмата седница на Совет на Општина Гевгелија 

одржана на  15.03.2022 година со продолжение на 16.03.2022 
  
    На седмата седница на Советот на општината што се одржа со почеток во 
12 часот присуствуваа 19 членови на Советот : Патрик Матх, Миле Атанасов, 
Ѓорге Попов, Билјана Демерџиева, Елена Хаџи-Николова, Тодор Ристов, Надица 
Ристовски, Сашко Стојиловски, Софија Тошева-Раманчева, Томе Ќичуков, 
Слаѓана Стаменковска, Сашко Јанчев, Виктор Кралев, Златко Митров, Елизабета 
Сивова, Андријана Бегова, Сашко Проданов, Александар Пандовски и Петар 
Апостолов од вкупно 19 членови колку што брои Советот.   

   Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и присуствуваа: 
Лилјана Кичукова вработена во општината, Миле Ангелков командир на ПС 
Гевгелија, Тони Митков претставник на такси возачите од Гевгелија, Кети 
Аврамчева директор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија, Жаклина 
Линкова директор на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци, Мирјана Мурџева 
претставник од СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија, Васка Ефтимова 
директор на ООУ "Климент Охридски"- Миравци, Сузана Стефанова 
директор на  ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија, Елизабета Стефановска 
директор на  ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија, Дамјан Ѓуров директор на  
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија, Весна Ристова директор на  ЈОУ 
Дом на култура "Македонија"-Гевгелија, Љубица Ивановска директор на ЈОУ 
Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија, Ѓорги Милков 
директор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија, Митко Крџев 
директор на Општа болница-Гевгелија , Ристо Атанасовски претставник од 
Фондацијата за локален економски развој и Андон Сарамандов 
Градоначалник на Општина Гевгелија. 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно одлучување, 
Претседателот на Совет ја отвори седмата седница на Совет на Општина 
Гевгелија.  

Претседателот на Совет го стави записникот од шесттата седница на 
разгледување. 

Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот на Совет го стави на 
гласање записникот од шесттата  седица и Советот со 18 за и 1 воздржан го 
усвои. 

За работа на седмата седница на Совет ,е предложен следниот   
 



 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување 

на Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година, за периодот: 01.01.2021г. -
31.12.2021 година – КУМУЛАТИВ), 

2.Предлог-Завршна сметка на Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 
година, 

3.Предлог-Програма за финансиска поддршка на НВО секторот од општина 
Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 година, 

4.Предлог-Заклучок по Полугодишниот Извештај за јавната безбедност на 
подрачјето на општина Гевгелија за 2021 година, 
          5.Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за авто-такси 
превоз на патници во општина Гевгелија, 

6.Предлог-Одлука за доделување хуманитарна помош на граѓаните на 
Украина. 
           7.Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на 
СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија. 
           8.Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на 
ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија, 
           9.Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на 
ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија.       
           10.Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на 
ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци. 
           11.Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на 
ООУ "Климент Охридски"- Миравци. 
           12.Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на  
ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија. 
          13.Предлог-Решение за усвојување на Завршната сметка за 2021 година на 
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија. 
           14.Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на 
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија. 
          15.Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на 
ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија, 
          16.Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на 
ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија. 
           17.Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на 
ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија, 

18.Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ 
Библиотека "Гоце Делчев" – Гевгелија  за 2021 година, 



            19.Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на 
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" – Гевгелија за 2022 година, 
            20.Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ Дом 
на култура "Македонија" – Гевгелија за 2021 година, 
            21.Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на 
ЈОУ Дом на култура "Македонија" – Гевгелија за 2022 година, 
            22.Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ 
Работнички универзитет  "Кирил и Методија" – Гевгелија за 2021 година, 
            23.Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на 
ЈОУ Работнички  универзитет "Кирил и Методија" – Гевгелија за 2022 година, 
            24.Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ 
Пионерски дом "Јосип Броз-Тито" за  2021 година, 
            25.Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на  
ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"  за 2022 година, 
            26.Информација за состојбата со здравствената заштита на населението 
во општина Гевгелија и состојбата со здравствениот кадар во Јавните 
здравствени установи во општина Гевгелија,   
          27.Информација за работењето нa АД за водостопанство на РМ – 
Подружница "Јужен Вардар" - Гевгелија, за состојбата со речните корита и 
одводните канали во општина Гевгелија, нивно уредување и користење. 
          28.Информација за преземените активности за подготовка на Стратегијата 
за локален одржлив развој на општина Гевгелија, 
         29.Предлог-Решение за разрешување член на Комисијата за образование, 
култура и спорт при Советот на Општина Гевгелија, 
         30.Предлог-Решение за избор на член на Комисијата за образование, 
култура и спорт при Советот на Општина Гевгелија, 
         31.Предлог-Решение за разрешување член на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија, 
         32.Предлог-Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија 
         33.Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУ 
Библиотека "Гоце Делчев" – Гевгелија, 
         34.Предлог-Решение за именување членови во Управниот одбор на ЈОУ 
Библиотека "Гоце Делчев"- Гевгелија. 

         35.Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за 
именување членови на Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата во 
општина Гевгелија  

Претседателот на Совет отвори претрес по предложениот дневен ред : 
Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот на Совет го стави Дневниот ред 

на освојување  и  Советот едногласно  го усвои. 
Потоа се мина на работа по усвоениот Дневен ред: 



Точка 1. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година, за периодот: 
01.01.2021г. -31.12.2021 година – КУМУЛАТИВ). 
 Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2021 година, за периодот: 01.01.2021г. - 31.12.2021 година – 
КУМУЛАТИВ) и Предлог-Завршната сметка на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2021 година. 
 Во расправата по точките учествуваа: Лилјана Кичукова вработена 
во општината, Софија Тошева-Раманчева , Тодор Ристов , Сашко Сојиловски 
, Виктор Кралев , Томе Кичуков , Елена Хаџи-Николова членови на Совет  . 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2021 година, за периодот: 01.01.2021г. - 31.12.2021 година – 
КУМУЛАТИВ) и Советот едногласно го усвои . 
         Точка 2. Предлог-Завршна сметка на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2021 година. 

Претседателот на Совет ја стави на гласање Предлог-Завршната сметка на 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година и Советот едногласно ја усвои . 
          Точка 3. Предлог-Програма за финансиска поддршка на НВО секторот 
од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 
година. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Програмата за 
финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за организирање 
програмски активности во 2022 година. 
 Во расправата по точките учествуваа: Тодор Ристов член на Совет, 
Андон Сарамандов Градоначалник на Општина Гевгелија. 

Претседателот на Совет ја стави на гласање Предлог-Програмата за 
финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за организирање 
програмски активности во 2022 година и Советот со 11 гласа за и 7 воздржани  
ја усвои . 
     Точка 4. Предлог-Заклучок по Полугодишниот Извештај за јавната 
безбедност на подрачјето на општина Гевгелија за 2021 година. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Заклучокот по 
Полугодишниот Извештај за јавната безбедност на подрачјето на општина 
Гевгелија за 2021 година. 
 Во расправата по точката учествуваа: Миле Ангелков командир на 
ПС Гевгелија, Слаѓана Стаменковска,Сашко Стојиловски  и Златко Митров 
членови на Совет. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Заклучокот по 
Полугодишниот Извештај за јавната безбедност на подрачјето на општина 



Гевгелија за 2021 година и Советот со 6 гласа за , 9 против и 1 воздржан  не го 
усвои. 
    Точка 5. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за авто-
такси превоз на патници во општина Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на патници во општина Гевгелија 
 Во расправата по точката учествуваа:  Тони Митков претставник на 
такси возачите од Гевгелија,Виктор Кралев,Билјана Демерџиева,Томе 
Кичуков и Петар Апостолов членови на Совет. 

Претседателот на Совет 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 7 воздржани  ја усвои . 
    Точка 6. Предлог-Одлука за доделување хуманитарна помош на граѓаните 
на Украина. 
Пред почетокот на седницата беа поднесени два амандмани : 
            Советникот Сашко Јанчев поднесе Амандман каде што предлага 150 000 
денари да се додели хуманитарна помош на граѓаните на Украина и 150 000 
денари на граѓаните од војната во Јемен. 
            Советникот Виктор Кралев поднесе Амандман каде што предлага 100 000 
денари да се додели хуманитарна помош на граѓаните на Украина , 100 000 
денари на граѓаните од војната во Јемен и 100 000 денари на граѓаните кои беа 
иселени од домовите во воениот конфликт во Македонија во 2001 година. 
            По оваа точка предлагачот на точката Петар Апостолов поднесе амандман 
каде што предлага сумата за доделување на хуманитарна помош на граѓаните на 
Украина да се намали од 300 000 денари на 200 000 денари. 
            Советникот Сашко Јанчев го повлече поднесениот Амандман пред 
седницата и поднесе нов каде што предлага 100 000 денари да се додели 
хуманитарна помош на граѓаните на Украина и 100 000 денари на граѓаните од 
војната во Јемен. 
            Советникот Виктор Кралев го повлече поднесениот Амандман пред 
седницата и поднесе нов Амандман каде што предлага сумата од 200 000 денари 
да се подели поеднакво на три дела каде што дел ќе биде наменета за 
хуманитарна помош на граѓаните на Украина , дел за граѓаните кои беа иселени 
од домовите во воениот конфликт во Македонија во 2001 година и еден дел за 
граѓаните од војната во Јемен. 
 Во расправата по точката учествуваа: Сашко Јанчев,Тодор 
Ристов,Петар Апостолов,Томе Кичуков, Ѓорге Попов ,Виктор Кралев и Андон 
Сарамандов Градоначалник на Општина Гевгелија. 
                 Предлагачот на точката Советникот Петар Апостолов не го прифати 
Амандманот на советникот Сашко Јанчев каде што предлага 100 000 денари да се 
додели хуманитарна помош на граѓаните на Украина и 100 000 денари на 



граѓаните од војната во Јемен и Претседателот на Совет го стави на гласање и 
Советот со 2 гласа за , 9 воздржани и 2 не гласале не го усвои.  
                 Предлагачот на точката Советникот Петар Апостолов не го прифати 
Амандманот на советникот Виктор Кралев каде што предлага 100 000 денари да 
се додели хуманитарна помош на граѓаните на Украина , 100 000 денари на 
граѓаните од војната во Јемен и 100 000 денари на граѓаните кои беа иселени од 
домовите во воениот конфликт во Македонија во 2001 година и Претседателот на 
Совет го стави на гласање и Советот со 7 гласа за и 12 воздржани не го усвои. 

Претседателот на Совет ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
доделување хуманитарна помош на граѓаните на Украина и Советот со 14 гласа 
за ја усвои. 
    Точка 8. Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 
година на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ООУ "Владо Кантарџиев"-
Гевгелија 
 Во расправата по точката учествуваа: Кети Аврамчева директор на 
ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ООУ "Владо Кантарџиев"-
Гевгелија и Советот со 8 гласа за , 1 воздржан ,8 против и 1 не гласал поради 
судир на интереси не го усвои . 
    Точка 10. Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 
година на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци. 
 Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци 
 Во расправата по точката учествуваа: Жаклина Линкова директор 
на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци,Златко Митров,Виктор Кралев членови на 
Совет. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци 
и Советот со 7 гласа за , 3 воздржани ,8 против не го усвои . 
   Точка 7. Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 
година на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на СОУ "Јосиф Јосифовски"-
Гевгелија. 
 Во расправата по точката учествуваа: Мирјана Мурџева 
претставник од СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на СОУ "Јосиф Јосифовски"-



Гевгелија и Советот со 16 гласа за , 1 воздржан и 1 не гласал поради судир на 
интереси го усвои . 

Точка 9. Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 
година на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ООУ "Крсте Мисирков"-
Гевгелија. 
 Во расправата по точката учествуваа:претставник од ООУ "Крсте 
Мисирков"-Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ООУ "Крсте Мисирков"-
Гевгелија и Советот со 17 гласа за и 1 воздржан го усвои . 

Точка 11. Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 
година на ООУ "Климент Охридски"- Миравци. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ООУ "Климент Охридски"- 
Миравци. 
 Во расправата по точката учествуваа:  Васка Ефтимова директор 
на ООУ "Климент Охридски"- Миравци ,Сашко Стојиловски член на Совет. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ООУ "Климент Охридски"- 
Миравци и Советот со 6 гласа за , 2 воздржани  и 10 против не го усвои . 

Точка 12. Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 
година на  ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на  ООМУ "Васо Карајанов"-
Гевгелија. 
 Во расправата по точката учествуваа:  Сузана Стефанова директор 
на  ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на  ООМУ "Васо Карајанов"-
Гевгелија и Советот со 15 гласа за и 1 воздржан го усвои . 

Точка 13. Предлог-Решение за усвојување на Завршната сметка за 2021 
година на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за 
усвојување на Завршната сметка за 2021 година на ЈОУДГ "Детска радост"-
Гевгелија. 
 Во расправата по точката учествуваа: Елизабета Стефановска 
директор на  ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија,Томе Кичуков,Сашко 
Стојиловски,Миле Атанасов, членови на Совет. 
 Претседателот на Совет поради обезбедување на дополнителен 
материјал по оваа точка Предлог-Решение за усвојување на Завршната сметка за 
2021 година на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија ја прекина седницата и истата 
продолжи на 16.03.2022 година. 



 Седницата продолжи со расправата по Предлог-Решението за 
усвојување на Завршната сметка за 2021 година на ЈОУДГ "Детска радост"-
Гевгелија и во расправата учествуваа:Билјана Демерџиева,Сашко 
Стојиловски,Златко Митров,Виктор Кралев , Тодор Ристов,Елена Хаџи-
Николова членови на Совет, Елизабета Стефановска директор на  ЈОУДГ 
"Детска радост"-Гевгелија и Андон Сарамандов Градоначалник на Општина 
Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Завршната сметка за 2021 година на ЈОУДГ "Детска радост"-
Гевгелија и Советот со 7 гласа за , 1 воздржан  и 9 против не ја усвои . 

Сашко Стојиловски предложи точките кои имаат заеднички претставник да 
се разгледуваат заеднички а да се гласаат поединечно и точките од 
информативен карактер да се разгледуваат како последни. Претседателот го 
стави на гласање овој предлог и Советот едногласно го прифати. 

Точка 14. Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 
година на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по точките под реден број 
14,18 и 19. 
 Во расправата по точките учествуваа:  Дамјан Ѓуров директор на  
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија,Елизабета Сивова член на Совет. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ЈОУ Библиотека "Гоце 
Делчев"-Гевгелија и Советот  едногласно  го усвои . 

Точка 18. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работа на 
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" – Гевгелија  за 2021 година. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" – Гевгелија  
за 2021 година и Советот  едногласно  го усвои . 

Точка 19. Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за 
работа на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" – Гевгелија за 2022 година. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" – 
Гевгелија за 2022 година и Советот  едногласно  го усвои . 

Точка 15. Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 
година на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по точките под реден број 
15,20 и 21. 
 Во расправата по точките учествуваа:  Весна Ристова директор на  
ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија, Елизабета Сивова и Сашко 
Стојиловски членови на Совет. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ЈОУ Дом на култура 



"Македонија"-Гевгелија и Советот  со 15 гласа за и 1 не гласал заради судир на 
интереси  го усвои . 

Точка 20. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работа на 
ЈОУ Дом на култура "Македонија" – Гевгелија за 2021 година. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ Дом на култура "Македонија" – 
Гевгелија за 2021 година и Советот  со 15 гласа за и 1 не гласал заради судир 
на интереси  го усвои . 

Точка 21. Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за 
работа на ЈОУ Дом на култура "Македонија" – Гевгелија за 2022 година. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУ Дом на култура 
"Македонија" – Гевгелија за 2022 година и Советот  со 15 гласа за и 1 не гласал 
заради судир на интереси  го усвои . 

Точка 16. Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 
година на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по точките под реден број 
16,22 и 23. 
 Во расправата по точките учествуваа: Љубица Ивановска директор 
на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ЈОУ Работнички универзитет 
"Кирил и Методија"-Гевгелија и Советот  со 7 гласа за и 9 против не го усвои . 

Точка 22. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работа на 
ЈОУ Работнички универзитет  "Кирил и Методија" – Гевгелија за 2021 година. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ЈОУ Работнички универзитет 
"Кирил и Методија"-Гевгелија и Советот  со 7 гласа за и 9 против не го усвои . 

Точка 23. Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за 
работа на ЈОУ Работнички  универзитет "Кирил и Методија" – Гевгелија за 
2022 година. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУ Работнички  универзитет 
"Кирил и Методија" – Гевгелија за 2022 година и Советот  со 7 гласа за и 9 
против не го усвои . 

Точка 17. Предлог-Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 
година на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по точките под реден број 
17,24 и 25. 
 Во расправата по точките учествуваа: Ѓорги Милков директор на 
ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија. 



 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на завршната сметка за 2021 година на ЈОУ Пионерски дом "Јосип 
Броз-Тито"-Гевгелија и Советот  со 11 гласа за и 4 воздржани го усвои . 

Точка 24. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работа на 
ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито" за  2021 година. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито" за  
2021 година и Советот  со 11 гласа за и 4 воздржани го усвои . 

Точка 25. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за 
работа на  ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"  за 2022 година. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната програма за работа на  ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-
Тито"  за 2022 година и Советот  со 11 гласа за и 4 воздржани го усвои . 

Точка 29. Предлог-Решение за разрешување член на Комисијата за 
образование, култура и спорт при Советот на Општина Гевгелија 

           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 29 и 30. 
 Во расправата по точките учествуваа: Сашко Стојиловски и Петар 
Апостолов членови на Совет. 
 Сашко Стојиловски член на Комисијата за именување образложи дека 
од член се разрешува советникот Томе Кичуков кој си даде оставка а се предлага 
Адријана Бегова. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување член на Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на 
Општина Гевгелија и Советот  со 11 гласа за го усвои . 

Точка 30. Предлог-Решение за избор на член на Комисијата за 
образование, култура и спорт при Советот на Општина Гевгелија. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
избор на член на Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на 
Општина Гевгелија и Советот  со 11 гласа за и 1 воздржан го усвои . 

Точка 31. Предлог-Решение за разрешување член на Надзорниот одбор 
за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД ″Комуналец″-
Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 31 и 32. 
 Во расправата по точките учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Комисијата за именување образложи дека 
од член се разрешува Билјана Бајрактарова која си даде оставка а се предлага 
Александра Трајкова. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија и Советот  со 11 гласа 
за го усвои . 



Точка 32. Предлог-Решение за именување член на Надзорниот одбор 
за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД ″Комуналец″-
Гевгелија. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското 
работење на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија и Советот  со 11 гласа за,3 против и 2 
не гласале поради судир на интереси го усвои . 

Точка 33. Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот 
одбор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" – Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 33 и 34. 
 Во расправата по точките учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Комисијата за именување образложи дека 
од членови се разрешуваат Ѓорги Дебниковски и Мими Петкова а се предлагаат 
Кита Боева и Даниела Боева. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" – 
Гевгелија и Советот  со 11 гласа за и 5 воздржани го усвои . 

Точка 34. Предлог-Решение за именување членови во Управниот одбор 
на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"- Гевгелија. 

 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Управниот одбор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"- 
Гевгелија и Советот  со 11 гласа за и 5 воздржани го усвои . 

Точка 35. Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за 
именување членови на Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
во општина Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за 
измена и дополнување на Решението за именување членови на Советот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија. 
 Во расправата по точките учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Комисијата за именување образложи дека 
за членови се предлагаат Петар Лешев и Петар Ташевски.. 
 Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
измена и дополнување на Решението за именување членови на Советот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија и Советот  со 11 
гласа за и 5 против го усвои . 

Точка 26. Информација за состојбата со здравствената заштита на 
населението во општина Гевгелија и состојбата со здравствениот кадар во 
Јавните здравствени установи во општина Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по Информацијата за 
состојбата со здравствената заштита на населението во општина Гевгелија и 
состојбата со здравствениот кадар во Јавните здравствени установи во општина 
Гевгелија 



 Во расправата по точката учествуваа: Митко Крџев директор на 
Општа болница-Гевгелија,Тодор Ристов и Елена Хаџи-Николова членови на 
Совет. 

Точка 27. Информација за работењето нa АД за водостопанство на РМ 
– Подружница "Јужен Вардар" - Гевгелија, за состојбата со речните корита и 
одводните канали во општина Гевгелија, нивно уредување и користење 

           Претседателот на Совет отвори претрес по Информацијата за 
работењето нa АД за водостопанство на РМ – Подружница "Јужен Вардар" - 
Гевгелија, за состојбата со речните корита и одводните канали во општина 
Гевгелија, нивно уредување и користење. 
 Во расправата по точката никој не се јави за збор.   

Точка 28. Информација за преземените активности за подготовка на 
Стратегијата за локален одржлив развој на општина Гевгелија. 

           Претседателот на Совет отвори претрес по Информацијата за 
преземените активности за подготовка на Стратегијата за локален одржлив развој 
на општина Гевгелија 
 Во расправата по точката учествуваа: Ристо Атанасовски 
претставник од Фондацијата за локален економски развој. 

  
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 
                       Патрик Матх 
                       


