
 
 

ЗАПИСНИК 
од  четириесет и петтата седница на Совет на Општина Гевгелија 

одржана на 27.05.2020 година 
 
 

На четириесет и петтата 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, Петранка Чавдаров вработрена во 
оштината, Ристо Атанасовски претставник на Фондацијата за локален развој 
и развој на информатичките технологии (ФЛОРИТ)-Гевгелија, Катерина 
Ризова вработена во општината, Златко Зумров директор на  ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија, Ристо Ѓуров директор на  АД за водостопанство на 
РМ – подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија и Елизабета Стојменова 
директор на  ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија. 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно 

одлучување,Претседателот на Совет, Тодор Ристов ја отвори четириесет и 

петтата седница на Совет на Општина Гевгелија.  

Претседателот отвори расправа по  записникот од четириесет и четвртата 

седница одржана на 30.04.2020 година. 

Претседателот го стави на гласање  записникот од четириесет и четвртата 

седница и Советот  едногласно го усвои. 
За работа на четириесет и петтата седница на Совет е предложен следниот   

 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

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

на Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 година, за период (01.01.2020-

31.03.2020 година-КУМУЛАТИВ), 

2.Предлог-Одлука за измена на Одлуката за утврдување на висината на 

комуналните такси во Општина Гевгелија, 

3.Предлог-Одлука за учество со предлог-проект "Воведување гастро-туризам 

како нов бренд на дестинации во прекуграничниот регион (Gastro-tour)", во 



ИНТЕРЕГ ИПА Програма за прекугранична соработка "Република Грција-

Република Северна Македонија 2014-2020", 

4.Предлог-Одлука за реонизација на општинските основни училишта на 

територијата на Општина Гевгелија, 

5.Предлог-Решение за давање мислење од Советот на Општина Гевгелија за 

Статутот на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија, 

6.Предлог-Решение за давање мислење од Советот на Општина Гевгелија за 

Статутот на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија, 

7.Предлог-Решение за давање мислење од Советот на Општина Гевгелија за 

Статутот на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци, 

8.Предлог-Решение за давање мислење од Советот на Општина Гевгелија за 

Статутот на ООУ "Климент Охридски"-Миравци, 

9.Предлог-Решение за давање мислење од Советот на Општина Гевгелија за 

Статутот на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија, 

10.Предлог-Решение за давање согласност на Извештајот за финансиското 

работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2020г. – 31.03.2020 

година, 

11. Информација за работењето на АД за водостопанство на РМ – подружница 

"Јужен Вардар"-Гевгелија во 2019 година, со Информација за состојбата со 

речните корита и одводните канали во општина Гевгелија, нивното уредување и 

користење. 

Дополнитело се доставени точките: 

12. Предлог-Решение за усвојување на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ 

"Детска радост"-Гевгелија за износ на партиципација за времетраење на 

вонредната состојба за месец март 2020 година, 

13. Предлог-Решение за усвојување на Одлуката на Управниот одбор на 

ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за ослободување од плаќање партиципација 

(режиски трошоци) за времетраење на вонредната состојба за месеците април и 

мај 2020 година. 

Тодор Ристов Претседател на Совет отвори претрес по предложениот 

дневен ред и бидејќи никој не се јави за збор го стави дневниот ред на гласање и 

Советот едногласно го усвои. 
 Точка 1. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 година, за период 
(01.01.2020-31.03.2020 година-КУМУЛАТИВ) 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Заклучокот за усвојување на 
Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 
година, за период (01.01.2020-31.03.2020 година-КУМУЛАТИВ) 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во 
општината, Ристо Камов, Марија Магдинчева Шопова, Тихомир 



Ручкоманов,Магдалена Делковска,Трајко Арџанлиев,Томе Кичуков,Андон 
Сарамандов членови  на Совет,Сашо Поцков Градоначалник на општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 година, за период 
(01.01.2020-31.03.2020 година-КУМУЛАТИВ) и Советот со 12 гласа за ,6 против и 
1 воздржан го  усвои. 
         Точка 2. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за утврдување на 
висината на комуналните такси во општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за измена на 
Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во општина Гевгелија. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Петранка Чавдаров вработрена 
во оштината ,Магдалена Делковска,Ангелинка Петкова,Тихомир 
Ручкоманов,Ристо Ѓоргиев,Ристо Камов, Томе Кичуков,Сашо Поцков 
Градоначалник на општината . 

Претседателот на Совет го стави на разгледување предлогот на советникот 
Ристо Камов кој го даде на Комисијата за финансирање , буџет и локален 
економски развој да се дополни точката под член два после зборот 4 денари да 
стои запирка и дополнителен текст "за корисниците кои ќе поднесат барање до 
Општина Гевгелија и ќе достават потврда од УЈП за намален промет од 20 
проценти во споредба со претходната година." 

Предлагачот го прифати овој предлог и влезе како составен дел од 
одлуката.  

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на висината на 
комуналните такси во општина Гевгелија и Советот со 17 гласа за и 1 воздржан 
ја  усвои . 
     Точка 3. Предлог-Одлука за учество со предлог-проект "Воведување 
гастро-туризам како нов бренд на дестинации во прекуграничниот регион 
(Gastro-tour)", во ИНТЕРЕГ ИПА Програма за прекугранична соработка 
"Република Грција-Република Северна Македонија 2014-2020". 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за учество со предлог-
проект "Воведување гастро-туризам како нов бренд на дестинации во 
прекуграничниот регион (Gastro-tour)", во ИНТЕРЕГ ИПА Програма за 
прекугранична соработка "Република Грција-Република Северна Македонија 2014-
2020". 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Ристо Атанасовски претставник 
на Фондацијата за локален развој и развој на информатичките технологии 
(ФЛОРИТ)-Гевгелија и Сашо Поцков Градоначалник на општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за учество со предлог-проект "Воведување гастро-
туризам како нов бренд на дестинации во прекуграничниот регион (Gastro-tour)", 
во ИНТЕРЕГ ИПА Програма за прекугранична соработка "Република Грција-
Република Северна Македонија 2014-2020",и Советот со 17 гласа за  ја  усвои . 



    Точка 4. Предлог-Одлука за реонизација на општинските основни 
училишта на територијата на општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за реонизација на 
општинските основни училишта на територијата на општина Гевгелија 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Катерина Ризова вработена во 
општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за реонизација на општинските основни училишта на 
територијата на општина Гевгелија и Советот со 17 гласа за  ја  усвои . 

Перо Стојанов член на Совет предложи по точките 5,6,7,8 и 9 да се 
расправа заедно а да се гласаат поединечно и Советот едногласно го усвои 
предлогот.  

Точка 5. Предлог-Решение за давање мислење од Советот на Општина 
Гевгелија за Статутот на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија  

Претседателот отвори претрес по   точките 5,6,7,8 и 9  

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Катерина Ризова вработена во 
општината,Ристо Камов,Зоран Лазаровски,Томе Кичуков членови на Совет. 

Претседателот го стави на гласање предлогот на советникот Томе Кичуков 
при објавување на оглас за директор на образовна инстируција како дополнителен 
документ да се бара и лекарско уверение и Советот со 4 гласа за , 10 
воздржани и 4 не гласале не го  усвои .  

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање мислење од Советот на Општина 
Гевгелија за Статутот на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија и Советот со 10 
гласа за,5 против и 3 не гласале го усвои . 

Точка 6. Предлог-Решение за давање мислење од Советот на Општина 
Гевгелија за Статутот на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање мислење од Советот на Општина 
Гевгелија за Статутот на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија и Советот со 10 гласа 
за,5 против и 3 не гласале го усвои . 

Точка 7. Предлог-Решение за давање мислење од Советот на Општина 
Гевгелија за Статутот на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање мислење од Предлог-Решението за 
давање мислење од Советот на Општина Гевгелија за Статутот на ООУ "Ристо 
Шуклев"-Негорци и Советот со 10 гласа за,4 против и 4 не гласале го усвои . 

Точка 8. Предлог-Решение за давање мислење од Советот на Општина 
Гевгелија за Статутот на ООУ "Климент Охридски"-Миравци. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање мислење од Советот на Општина 
Гевгелија за Статутот на ООУ "Климент Охридски"-Миравци и Советот со 10 
гласа за,5 против и 3 не гласале го усвои . 



Точка 9. Предлог-Решение за давање мислење од Советот на Општина 
Гевгелија за Статутот на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање мислење од Советот на Општина 
Гевгелија за Статутот на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија и Советот со 10 гласа 
за,4 против и 4 не гласале го усвои . 

Точка 10. Предлог-Решение за давање согласност на Извештајот за 
финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 
01.01.2020г. – 31.03.2020 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање 

согласност на Извештајот за финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"-

Гевгелија за периодот 01.01.2020г. – 31.03.2020 година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Златко Зумров директор на  
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија ,Ристо Камов ,Марија Магдинчева Шопова,Томе 
Кичуков,Ристо Ѓоргиев членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Извештајот за 
финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2020г. 
– 31.03.2020 година и Советот со 11 гласа за,4 против и 2 не гласале го усвои . 

Точка 11. Информација за работењето на АД за водостопанство на РМ 
– подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија во 2019 година, со Информација за 
состојбата со речните корита и одводните канали во општина Гевгелија, 
нивното уредување и користење. 

Претседателот отвори претрес по Информацијата за работењето на АД за 

водостопанство на РМ – подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија во 2019 година, со 

Информација за состојбата со речните корита и одводните канали во општина 

Гевгелија, нивното уредување и користење. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Ристо Ѓуров директор на  АД за 
водостопанство на РМ – подружница "Јужен Вардар"-Гевгелија, Тихомир 
Ручкоманов ,Ристо Камов ,Ристо Ѓоргиев членови на Совет. 

Претседателот предложи по точките 12 и 13 да се расправа заеднички а да 

се гласа поединечно и Советот едногласно го усвои овој предлог. 
 Точка 12. Предлог-Решение за усвојување на Одлуката на Управниот 

одбор на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за износ на партиципација за 
времетраење на вонредната состојба за месец март 2020 година 

Претседателот отвори претрес по точките 12 и 13. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Елизабета Стојменова директор 
на  ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Одлуката на Управниот одбор на 
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за износ на партиципација за времетраење на 



вонредната состојба за месец март 2020 година и Советот со 17 гласа за го 
усвои . 

Точка 13. Предлог-Решение за усвојување на Одлуката на Управниот 
одбор на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за износ на партиципација за 
времетраење на вонредната состојба за месец март 2020 година 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Одлуката на Управниот одбор на 
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за ослободување од плаќање партиципација 
(режиски трошоци) за времетраење на вонредната состојба за месеците април и 
мај 2020 година и Советот со 17 гласа за го усвои . 

 
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори  

четириесет и петтата седница на Советот на Општина Гевгелија. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Записничар,           Претседател 
Благој  Картов    на Совет на општина Гевгелија 
                    Тодор Ристов 
                                                                      с.р. 


