
 
 

ЗАПИСНИК 
од  втората седница на Совет на Општина Гевгелија 

одржана на  15.11.2021 година 
  
 
    На втората 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 колко што брои Советот.   

Седницата ја отвори највозрасниот член на Советот ,Петар Апостолов . 
Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и присуствуваа: 

Андон Сарамандов Градоначалник на Општина Гевгелија,Лилјана Кичукова 
вработена во општината, Димитар Дојчинов вработен во општината ,Тони 
Аврамов директор на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија, Кети Аврамчева  
директор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија, Михаил Петров  директор на 
ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија, Жаклина Линкова  директор на ООУ "Ристо 
Шуклев"-Негорци, Васка Ефтимова директор на ООУ "Климент Охридски"- 
Миравци, Сузана Стефанова директор на ООМУ  "Васо Карајанов"- Гевгелија 
и Елизабета Стоименова директор на ЈОУДГ "Детска радост"- Гевгелија. 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно одлучување, 
Председавачот на Совет, Петар Апостолов ја отвори втората седница на Совет на 
Општина Гевгелија.  

Председавачот на Совет ги извести советниците дека записникот од првата 
констутативна седница ќе се разгледува на наредната седница и пред да се 
започне со работа по Дневниот ред му даде збор на Градоначалникот на Општина 
Гевгелија Андон Сарамандов да се обрати. 

 Андон Сарамандов Градоначалник на Општина Гевгелија 
-Од оправдани причини не бев присутен на констутативната седница и 

затоа во ова прилика денес сакам на сите членови на Советот на Општина 
Гевгелија да им честитам на изборот и да им посакам успешна и плодна работа. 
Верувам дека секој од нас во ова сала има желба и мотивација да ги придвижиме 
работите во позитивна насока и заеднички да дадеме свој придонес во 
подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на Општина Гевгелија .Како 
Градоначалник ви ветувам транспарентност во мојата работа , одговорност и 
оттчетност а од вас како советници барам предлози , решенија и конкретни идеи 



за решавање на проблемите на нашите сограѓани бидејки ценам дека овој 
советнички состав има и знаење и капацитет за успешна работа во следните 
четири години .  

За работа на втората седница на Совет ,е предложен следниот   
 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
          1.Предлог-Решение за избор на претседател на Советот на Општина 
Гевгелија, 
          2.Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
статут и прописи при Советот на Општина Гевгелија, 
          3.Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина при Советот на 
Општина Гевгелија, 
          4.Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
финансирање, буџет и Локален економски развој при Советот на Општина 
Гевгелија, 
          5.Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
образование, култура и спорт при Советот на Општина Гевгелија″ 
          6.Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
здравствена и социјална заштита и заштита на децата при Советот на Општина 
Гевгелија, 
          7.Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
функционирање на системот на локалната самоуправа при Советот на Општина 
Гевгелија” 
          8.Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
еднакви можности на жените и мажите при Советот на општина Гевгелија, 
         9.Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2021 година, за период (01.01.2021 – 30.09.2021 година-кумулатив), 
          10.Предлог-Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2021 година, 
          11.Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на СОУ           
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 2021 година, 
          12.Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на ООУ          
"Владо Кантарџиев"-Гевгелија за 2021 година, 
          13.Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на ООУ           
"Крсте Мисирков"-Гевгелија за 2021 година, 
          14.Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на ООУ          
"Ристо Шуклев"-Негорци за 2021 година, 
          15.Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на ООУ       
"Климент Охридски"- Миравци за 2021 година, 



          16.Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на ООМУ             
"Васо Карајанов"- Гевгелија за 2021 година, 
          17.Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на ЈОУДГ             
"Детска радост"- Гевгелија за 2021 година, 
          18.Предлог-Одлука за одобрување на План за програми за развој на 
Општина Гевгелија за 2022 година. 

      Председавачот на Совет, Петар Апостолов отвори претрес по 
предложениот дневен ред : 

Виктор Кралев член на Совет даде процедурална забелешка во однос на 
член 147 од Деловникот на Советот од Општина Гевгелија ,акти и записникот ги 
потпишува председавачот на Советот на Општина Гевгелија а од овој записник 
зависи понатамошната работа на Советот па  затоа советникот побара пауза од 
триесет минути службите да го достават записникот и да се усвои за да може 
советот да функционира легитимно. 

По доставувањето на записникот од страна на службите Председавачот на 
Совет, Петар Апостолов отвори расправа по записникот од првата констутативна 
седница: 

Тодор Ристов член на Совет даде забелешка технички да се усогласат 
имињата и презимињата на советниците во записникот според податоците во 
лична карта . 

Председавачот на Совет, Петар Апостолов го стави на гласање  записникот 
од првата констутативна седница со забелешката и Советот  едногласно го 
усвои. 

Билјана Демерџиева член на Совет-Според член 23 од Статутот на 
општината ,членот на Советот има право да бара од администрацијата податоци 
и други информации за прашања од нивниот делокруг за кој му се потребни за 
неговата работа во Советот.Советничката група на СДСМ бара да ни бидат 
доставени на увид изјавите потпишани на седницата за верификација на 
мандатите за да видиме дали се тие уредни и бараме од администрацијата да ни 
дозволи увид . 

Председавачот на Совет, Петар Апостолов го прифати барањето и даде 
пауза за да се достават на увид изјавите на советниците до Советничката група 
на разгледување. 

Билјана Демерџиева член на Совет-Од страна на општинската 
администрација ни беа дадени на увид свечените изјави констатиравме дека од 
вкупно деветнаесет изјави ,осумнаесет се согласно уставот а едната не е според 
уставот .Пред да започнеме со работа по точките барам да ни се даде 
објаснување од страна на општинската администрација како ќе се постапи 
односно каков легитимитет имаме сите советници односно едниот кој што 
неговата изјава не е потпишана согласно уставот ,дали ги има истите права како 
сите нас,право на глас и слично. 



Благој Ристов претставник од општината-Во однос на барањето на 
советничката Билјана Демерџиева детално е објаснето во член 7 и член 8 во 
Деловникот на работа на Советот на Општина Гевгелија,вие знаевте дека 
претходно формиравме Комисија за верификација на мандати на новоизбрани 
членови и таа истата утврди дека нема законски ,статутарни и деловнички пречки 
да се верифицираат мандатите.Согласно тоа Советот со деветнаесет гласа за го 
усвои заклучокот за верификација на мандатите.Во член 22 став 1 од Статутот на 
Општина Гевгелија убаво е забележано дека членот на советот на општината се 
стекнува со своите права и обврски веднаш по верификација на 
мандатот.Свечената изјава е дел од таа точка за верификација меѓутоа според 
мое мислење советникот Саше Јанчев има право да присуствува на седницата и 
да одлучува по точките од Дневен ред.  

Саше Јанчев член на Совет- Спротивно на член 119 од Уставот ,спротивно 
од член 3 и 15 од Законот за склучување и верификација на меѓународни 
договори ,спротивно на член 9 од законот за надворешни работи Преспански 
договор беше потпишан од Министер за надворешни работи а горенаведениве 
акти јасно укажуваат дека Меѓународен договор од ваков тип потпишува само 
претседателот на републиката.Според членови 24 и 27 од закон за Референдум и 
други облици на непосредно известување консултативниот референдум е само 
претходен референдум ,пред да се заврши некоја работа во случајов таков 
Референдум требаше да се распише пред потпишување на Преспанскиот договор 
а во овој случај беше потпишан отпосле иако во самото референдумско прашање 
постои конкретен дел за Преспанскиот договор .Кога сме кај референдумските 
прашања според член 29 став 2 од Закон за референдум и други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните, референдум за стапување во сојуз со други 
држави како што е ЕУ  е задолжителен референдум не консултативен а беше 
распишан спротивно на ова консултативен.Според член 15 Став 2 ако на 
Референдум се гласа за повеќе прашања како што беше во овој случај за секое 
прашање има посебно гласачко ливче.Во овој случај имавме прашање за ЕУ за 
НАТО  за Преспански договор а само едно гласачко ливче.Референдумот 
пропадна, а со уцени, закани и вадење од притвор на Крсто вратарот, се смени 
уставното име иако во Деловникот и Уставот никаде не е предвидена надлежност 
на Собранието да менува државно име. Дополнително референдумот од 1991 
година на кој граѓаните се изјаснија за држава Македонија, не северна 
Македонија, е уште во сила. Бидејќи во правото постои правна хиерархија, закон 
се менува со закон, устав со уставни амандмани, одлука на референдум само со 
нова одлука на референдум не може со уставни амандмани да се побие 
референдумска одлука.Во правото постои правен принцип кој вика вака, од 
неправо не може да произлезе право. Дополнително постои една природноправна 
максима која му се препишува на Томас Џеферсон кој вика кога неправото 
станува закон, отпорот е должност.Ова беа правните апсекти, суштинскиот аспект 
е пострашен. Името Македонија е синоним за слобода. Секој што умрел за 
Македонија умрел за слобода. Сите изгинаа за да создадат држава за да се 
самоуправуваме, не некој од надвор да не управува. Затоа крајно проблематично 
е кога менуваме име по диктат од надвор.Моето лично достоинство како 



индивидуа, моето колективно достоинство како припадник на македонскиот народ 
и мојата правна наобразба не ми дозволуваат да ја користам придавката северна 
која што е срамна и понижувачка за мене.Ова не верувам дека ве допира, но и 
според Преспанскиот договор не сме должни да ја користиме придавката северна 
дури не почнат преговорите со ЕУ, а мојот мандат не произлегува од свечената 
изјава туку од гласовите кои ми ги дадоа гласачите, а мојот мандат започнува со 
верификацијата за која што вие веќе гласавте.” 
         Тодор Ристов член на Совет –Почитуван председавач морам да 
изреагирам процедурално бидејќи сметам дека говорот на советникот Јанчев не е 
поврзан со точката од Дневен ред ,ниту беше прозван ниту му беше кажано нешто 
туку се бараше само процедурата од колешката Демерџиева .Овој негов настап 
односно неговиот говор е можеби за некоја друга седница некоја друга 
точка.Сметам дека вие како председавач требаше да го опомените во тој дел.Во 
делот на ноговото изјаснување и потпишување на изјавата можам да костатирам 
по ова веќе кажаното дека службите на општината дале она што треба да се 
потпиша а тој тоа го узурпирал односно подметнал нешто што не му е дадено па 
тоа нека остане на граѓаните да ценат дали тоа е во ред или не .Сметам дека 
треба да ги опомените колегите советници кога ќе зборуват надвор од контекстот 
на Дневниот ред . 
  Петар Апостолов Председавачот на Совет –Само да ви напоменам ако два 
пати моето укажување не ви значи нешто тогаш јас немам дискусија.Незнам јас 
вие како претседател на совет дали некогаш сте му го зеле зборот на некој 
советник и два пати да му укажате а јас тука ќе бидам уште кратко време и 
мислам дека интервенирав благовремено.  

Софија Тошева-Раманчева член на Совет – Според член 58 од 
Деловникот на Советот на Општина Гевгелија поканата за седницата се испраќа 
најдоцна седум дена пред денот на одржување на седницата ,заедно со Дневниот 
ред и материјалите .Во интерс на Општина Гевгелија и Советот немаме намера да 
правиме некоја опструкција затоа што не е испучитуван тој рок од седум 
дена.Меѓутоа ако сите советници бидеме едногласни во однос на постапката за 
предложените точки од Дневниот ред при што истиот нема никој да го оспори како 
што беше најавено на една од координативните средби тогаш можеме да 
продолжиме по расправа по предложениот Дневен ред затоа што имам забелешка 
имаме обемни материјали за разгледување кои што навистина бараат време да ги 
разгледаме и да видиме дали е тоа што треба да биде или не.Затоа се надевам 
дека во иднина нема да биде ова пракса и ќе се почитува дадениот законски рок . 

Председавачот на Совет, Петар Апостолов го стави Дневниот ред на 
освојување  и  Советот едногласно го усвои. 

Потоа се мина на работа по усвоениот Дневен ред: 
Точка 1. Предлог-Решение за избор на претседател на Советот на 

Општина Гевгелија. 
 Председавачот на Совет,  Петар Апостолов отвори претрес по Предлог-
Решението за избор на претседател на Советот на Општина Гевгелија и ги повика 
советниците дали  има некој предлог : 



 Сашко Стојиловски член на Совет –Советникот го искористи своето 
право за давање на предлог и  за претседател на Совет го предложи Д-р Патрик 
Матх  . 

Председавачот на Совет,  Петар Апостолов најпрво го стави  на гласање 
предлогот дали гласањето да биде јавно или тајно и Советот едногласно усвои 
гласањето да биде јавно . 

Председавачот на Совет,  Петар Апостолов го стави предлогот Д-р Патрик 
Матх  да биде претседател на Советот на Општина Гевгелија и Советот со 11 
гласа за го усвои овој предлог и за Претседател на Совет е избран Патрик 
Матх. 

Председавачот на Совет,  Петар Апостолов му го честиташе изборот за 
новоизбраниот претседател и го замоли да го завземе местото и да продолжи со 
претседавање на седницата.  
         Точка 2. Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на 
Комисијата за статут и прописи при Советот на Општина Гевгелија. 
             Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за избор 
на Претседател и членови на Комисијата за статут и прописи при Советот на 
Општина Гевгелија. 
Во расправата учествуваа:Миле Атанасов,Сашко Стојиловски,Томе 
Ќичуков,Виктор Кралев,Сашко Јанчев и Ѓорге Попов. 
 Сашко Стојиловски претседател на Комисијата за избор и 
именување даде образложение на извештајот од комисијата и беше констатирано 
дека за Комисијата за статут и прописи за претседател се предлага Тодор Ристов 
за членови Андријана Бегова,Надица Ристевски,Саше Проданов и Саше Јанчев за 
Комисијата за  урбанизам ,комунални дејности и заштита на животната средина за 
претседател се предлага Златко Митров а за членови Елена Хаџи-Николова,Ѓорге 
Попов,Саше Јанчев и Миле Атанасов за Комисијата за финансирање буџет и 
локален економски развој за претседател се предлага Сашко Стојиловски а за 
членови Надица Ристовски ,Андријана Бегова ,Софија Тошева-Раманчева и 
Елизабета Сивова за Комисијата за образование ,култура и спорт за претседател 
се предлага Софија Тошева-Раманчева за членови Ѓорге Попов,Слаѓана 
Стаменковска,Саше Проданов и Томе Ќичуков за Комисијата за заштита и 
социјална работа и заштита на деца за претседател се предлага Елена Хаџи-
Николва а за членови Слаѓана Стаменковска,Саше Проданов,Петар Апостолов и 
Билјана Демерџиева,за Комисијата за финансирање на систем за локална 
самоуправа за претседател се предлага Билјана Демерџиева а за членови Елена 
Хаџи-Николова,Андријана Бегова,Сашко Стојиловски и Виктор Кралев за 
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за претседател се предлага 
Елизабета Сивово а за членови Ѓорге Попов,Златко Митров ,Саше Проданов и 
Виктор Кралев. 



Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за избор 
на Претседател и членови на Комисијата за статут и прописи при Советот на 
Општина Гевгелија и Советот едногласно го усвои . 
          Точка 3. Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на 
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната 
средина при Советот на Општина Гевгелија. 
                 Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за 
избор на Претседател и членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности 
и заштита на животната средина при Советот на Општина Гевгелија 

Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Совет го стави на 
гласање Предлог-Решението за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
статут и прописи при Советот на Општина Гевгелија и Советот едногласно го 
усвои . 
          Точка 4. Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на 
Комисијата за финансирање, буџет и Локален економски развој при Советот 
на Општина Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за избор на 
Претседател и членови на Комисијата за финансирање, буџет и Локален 
економски развој при Советот на Општина Гевгелија. 

Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Совет го стави на 
гласање Предлог-Решението за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
финансирање, буџет и Локален економски развој при Советот на Општина 
Гевгелија и Советот едногласно го усвои . 
    Точка 5. Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на 
Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на Општина 
Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за избор на 
Претседател и членови на Комисијата за образование, култура и спорт при 
Советот на Општина Гевгелија 

Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Совет го стави на 
гласање Предлог-Решението за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
образование, култура и спорт при Советот на Општина Гевгелија и Советот 
едногласно го усвои . 
    Точка 6. Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на 
Комисијата за здравствена и социјална заштита и заштита на децата при 
Советот на Општина Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за избор на 
Претседател и членови на Комисијата за здравствена и социјална заштита и 
заштита на децата при Советот на Општина Гевгелија. 

Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Совет го стави на 
гласање Предлог-Решението за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
здравствена и социјална заштита и заштита на децата при Советот на Општина 
Гевгелија и Советот едногласно го усвои . 



    Точка 7. Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на 
Комисијата за функционирање на системот на локалната самоуправа при 
Советот на Општина Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за избор на 
Претседател и членови на Комисијата за функционирање на системот на 
локалната самоуправа при Советот на Општина Гевгелија 

Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Совет го стави на 
гласање Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
функционирање на системот на локалната самоуправа при Советот на Општина 
Гевгелија и Советот едногласно го усвои . 
    Точка 8. Предлог-Решение за избор на Претседател и членови на 
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на 
општина Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за избор на 
Претседател и членови на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите 
при Советот на општина Гевгелија 

Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Совет го стави на 
гласање Предлог-Решението за избор на Претседател и членови на Комисијата за 
еднакви можности на жените и мажите при Советот на општина Гевгелија и 
Советот едногласно го усвои . 
    Точка 9. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Гевгелија за 2021 година, за период (01.01.2021 – 30.09.2021 година-
кумулатив). 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година, за период 
(01.01.2021 – 30.09.2021 година-кумулатив) 
Во расправата учествуваа:Лилјана Кичукова вработена во општината. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година, за 
период (01.01.2021 – 30.09.2021 година-кумулатив) и Советот едногласно го 
усвои.  
         Точка 10. Предлог-Измени и дополнувања на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2021 година. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Измените и 
дополнувања на Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година. 
Во расправата учествуваа:Лилјана Кичукова вработена во општината. 

Претседателот на Совет ги стави на гласање Предлог-Измените и 
дополнувања на Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година и Советот 
едногласно го усвои. 
         Точка 11. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на СОУ           
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 2021 година. 



           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 2021 
година. 
Во расправата учествуваа:Тони Аврамов директор на СОУ "Јосиф 
Јосифовски"-Гевгелија. 

Претседателот на Совет ги стави на гласање Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на СОУ  "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за 
2021 година и Советот едногласно го усвои. 
         Точка 12. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на ООУ          
"Владо Кантарџиев"-Гевгелија за 2021 година. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за 2021 
година. 
Во расправата учествуваа: Кети Аврамчева  директор на ООУ "Владо 
Кантарџиев"-Гевгелија. 

Претседателот на Совет ги стави на гласање Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија за 2021 
година и Советот едногласно го усвои. 
          Точка 13. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на ООУ           
"Крсте Мисирков"-Гевгелија за 2021 година. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ООУ  "Крсте Мисирков"-Гевгелија за 2021 
година. 
Во расправата учествуваа: Михаил Петров  директор на ООУ "Крсте 
Мисирков"-Гевгелија. 

Претседателот на Совет ги стави на гласање Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија за 2021 
година и Советот едногласно го усвои. 
          Точка 14. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на ООУ          
"Ристо Шуклев"-Негорци за 2021 година. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за 2021 
година 
Во расправата учествуваа: Жаклина Линкова  директор на ООУ "Ристо 
Шуклев"-Негорци. 

Претседателот на Совет ги стави на гласање Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за 2021 
година и Советот едногласно го усвои. 
         Точка 15. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на ООУ       
"Климент Охридски"- Миравци за 2021 година. 



           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ООУ "Климент Охридски"- Миравци за 2021 
година. 
Во расправата учествуваа: Васка Ефтимова директор на ООУ "Климент 
Охридски"- Миравци 

Претседателот на Совет ги стави на гласање Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ООУ "Климент Охридски"- Миравци за 2021 
година и Советот едногласно го усвои. 
         Точка 16. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на 
ООМУ  "Васо Карајанов"- Гевгелија за 2021 година. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ООМУ  "Васо Карајанов"- Гевгелија за 2021 
година. 
Во расправата учествуваа: Сузана Стефанова директор на ООМУ  "Васо 
Карајанов"- Гевгелија 

Претседателот на Совет ги стави на гласање Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија за 2021 
година и Советот едногласно го усвои. 
         Точка 17. Предлог-Измени и дополнувања на финансовиот план на 
ЈОУДГ "Детска радост"- Гевгелија за 2021 година. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ЈОУДГ  "Детска радост"- Гевгелија за 2021 
година. 
Во расправата учествуваа: Елизабета Стоименова директор на ЈОУДГ 
"Детска радост"- Гевгелија. 

Претседателот на Совет ги стави на гласање Предлог-Измените и 
дополнувања на финансовиот план на ЈОУДГ "Детска радост"- Гевгелија за 2021 
година и Советот едногласно го усвои. 
           Точка 18. Предлог-Одлука за одобрување на План за програми за 
развој на Општина Гевгелија за 2022 година. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Одлуката за 
одобрување на План за програми за развој на Општина Гевгелија за 2022 година. 
Во расправата учествуваа: Димитар Дојчинов вработен во општината. 

Претседателот на Совет ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
одобрување на План за програми за развој на Општина Гевгелија за 2022 година и 
Советот едногласно ја усвои. 

Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори 
втората  седница на Советот на Општина Гевгелија. 
 

Записничар,           Претседател 
Благој  Картов    на Совет на Општина Гевгелија 
                       Патрик Матх 


