
 
 

ЗАПИСНИК 
од  третата седница на Совет на Општина Гевгелија 

одржана на  06.12.2021 година 
  
 
    На третата 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.   

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, Билјана 
Ѓоргиевска проектен раководител на Регионалната програма за локална 
демократија и Златко Зумров директор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија. 

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

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

Виктор Кралев член на Совет - Даде забелешка по записникот бидејќи 
говорот на советникот Јанчев по точката е запишан од збор до збор а говорот на 
другите советници не е запишен туку само е наведено дека дебатирале по 
дадената точка.Советникот укажа дека Во наредниот период повеќе таквите 
записни нема да ги подржува и потребно е да се промени таквата пракса и затоа 
овој записник нема да го поддржи. 

Томе Кичуков член на Совет - Пред почетокот на седницата секогаш се 
читаат и пратениците дека се поканети на оваа седница па даде сугестија до 
претседателот во иднина да направи напор некој од нив да присуствува на некоја 
од наредните седници. 

Миле Атанасов член на Совет - Дали со ваше знаење вие дозволивте 
снимка од седница на комисии да излезе во јавноста или вие не сте запознани со 
тоа бидејќи пракса е седницата од Совет да се стави на веб страната и после да 
се реимитува но сега од група избирачи сме запознаени дека излегла снимка од 
седница на комисија и таа била презентирана по социјалните мрежи.За оваа 



појава ние како советничка група реагираме и без ваша писмена дозвола не смее 
да излезе во јавноста и да се реимитува. 

 Патрик Матх претседател на Совет – Даде одговор дека не е запознаен и 
нема дадено дозвола за објава на снимката . 

Сашко Јанчев член на Совет –Секоја работа не секој државен орган е 
јавна и е предвидена постапка кога се исклучува јавноста.Истото важи и за 
Советот и Комисиите кои што се дел од Советот и поради ова јас на наредната 
седница ќе предложам точка на Дневен ред седниците да се пренесуваат во живо.  

Претседателот на Совет го стави на гласање записникот од втората седица 
и Советот со 11 за и 8 воздржани го усвои. 

За работа на третата седница на Совет ,е предложен следниот   
 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.Предлог-Заклучок за утврдување на Нацрт-Буџетот на Општина Гевгелија за 

2022 година, 
2.Предлог-Заклучок за утврдување на Нацрт-Програмата за уредување на 

градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2022 година, 
3.Предлог-Заклучок за утврдување на Нацрт-Програмата за изградба, 

реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и 
улици во Општина Гевгелија за 2022 година, 

4.Предлог-Решение за формирање Комисија за изработка на Програмата за 
работа на Советот на Општина Гевгелија за 2022 година, 

5.Предлог-Одлука за усвојување на ЛОД методологија – група документи и 
алатки за транспарентно финансирање на проекти на Граѓански организации во 
рамките на Регионалната програма за локална демократија 2 (ReLOaD2) – УНДП, 

6.Предлог-Решение за давање согласност на финансискиот извештај на ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2021г. – 30.09.2021г., со посебен осврт на 
периодот 01.07.2021 г. – 30.09.2021 година, 
     7.Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот одбор на СОУ 
"Jосиф Јосифовски"-Гевгелија, како претставници на општината, 
     8.Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор на СОУ                       
"Jосиф Јосифовски"-Гевгелија, како претставници на општината, 
     9.Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот одбор на ООУ 
"Владо Кантарџиев"-Гевгелија, 
     10.Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор на ООУ 
"Владо Кантарџиев"-Гевгелија, 
     11.Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот одбор на ООУ 
"Крсте Мисирков"-Гевгелија, 
     12.Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор на ООУ 
"Крсте Мисирков"-Гевгелија, 



     13.Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот одбор на ООУ 
"Ристо Шуклев"-Негорци, 
     14.Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор на ООУ 
"Ристо Шуклев"-Негорци, 
     15.Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот одбор на ООУ 
"Климент Охридски"-Миравци, 
     16.Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор на ООУ 
"Климент Охридски"- Миравци, 
     17.Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот одбор на ООМУ 
"Васо Карајанов"- Гевгелија, 
     18.Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор на ООМУ 
"Васо Карајанов"- Гевгелија, 
     19.Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУ 
Работнички универзитет "Кирил и Методија"- Гевгелија, 
     20.Предлог-Решение за именување членови во Управниот одбор на ЈОУ 
Работнички универзитет "Кирил и Методија"- Гевгелија, 
     21.Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУ Дом 
на културата "Македонија"- Гевгелија, 
     22.Предлог-Решение за именување членови во Управниот одбор на ЈОУ Дом 
на културата "Македонија"- Гевгелија, 
     23.Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУ 
Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"- Гевгелија, 
     24.Предлог-Решение за именување членови во Управниот одбор на ЈОУ 
Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"- Гевгелија, 
     25.Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУ 
Библиотека "Гоце Делчев" - Гевгелија, 
     26.Предлог-Решение за именување членови во Управниот одбор на ЈОУ 
Библиотека "Гоце Делчев"- Гевгелија, 
     27.Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУДГ  
"Детска радост" - Гевгелија, како претставници на општината, 
     28.Предлог-Решение за именување членови во Управниот одбор на ЈОУДГ  
"Детска радост"- Гевгелија, како претставници на општината, 
     29.Предлог-Решение за разрешување членови во Одборот за надзор за 
вршење на внатрешната контрола на материјално-финансиското работење ЈОУДГ  
"Детска радост" - Гевгелија, 
     30.Предлог-Решение за именување членови во Одборот за надзор за вршење 
на внатрешната контрола на материјално-финансиското работење ЈОУДГ  "Детска 
радост" - Гевгелија, 
     31.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈПКД 
″Комуналец″-Гевгелија, 
     32.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈПКД 
″Комуналец″-Гевгелија, 
     33.Предлог-Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија, 
     34.Предлог-Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија. 



   Како дополнителна точка е доставена точкатa: 
-Информација за снабдување со елктрична енергија 
 
Претседателот на Совет отвори претрес по предложениот дневен ред : 
Тодор Ристов член на Совет – Советничката група на СДСМ и коалицијата по 

основ на предложениот Дневен ред предлага токите 9,10,11,12,13,14,15,16,17 и 18 
да бидат повлечени од Седница на Совет поради тоа што на сите тие кои се 
предлагаат да бидат разрешени мандатот за кои што се избрани од Советот не им 
е истечен.Од тие причини сметаме дека овие точки не треба денеска да бидат на 
Дневен ред туку на некоја од наредните седници кога ќе им истече мандатот. 
Предлагам точките 31 ,32 и 34 кои што се однесуваат на органите на управување 
на комуналното претпријатие ,управниот одбор и одборот за материјално 
финансиско работење да бидат повлечени од причини што во делот на 
разрешување на управниот одбор кој што брои 5 члена во документите се 
наведени 4 члена ,на комисиите добивме појаснување дека на едниот член не му 
бил истечен мандатот што е во ред меѓутоа во документите за разрешување на 
одборот за материјално финансиско работење стојат пет члена а знаеме дека на 
едниот од тие членови мандатот му започна во Април месец и не му е истечен 
мандатот.Сметам дека има контрадикција во двете разрешувања и именувања и 
од таа причина барам и овие точки да се повлечат од Дневен ред.Како советничка 
група на СДСМ сметаме дека сите членови на управни одбори кои се именувани 
од страна на советот од претходниот состав па и во овој треба да бидат 
разрешувани или сменети доколку за тоа постојат статутарни односно деловнички 
услови во спротивно нашата советничка група и коалицијата ќе гласа против. 

Сашко Стојиловски член на Совет – Вака предложениот Дневен ред сметам 
дека треба да остане непроменет ,по секоја точка ќе се отвори дискусија и во 
рамките на дискусија по секоја точка ќе дадеме образложение зошто се поднесени 
предлози за разрешување на членуви на управни и училишни одбори и одбори за 
контрола .Сметам дека Дневниот ред треба да остане непроменет и за тоа треба 
да се изјасниме сите советници.  

Томе Кичуков член на Совет – Што се однесува до Дневниот ред јас ќе го 
подржам но сакам даа напоменам дека претходно се договоривме дека точки за 
Дневен ред нема да се даваат на самата седница и ќе го запазиме рокот од седум 
дена тоа се случи денес тоа се случи денес добиваме информација на денот на 
седницата што не е од итен карактер и може да почека и да се стави на наредната 
седница а ако има такви итни точки можеме да закажеме и наредниот ден седница 
впрочем за тоа сме платени .Ве замолувам во иднина да се почитува 
договореното точки на дневен ред да се ставаат во рок од седум дена. 

   Претседателот на Совет го стави на гласање предлогот на Тодор Ристов   и  
Советот со 7 гласа за и 11 против не го усвои. 

Претседателот на Совет го стави Дневниот ред на освојување  и  Советот со 
12 гласа за и 7 против го усвои. 

Потоа се мина на работа по усвоениот Дневен ред: 
Претседателот на Совет даде предлог по точките 1,2 и 3 заеднички да се 

расправа а да се гласаат поединечно и Советот едногласно го усвои. 



Точка 1. Предлог-Заклучок за утврдување на Нацрт-Буџетот на 
Општина Гевгелија за 2022 година. 
 Претседателот на Совет отвори претрес по точките 1,2 и 3. 
Во расправата по точките учествуваа: Лилјана Кичукова вработена во 
општината,Димитар Дојчинов вработен во општината,Виктор Кралев,  
Софија Тошева-Раманчева,  Петар Апостолов, Томе Ќичуков , Виктор Кралев, 
Билјана Демерџиева,Миле Атанасов, Тодор Ристов членови на Советот 
,Андон Сарамандов Градоначалник на општината. 
 Петар Апостолов член на Совет од име на Либерално Демократската 
партија даде неколку предлози и тоа: Субвенционирање на замена на кровови и 
кровни конструкции на станбени згради на подрачјето на општина 
Гевгелија,субвенционирање на граѓаните за купување на печки на пелети како 
замена на греењето на дрва, субвенционирање на граѓаните за купување на 
соларни панели,поставување на бесплатен интернет во парковите и 
рекреативните места во градот но и во сите други населени места . 
 Томе Ќичуков член на Совет даде предлог претседателите на 
Месните заедници да бидат платени функции односно на тие лица да им се плаќа 
некоја симболична сума ,да се разгледа за отпочнување на нова спортска сала на 
нова локација и да не се избрзува со реновирање на постоечката сала Партизан 
која е многу оштетена,изградба на велосипедска патека за искусни велосипедисти 
и почетници. 
  Виктор Кралев член на Совет даде предлог да се субвенционираат 
пет најдобри студенти кои се запишани на електро или машински факултет. 
 Билјана Демерџиева член на Совет од име на советничката група на 
СДСМ и коалицијата даде предлог одлуката од 2021 година за намалување на 
комуналната такса на физички и правни лица на која важноста и е до 31 .12.2021 
да биде донесесена повторно и важноста на оваа одлука да продолжи и за 2022 
година. 
                  Тодор Ристов член на Совет даде предлог да се предвиде субвенција 
за купување на велосипед во висина од 4000 ден по принципот прв дојден прв 
услужен. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
утврдување на Нацрт-Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година и Советот со 
12 гласа за и 7 воздржани го усвои . 
         Точка 2. Предлог-Заклучок за утврдување на Нацрт-Програмата за 
уредување на градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2022 година. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
утврдување на Нацрт-Програмата за уредување на градежното земјиште во 
Општина Гевгелија за 2022 година и Советот со 12 гласа за и 7 воздржани го 
усвои . 



          Точка 3. Предлог-Заклучок за утврдување на Нацрт-Програмата за 
изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на 
општинските патишта и улици во Општина Гевгелија за 2022 година. 

           Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
утврдување на Нацрт-Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, 
одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Гевгелија за 
2022 година и Советот со 12 гласа за и 7 воздржани го усвои . 
    Точка 4. Предлог-Решение за формирање Комисија за изработка на 
Програмата за работа на Советот на Општина Гевгелија за 2022 година. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за 
формирање Комисија за изработка на Програмата за работа на Советот на 
Општина Гевгелија за 2022 година 
Во расправата по точката учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување даде извештај од седницата на  комисијата и за 
претседател се предлага советникот Горѓе Попов а за членови Слаѓана 
Стаменковска ,Надица Ристовски,Александар Пандовски и Сашко Јанчев. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
формирање Комисија за изработка на Програмата за работа на Советот на 
Општина Гевгелија за 2022 година и Советот едногласно го усвои . 
    Точка 5. Предлог-Одлука за усвојување на ЛОД методологија – група 
документи и алатки за транспарентно финансирање на проекти на Граѓански 
организации во рамките на Регионалната програма за локална демократија 2 
(ReLOaD2) – УНДП). 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Одлуката за 
усвојување на ЛОД методологија – група документи и алатки за транспарентно 
финансирање на проекти на Граѓански организации во рамките на Регионалната 
програма за локална демократија 2 (ReLOaD2) – УНДП). 
 Во расправата по точката учествуваа: Билјана Ѓоргиевска проектен 
раководител на Регионалната програма за локална демократија. 

Претседателот на Совет ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
усвојување на ЛОД методологија – група документи и алатки за транспарентно 
финансирање на проекти на Граѓански организации во рамките на Регионалната 
програма за локална демократија 2 (ReLOaD2) – УНДП) и Советот едногласно ја 
усвои . 
    Точка 6. Предлог-Решение за давање согласност на финансискиот 
извештај на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2021г. – 
30.09.2021г., со посебен осврт на периодот 01.07.2021 г. – 30.09.2021 година. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по Предлог-Решението за давање 
согласност на финансискиот извештај на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 
01.01.2021г. – 30.09.2021г., со посебен осврт на периодот 01.07.2021 г. – 
30.09.2021 година. 



 Во расправата по точката учествуваа: Златко Зумров директор на 
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,Петар Апостолов ,Томе Кичуков,Ѓорге 
Попов,Сашко Стојиловски,Виктор Кралев,Тодор Ристов членови на Советот 
,Андон Сарамандов Градоначалник на општината. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање согласност на финансискиот извештај на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 
периодот 01.01.2021г. – 30.09.2021г., со посебен осврт на периодот 01.07.2021 г. – 
30.09.2021 година и Советот  со 6 гласа за , 8 против , 2 воздржани  и 2 не 
гласале заради судир на интереси не го усвои . 

Претседателот на Совет даде предлог по наредните точки од реден број 7 до 
34 оние точки кои се однесуваат за иста институција заеднички да се разгледуваат 
а поединечно да се гласат и Советот едногласно го усвои. 
    Точка 7. Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот одбор 
на СОУ "Jосиф Јосифовски"-Гевгелија, како претставници на општината. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 7 и 8. 
Во расправата по точката учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Училишниот одбор на СОУ "Jосиф Јосифовски"-Гевгелија да се 
разрешат Елена Колев,Илија Лазаров и Тана Кавазова а се именуваат лицата 
Далиборка Костадинова,Павлинка Ичева и Розита Андонова. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Училишниот одбор на СОУ "Jосиф Јосифовски"-
Гевгелија, како претставници на општината и Советот со 11 гласа за ,1 против , 
6 воздржани и 1 не гласал заради судир на интереси го усвои . 
    Точка 8. Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор на 
СОУ "Jосиф Јосифовски"-Гевгелија, како претставници на општината. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Училишниот одбор на СОУ "Jосиф Јосифовски"-Гевгелија, 
како претставници на општината и Советот со 11 гласа за  , 7 воздржани и 1 не 
гласал заради судир на интереси го усвои . 
   Точка 9. Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот одбор 
на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 9 и 10. 
Во расправата по точката учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Училишниот одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија да се 
разреши лицето Тања Попова  а да се именува лицето Душка Новаковска. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Училишниот одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"-
Гевгелија  и Советот со 10 гласа за ,5 против и 1 не гласал заради судир на 
интереси го усвои . 



    Точка 10. Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор 
на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Училишниот одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија, 
како претставници на општината и Советот со 11 гласа за  ,5 против ,  1 
воздржан  и 1 не гласал заради судир на интереси го усвои . 
      Точка 11. Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот 
одбор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 11 и 12. 
Во расправата по точката учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Училишниот одбор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија да се разреши 
лицето Горан Николов  а да се именува лицето Саша Јованов. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Училишниот одбор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија 
и Советот со 12 гласа за  и 7 против го усвои . 
 Точка 12. Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор на 
ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Училишниот одбор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија и 
Советот со 11 гласа за  и 6 против го усвои. 
Точка 13. Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот одбор 
на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 13 и 14. 
Во расправата по точката учествуваа: Сашко Стојиловски , Билјана 
Демерџиева и Елена Хаџи-Николова членови на Совет. 
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Училишниот одбор на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци да се разреши 
лицето Катица Мицева  а да се именува лицето Љубинка Узунова. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Училишниот одбор на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци и 
Советот со 11 гласа за  , 7 против и 1 воздржан го усвои . 
    Точка 14. Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор 
на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Училишниот одбор на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци и 
Советот со 11 гласа за  , 7 против и 1 воздржан го усвои. 
Точка 15. Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот одбор 
на ООУ "Климент Охридски"-Миравци. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 15 и 16. 
Во расправата по точката учествуваа:  



 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски"-Миравци да се 
разреши лицето Илија Николовски  а да се именува лицето Викторија Ставрова. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски"-
Миравци и Советот со 11 гласа за и  6 против  го усвои . 
    Точка 16. Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор 
на ООУ "Климент Охридски"- Миравци. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски"- Миравци 
и Советот со 11 гласа за и  6 против  го усвои . 
Точка 17. Предлог-Решение за разрешување членови во Училишниот одбор 
на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 17 и 18. 
Во расправата по точката учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Училишниот одбор на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија да се 
разреши лицето Мите Петров  а да се именува лицето Петар Ручкоманов. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Училишниот одбор на ООМУ "Васо Карајанов"- 
Гевгелија и Советот со 11 гласа за и  7 против  го усвои . 
    Точка 18. Предлог-Решение за именување членови во Училишниот одбор 
на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Училишниот одбор на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија и 
Советот со 11 гласа за и  7 против  го усвои . 
Точка 19. Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот одбор на 
ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"- Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 19 и 20. 
Во расправата по точката учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"- 
Гевгелија да се разрешат лицета Атанас Ичев,Елена Енџекчева Ампова и Танка 
Атанасова  а да се именуваат лицата Марјан Боевски,Вера Љатева и Николчо 
Петров. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет 
"Кирил и Методија"- Гевгелија и Советот со 11 гласа за и  7 против  го усвои . 



    Точка 20. Предлог-Решение за именување членови во Управниот одбор на 
ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"- Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и 
Методија"- Гевгелија и Советот со 11 гласа за и  7 против  го усвои . 
Точка 21. Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот одбор на 
ЈОУ Дом на културата "Македонија"- Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 21 и 22. 
Во расправата по точката учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата "Македонија"- Гевгелија да 
се разрешат лицета Петар Јанчев,Македонка Узунова и Александра Трајкова  а да 
се именуваат  лицата Димитар Јованов,Катерина Каркалашева и Трајко 
Арџанлиев. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата 
"Македонија"- Гевгелија и Советот со 11 гласа за ,1 против  ,5 воздржани и 1 не 
гласал заради судир на интереси го усвои . 
    Точка 22. Предлог-Решение за именување членови во Управниот одбор на 
ЈОУ Дом на културата "Македонија"- Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата "Македонија"- 
Гевгелија и Советот со 11 гласа за ,1 против  ,5 воздржани и 1 не гласал 
заради судир на интереси го усвои. 
Точка 23. Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот одбор на 
ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"- Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 23 и 24. 
Во расправата по точката учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"- Гевгелија 
да се разрешат лицата Елена Аризанова,Марија Ускова и Звонко Аџиканов   а да 
се именуваат  лицата Магдалена Катранчева,Виктор Трајков и Марија Тодов. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-
Тито"- Гевгелија и Советот со 11 гласа за ,1 против  ,7 воздржани го усвои . 
    Точка 24. Предлог-Решение за именување членови во Управниот одбор на 
ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"- Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-
Тито"- Гевгелија и Советот со 11 гласа за и 8 воздржани го усвои 



Точка 25. Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот одбор на 
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" - Гевгелија 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 25 и 26. 
Во расправата по точката учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" - Гевгелија да се 
разрешат лицата Пети Митренцева,Василка Јаневска и Катица Минчева Јованова   
а да се именуваат  лицата Гордана Темелкова,Рајна Ристовска и Марјанчо 
Бучков. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" - 
Гевгелија и Советот со 12 гласа за и 7 воздржани го усвои . 
    Точка 26. 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 8 воздржани го усвои . 
Точка 27. Предлог-Решение за разрешување членови во Управниот одбор на 
ЈОУДГ  "Детска радост" - Гевгелија, како претставници на општината. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 27 и 28. 
Во расправата по точката учествуваа:  
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Управниот одбор на ЈОУДГ  "Детска радост" - Гевгелија да се 
разрешат лицата  Гордана Атанасова,Милица Стафидова и Ели Прошева   а да се 
именуваат  лицата Викторија Јанкуловска,Елизабета Митрова и Анета Стамкова.. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУДГ  "Детска радост" - Гевгелија, 
како претставници на општината и Советот со 11 гласа за ,1 против и 7 
воздржани го усвои . 
    Точка 28. Предлог-Решение за именување членови во Управниот одбор на 
ЈОУДГ  "Детска радост"- Гевгелија, како претставници на општината. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Управниот одбор на ЈОУДГ  "Детска радост"- Гевгелија, 
како претставници на општината и Советот со 11 гласа за и 8 воздржани го 
усвои . 
Точка 29. Предлог-Решение за разрешување членови во Одборот за надзор 
за вршење на внатрешната контрола на материјално-финансиското 
работење ЈОУДГ  "Детска радост" – Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 29 и 30. 
Во расправата по точката учествуваа:  



 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Одборот за надзор на ЈОУДГ  "Детска радост" - Гевгелија да се 
разрешат лицата Ана Ристова,Анета Ѓундрова,Дејана Ускова,Вера Мицева и 
Здравко Станојковиќ а да се именуваат  лицата  Оливера Крстова,Ѓургица 
Божинова,Јулија Беќарова,Јорданка Белчева Стамкова и Илинка Митановска. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови во Одборот за надзор за вршење на внатрешната контрола 
на материјално-финансиското работење ЈОУДГ  "Детска радост" - Гевгелија и 
Советот со 11 гласа за ,1 против и 6 воздржани го усвои . 
    Точка 30. Предлог-Решение за именување членови во Одборот за надзор 
за вршење на внатрешната контрола на материјално-финансиското 
работење ЈОУДГ  "Детска радост" – Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови во Одборот за надзор за вршење на внатрешната контрола 
на материјално-финансиското работење ЈОУДГ  "Детска радост" - Гевгелија и 
Советот со 11 гласа за и 6 воздржани го усвои . 

Точка 31. Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот 
одбор на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 31 и 32. 
Во расправата по точката учествуваа: Томе Кичуков и Сашко Стојиловски. 
 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Управниот одбор на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија да се разрешат 
лицата  Борид Дучков,Ристо Ѓуров,Владо Мурџев и Атанас Чурлинов,     а да се 
именуваат  лицата  Весна Батанџиева,Емилија Ристова,Душко Андонов и Ристо 
Картов. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови на Управниот одбор на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија и 
Советот со 12 гласа за , 5 против и двајца не гласале заради судир на 
интереси го усвои . 
    Точка 32. Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на 
ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови на Управниот одбор на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија и 
Советот со 12 гласа за , 5 против и двајца не гласале заради судир на 
интереси го усвои . 

Точка 33. Предлог-Решение за разрешување членови на Надзорниот 
одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД 
″Комуналец″-Гевгелија. 
           Претседателот на Совет отвори претрес по точките 33 и 34. 
Во расправата по точката учествуваа:  



 Сашко Стојиловски член на Совет –Како претседател на Комисијата 
за избор и именување го образложи извештајот и комисијата предложи од 
членови на Надзорниот одбор на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија да се разрешат 
лицата  Сашко Дуев,Ангел Јованов,Виктор Паласкаров,Костадин Стратров и Тања 
Делиманова Ванова  а да се именуваат  лицата  Мирјана Бајрактарова,Катарина 
Атанасова,Тодор Ѓоков,Ивана Чабулева и Сава Чурлинова Костова . 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија и Советот со 12 гласа за 
, 5 против и двајца не гласале заради судир на интереси го усвои . 
    Точка 34. Предлог-Решение за именување членови на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД ″Комуналец″-
Гевгелија. 

Претседателот на Совет го стави на гласање Предлог-Решението за 
именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија и Советот со 12 гласа за 
, 5 против и двајца не гласале заради судир на интереси го усвои . 

 Точка 35. Информација за снабдување со елктрична енергија 
Претседателот на Совет отвори претрес по Информацијата за снабдување со 

елктрична енергија. 
 Во расправата по точката учествуваа: Митко Дојчинов вработен во 
општината и Андон Сарамандов Градоначалник на општината. 
 

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

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


