ЗАПИСНИК
од педесет и седмата седница на Совет на Општина Гевгелија
одржана на 29.01.2021 година

На педесет и седмата седница на Советот на Oпштината 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:
Митко Дојчинов, вработен во Oпштината; Станка Карајанова,
вработена во Oпштината; Томе Јанкуловски, вработен во Oпштината, Весна
Попова, вработена во Oпштината; Катерина Ризова, вработена во Oпштината
и Златко Зумров, директор на ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија.
Откако констатираа дека постои кворум за полноважно одлучување,
претседателот на Совет, Тодор Ристов, ја отвори педесет и седмата седница на
Совет на Општина Гевгелија.
Претседателот отвори расправа по записникот од педесет и шесттата
седница.
Бидејќи немаше забелешки, Претседателот го стави на гласање записникот
од педесет и шесттата седница и Советот едногласно го усвои.
За работа на педесет и седмата седница на Совет е предложен следниот

ДНЕВЕН РЕД:
1.Предлог-Одлука за измена на Одлуката за измена на Одлуката за
утврдување на висината на комуналните такси во општина Гевгелија,
2.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на
градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2021 година,
3.Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со градежното
земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на
општина Гевгелија за 2021 година,
4.Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови во општина
Гевгелија за 2021 година,
5.Предлог-Програма за одржување на јавното осветлување во општина
Гевгелија за 2021 година,
6.Предлог-Програма за активностите од областа на заштитата и спасувањето и
справувањето со кризи на подрачјето на општина Гевгелија за 2021 година,

7.Предлог-Програма за поставување урбана опрема на подрачјето на
Општина Гевгелија,
8.Предлог-Одлука за позајмица на финансиски средства од Буџетот на
Општина Гевгелија за 2021 година за реализација на проектот AQUA-M,
9.Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за остварувањето на
правото на слободен пристап до информации од јавен карактер во Општина
Гевгелија за 2020 година,
10.Предлог-Деловник на Партиципативното тело за урбанизам во Општина
Гевгелија.
11.Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот
план на ООУ
"Владо Кантарџиев"- Гевгелија за 2021 година,
12.Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на ООУ
"Крсте Мисирков"- Гевгелија за 2021 година,
13.Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот
план на ООУ
"Ристо Шуклев"- Негорци за 2021 година,
14.Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на ООУ
"Климент Охридски"- Миравци за 2021 година,
15.Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот
план на ООМУ
"Васо Карајанов"- Гевгелија за 2021 година,
16.Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на ЈОУ Дом на
култура "Македонија"- Гевгелија за 2021 година,
17.Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на ЈОУ Библиотека
"Гоце Делчев"- Гевгелија за 2021 година,
18.Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на ЈОУ Работнички
универзитет "Кирил и Методија"- Гевгелија за 2021 година,
19.Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот одбор на ООУ
"Владо Кантарџиев"- Гевгелија,
20.Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор на ООУ "Владо
Кантарџиев"- Гевгелија,
21.Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот одбор на ООУ
"Ристо Шуклев"- Негорци,
22. Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор на ООУ "Ристо
Шуклев"- Негорци,
23. Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот одбор на ООУ
"Климент Охридски"- Миравци,
24.Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор на ООУ
"Климент Охридски"- Миравци,
25. Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот одбор на ООМУ
"Васо Карајанов"- Гевгелија,
26.Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор на ООМУ
"Васо Карајанов"- Гевгелија,
27.Предлог-Одлука за категоризација на училишен спортски објект при ООУ
"Климент Охридски"- Миравци,
28.Предлог-Решение за
давање согласност на Програмата за работни
активности на ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија за 2021 година.
Дополнително е доставена точката:

- Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на ЈОУ Пионерски дом
"Јосип Броз-Тито"- Гевгелија за 2021 година.
Тодор Ристов, претседател на Совет, отвори претрес по предложениот
дневен ред .
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот го стави дневниот ред на
гласање и Советот едногласно го усвои и се премина кон расправа по точките.
Ристо Ѓоргиев, член на Совет- Пред две седници го поставив прашањето
зошто не се направи пренамена на земјиштето за изградба на стационар во
Негорци, беше ветено дека ќе се достави поединечно до сите советници одговор ,
но се уште немаме добиено ништо .Уште еднаш барам од стручните служби да се
достави одговор по оваа прашање.
Тодор Ристов, претседател на Совет- апелираше до стручните служби да
се достави одговор по оваа прашање.
Точка 1. Предлог-Одлука за измена на Одлуката 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 измена на Одлуката за утврдување на висината на комуналните
такси во општина Гевгелија.
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за измена на Одлуката за измена на Одлуката за
утврдување на висината на комуналните такси во општина Гевгелија и Советот
едногласно ја усвои.
Точка 2. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата
за уредување на градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за измена и
дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште во Општина
Гевгелија за 2021 година.
Во претресот по точката учествуваа: Митко Дојчинов, вработен во
Општината; Станка Карајанова, вработена во Oпштината; Тихомир
Ручкоманов, Томе Кичуков, Ристо Камов, Магдалена Делковска, Зоран
Лазаровски, Ристо Ѓоргиев, Андон Сарамандов, Лазар Мешков, Трајко
Арџанлиев- членови на Совет.
Тодор Ристов, претседател на Совет, го стави на гласање предлогот на
советникот Ристо Ѓоргиев да нема подеднакво покачување, односно за станбени
објекти за индвидуално домување до 100 м2 цената за комунали да остане иста
1500 денари, од 100 до 150 м2 да биде 1800 денари, од 150 до 250 м2 да биде
2200 денари и над 250 м2 да биде цената 3000 денари по квадрат. За населените
места за индвидуално домување до 100 м2 цената да остане иста 500 денари, од
100 до 150 м2 да биде 750 денари, од 150 до 250 м2 да биде 1000 денари и над

250 м2 да биде цената 1500 денари по квадрат. Советот со 3 гласа за, 10
воздржани и 5 не гласале не го усвои овој предлог.
Тодор Ристов, претседател на Совет, го стави на гласање предлогот на
советникот Ристо Камов, на страна два од одлуката во ставката за производство
на електрична енергија да се вметнат технички каректаристики, односно да има
конкретни показатели за какви видови на ветерници станува збор и Советот со 3
гласа за, 10 воздржани и 5 не гласале не го усвои овој предлог. Исто така,
советникот даде и процедурален предлог поради сите овие недостатоци оваа
точка да се симне од дневен ред.
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за измена и дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2021 година и
Советот со 10 гласа за, 6 против и 1 не гласал ја усвои .
Тодор Ристов, претседател на Совет, предложи да се разгледуваат
точките под реден број 3, 4, 5, 7 и 10 бидејќи претставникот е присутен и Советот
едногласно го усвои овој предлог.
Точка 3. Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со
градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на
подрачјето на општина Гевгелија за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за работа во
областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република
Северна Македонија на подрачјето на општина Гевгелија за 2021 година.
Во претресот по точките учествуваа: Станка Карајанова, вработена во
Општината.
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за работа во областа на располагањето со
градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на
подрачјето на општина Гевгелија за 2021 година и Советот со 8 гласа за, 4
воздржани и 2 не гласале ја усвои.
Точка 4. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови во
општина Гевгелија за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за изработка на
урбанистички планови во општина Гевгелија за 2021 година
Во претресот по точките учествуваа: Ристо Камов, член на Совет;
Станка Карајанова, вработена во Oпштината.
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за изработка на урбанистички планови во општина
Гевгелија за 2021 година и Советот со 17 гласа за и 1 не гласал ја усвои.
Точка 5. Предлог-Програма за одржување на јавното осветлување во
општина Гевгелија за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за одржување на
јавното осветлување во општина Гевгелија за 2021 година.

Во претресот по точките учествуваа:
Ристо Камов, Ристо Ѓоргиев,
Зоран Лазаровски- членови на Совет; Станка Карајанова вработена во
Oпштината.
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за одржување на јавното осветлување во општина
Гевгелија за 2021 година и Советот со 12 гласа за, 4 воздржани и 1 не гласал
ја усвои.
Точка 7. Предлог-Програма за поставување урбана опрема на
подрачјето на Општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Програмата за поставување
урбана опрема на подрачјето на Општина Гевгелија
Во претресот по точките учествуваа: Станка Карајанова, вработена во
Општината.
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програма за поставување урбана опрема на подрачјето на
Општина Гевгелија и Советот со 12 гласа за, 5 против и 1 не гласал ја усвои.
Точка 10. Предлог-Деловник на Партиципативното тело за урбанизам
во Општина Гевгелија.
Претседателот
отвори
претрес
по
Предлог-Деловникот
на
Партиципативното тело за урбанизам во Општина Гевгелија.
Во претресот по точките учествуваа: Марија Магдинчева Шопова, Ристо
Камов- членови на Совет; Станка Карајанова, вработена во Oпштината.
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Деловникот на Партиципативното тело за урбанизам во
Општина Гевгелија и Советот со 17 гласа за и 1 не гласал ја усвои.
Тодор Ристов, претседател на Совет, предложи точките под реден број 6
и 9 да се разгледуваат заеднички, а да се гласаат поединечно и Советот
едногласно го усвои овој предлог.
Точка 6. Предлог-Програма за активностите од областа на заштитата и
спасувањето и справувањето со кризи на подрачјето на општина Гевгелија
за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по точките под реден број 6 и 9.
Во претресот
по
точките учествуваа: Ристо Камов и Магдалена
Делковска- членови на Совет; Томе Јанкуловски, вработен во Oпштината.
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Програмата за активностите од областа на заштитата и
спасувањето и справувањето со кризи на подрачјето на општина Гевгелија за
2021 година и Советот со 14 гласа за ја усвои .
Точка 9. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за
остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен
карактер во Општина Гевгелија за 2020 година.

Претседателот на Советот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за
усвојување на Годишниот извештај за остварувањето на правото на слободен
пристап до информации од јавен карактер во Општина Гевгелија за 2020 година и
Советот со 12 гласа за и 2 не гласале ја усвои .
Точка 8. Предлог-Одлука за позајмица на финансиски средства од
Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година за реализација на проектот
AQUA-M.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за позајмица на
финансиски средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година за
реализација на проектот AQUA-M.
Во претресот по точките учествуваа: Весна Попова, вработена во
Општината; Ристо Камов, член на Совет .
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за позајмица на финансиски средства од Буџетот на
Општина Гевгелија за 2021 година за реализација на проектот AQUA-M и Советот
со 16 гласа за ја усвои.
Точка 11. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на
ООУ "Владо Кантарџиев"- Гевгелија за 2021 година
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на
Финансовиот план на ООУ "Владо Кантарџиев"- Гевгелија за 2021 година
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Финансовиот план на ООУ
"Владо Кантарџиев"- Гевгелија за 2021 година и Советот со 11 гласа за го усвои.
Точка 12. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на
ООУ "Крсте Мисирков"- Гевгелија за 2021 година
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на
Финансовиот план на ООУ "Крсте Мисирков"- Гевгелија за 2021 година
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Финансовиот план на ООУ
"Крсте Мисирков"- Гевгелија за 2021 година и Советот со 10 гласа за и 1
воздржан го усвои.
Точка 13. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на
ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на
Финансовиот план на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци за 2021 година
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Финансовиот план на ООУ "Ристо
Шуклев"- Негорци за 2021 година и Советот со 11 гласа за го усвои.
Точка 14. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на
ООУ "Климент Охридски"- Миравци за 2021 година
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на
Финансовиот план на ООУ "Климент Охридски"- Миравци за 2021 година

Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Финансовиот план на ООУ
"Климент Охридски"- Миравци за 2021 година и Советот со 11 гласа за го усвои.
Точка 15. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на
ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на
Финансовиот план на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија за 2021 година
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Финансовиот план на ООМУ
"Васо Карајанов"- Гевгелија за 2021 година и Советот со 11 гласа за го усвои.
Точка 16. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на
ЈОУ Дом на култура "Македонија"- Гевгелија за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на
Финансовиот план на ЈОУ Дом на култура "Македонија"- Гевгелија за 2021 година
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Финансовиот план на ЈОУ Дом на
култура "Македонија"- Гевгелија за 2021 година и Советот со 9 гласа за ,1
воздржан и 1 не гласал го усвои.
Точка 17. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"- Гевгелија за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на
Финансовиот план на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2021 година
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Финансовиот
план на ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"- Гевгелија за 2021 година и Советот со 9 гласа за и 2
не гласале го усвои.
Точка 18. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на
ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"- Гевгелија за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на
Финансовиот план на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"- Гевгелија
за 2021 година
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Финансовиот
план на ЈОУ
Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија за 2021 година и Советот
со 9 гласа за 1 воздржан и 1 не гласал го усвои.
Точка 19. Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот
одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"- Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување на
член во Училишниот одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"- Гевгелија.
Во претресот по точката учествуваа: Тодор Ристов, член на Совет .
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување на член во Училишниот одбор на
ООУ "Владо Кантарџиев"- Гевгелија и Советот со 11 гласа за го усвои .

Точка 20. Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор
на ООУ "Владо Кантарџиев"- Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување член
во Училишниот одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"- Гевгелија.
Во претресот по точката учествуваа: Тодор Ристов, член на Совет .
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување член во Училишниот одбор на ООУ
"Владо Кантарџиев" -Гевгелија и Советот со 11 гласа за го усвои и за член се
именува лицето Тања Попова.
Точка 21. Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот
одбор на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување на
член во Училишниот одбор на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци
Во претресот по точката учествуваа: Тодор Ристов, член на Совет .
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување на член во Училишниот одбор на
ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци и Советот со 11 гласа за го усвои .
Точка 22. Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор
на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување член
во Училишниот одбор на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци.
Во претресот по точката учествуваа: Тодор Ристов, член на Совет .
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување член во Училишниот одбор на ООУ
"Ристо Шуклев"- Негорци и Советот со 10 гласа за и 1 воздржан го усвои и за
член се именува лицето Катица Мицева.
Точка 23. Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот
одбор на ООУ "Климент Охридски"- Миравци.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување на
член во Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски"- Миравци
Во претресот по точката учествуваа: Тодор Ристов, член на Совет .
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување на член во Училишниот одбор на
ООУ "Климент Охридски"- Миравци и Советот со 11 гласа за го усвои .
Точка 24. Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор
на ООУ "Климент Охридски"- Миравци.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување член
во Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски"- Миравци.
Во претресот по точката учествуваа: Тодор Ристов, член на Совет .
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување член во Училишниот одбор на ООУ
"Климент Охридски"- Миравци и Советот со 10 гласа за и 1 воздржан го усвои и
за член се именува лицето Илија Николовски.

Точка 25. Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот
одбор на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување на
член во Училишниот одбор на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија.
Во претресот по точката учествуваа: Тодор Ристов, член на Совет .
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување на член во Училишниот одбор на
ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија и Советот со 11 гласа за го усвои .
Точка 26. Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор
на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување член
во Училишниот одбор на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија
Во претресот по точката учествуваа: Тодор Ристов, член на Совет .
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување член во Училишниот одбор на ООМУ
"Васо Карајанов"-Гевгелија и Советот со 10 гласа за и 1 воздржан го усвои и за
член се именува лицето Мите Петров.
Тодор Ристов, претседател на Совет, предложи да се разгледува точката
под реден број 29 и Советот едногласно го усвои овој предлог.
Точка 29. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на
ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"- Гевгелија за 2021 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на
Финансовиот план на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"- Гевгелија за 2021
година.
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за усвојување на Финансовиот
план на ЈОУ
Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"- Гевгелија за 2021 година и Советот со 11
гласа за го усвои .
Точка 27. Предлог-Одлука за категоризација на училишен спортски
објект при ООУ "Климент Охридски"- Миравци.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за категоризација на
училишен спортски објект при ООУ "Климент Охридски"- Миравци.
Во претресот по точките учествуваа: Катерина Ризова, вработена во
Општината.
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за категоризација на училишен спортски објект при
ООУ "Климент Охридски"- Миравци и Советот со 11 гласа за и 5 воздржани ја
усвои .
Точка 28. Предлог-Решение за давање согласност на Програмата за
работни активности на ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија за 2021 година

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за
давање
согласност на Програмата за работни активности на ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија
за 2021 година.
Во претресот по точките учествуваа: Златко Зумров, директор на ЈПКД
"Комуналец"- Гевгелија; Анета Стамкова, Ристо Камов, Андон Сарамандов,
Игор Илков, Зоран Лазаровски-членови на Совет.
По завршувањето на претресот, Претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Програмата за работни
активности на ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија за 2021 година и Советот со 9 гласа
за, 4 против и 2 не гласале го усвои .
Бидејки дневниот ред беше исцрпен, Претседателот на Совет ја затвори
педесет и седмата седница на Советот на Општина Гевгелија.

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на Општина Гевгелија
Тодор Ристов
с.р.

