
 
 

ЗАПИСНИК 
од  дваесет и четвртата седница на Совет на општина Гевгелија 

одржана на 14.03.2019 година 
  
 

 На дваесет и четвртата 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:Лилјана Кичукова вработена во општината,Д-р Сашко Олумчев 
раководител на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Гевгелија, Цветко Неловски 
директор на СОУ“Јосиф Јосифовски”-Гевгелија, Михаил Петров директор на 

ООУ“Крсте Мисирков”, Кети Аврамчева директор на ООУ“Владо 

Кантарџиев”-Гевгелија , Марија Костадинова директор на  ООУ “Климент 

Охридски”- Миравци, Жаклина Линкова директор на  ООУ “Ристо Шуклев”-

Негорци , Сузана Стефанова директор на ООМУ “Васо Карајанов”-Гевгелија, 

Дамјан Ѓуров директор на  ЈОУ Библиотека “Гоце Делчев” – Гевгелија , 

Драгица Шутова вработена во ЈОУДГ “Детска радост”–Гевгелија, Ирена 
Томчев вработена во општината, Станка Карајанова вработена во општината 
и  Сашо Поцков градоначалник на општина Гевгелија. 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно 
одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори дваесет и 
четвртата седница на Совет на општина Гевгелија. 

Претседателот отвори расправа по  записникот од дваесет и третата  
седница одржана на   20.02.2019. 

Томе Кичуков член на Совет даде забелешка во записникот да се 
корегира и да се наведе дека дополнителната точка Заклучок за прифаќање на 
иницијативата за измена на програмата за дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на општина Гевгелија за 2019 година е предложена од страна на 
независната листа.Исто така советникот даде забелешка за ненавремено 
испраќање на материјали и постојаната пракса на доставување и ставање на 
дополнителни точки на дневен ред и смета дека оваа пракса во иднина треба да 
се промени бидејќи со таквите постапки се крши деловникот во кој јасно стои дека 
сите материјали треба да бидат испратени седум дена пред почетокот на 
седницата.Советникот даде забелешка дека постојат некои известувања ,покани и 
друга документација за советниците кои се доставени од страна на институциите 
но до советниците не се доставуваат . 



Ташко Дојчинов претседател на Совет одговори дека реален проблем е 
ненавременето доставување на материјали и прави напори тоа да не се случува 
но секогаш излегуваат некои итни точки кои се ограничени со рокови и мора да  се 
стават на разгледување на седницата па од тие причини се ставаат на дневен 
ред.Деловникот дозволува да се ставаат дополнителни точки и таа одлука ја носи 
мнозинството од Советот.Во текот на наредниот период ќе се свика кординација  
со кординаторите на советничките групи да се договори за понатомошното 
работење на Советот,дали ќе имаме повеќе седници во месецот ,дали ке имаме 
постојан термин за седница а со тоа и општинската администрација понавремено 
ќе ги подготвува и доставува материјалите и со тоа мислам дека ќе се смени 
досегашната пракса. 

Претседателот го стави на гласање  записникот од дваесет и третата 
седница и Советот едногласно го усвои . 

 
За работа на дваесет и четвртата седница на Совет  ,е предложен следниот   

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Извештај за работата на Градоначалникот на општина Гевгелија за 2018 година, 
2.Предлог-Измени и дополнувања на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 
година, 
3.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на 
градежното земјиште во општина Гевгелија за 2019 година, 
4.Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина Гевгелија за 2018 година, 
5.Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за Буџетот на 
општина Гевгелија за 2018 година, за периодот: 01.01.2018г. - 31.12.2018г. 
(Кумулативно), 
6. Информација од ЈЗУ Центар за јавно здравје - Гевгелија за прогласената 
епидемија од морбили на подрачјето на општина Гевгелија. 
7.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на СОУ“Јосиф 

Јосифовски”-Гевгелија за 2018 година, 

8.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ООУ“Крсте Мисирков”-

Гевгелија за 2018 година, 
9.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ООУ“Владо 

Кантарџиев”-Гевгелија за 2018 година, 

10.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ООУ “Климент 

Охридски”- Миравци за 2018 година, 

11.Предлог-решение за усвојување на Годишната сметка на ООУ “Ристо Шуклев”-

Негорци за 2018 година,  



12.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ООМУ “Васо 

Карајанов”-Гевгелија за 2018 година,  
13.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Библиотека 
“Гоце Делчев” – Гевгелија  за 2018 година, 
14.Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување во 
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2020 година, 
15.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Дом на култура  
“Македонија”- Гевгелија за 2018 година,  
16.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Работнички 
универзитет  “Кирил и Методија” – Гевгелија за 2018 година, 
17.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Пионерски дом 
“Јосип Броз-Тито” -  Гевгелија за 2018 година, 

18.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ “Детска 

радост”–Гевгелија за 2018  година, 
19.Предлог-Одлука за ажурирање на процената за загрозеноста на подрачјето на 
општина Гевгелија од сите ризици и опасности, 
20.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за состојбата на јавната 
безбедост на подрачјето на општина Гевгелија за 2018 година, 
21.Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на 
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина 
Гевгелија за 2018 година, 
22.Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на 
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина 
Гевгелија за 2019 година. 
 
Дополнително беа доставени точките: 
23.Предлог-Одлука за определување на широчината на крајбрежниот појас на 
водотекот "Суводолица" 1 и водотек "Суводолица 2" во опфатот на с.Милетково, 
општина Гевгелија, 
24. Предлог-Одлука за определување на широчината на крајбрежниот појас на 
водотекот "Суводолица 1" и водотек "Суводолица 2" во опфатот на с.Моин, 
општина Гевгелија, 
25.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-
планска документација на земјиштето на КП бр.1600 КО Серменин (барател: ЈП за 
стопанисување со шуми “Македонски шуми” П.О.  од Гевгелија), 
26. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-
планска документација на земјиштето на КП бр.1827/2 КО Смоквица (барател:  “ 
ЕВН”- Гевгелија), 



27.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-
планска документација на земјиштето на КП бр.626 КО Давидово (барател:  Лазар 
Танчев од Скопје), 
28. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-
планска документација на земјиштето на КП бр.186 КО Ново Конско (барател:  
Владимир Стоев од Ново Конско), 
29. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-
планска документација на земјиштето на КП бр.249 КО Кованец (барател:  
Даниела Стефанова од Гевгелија), 
30. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-
планска документација на земјиштето на КП бр.1094 КО Смоквица (барател:  
Ѓорги Дагалев од Гевгелија), 
31. Предлог-Изјава за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-
планска документација на земјиштето на КП бр.3274 КО Негорци (барател:  
Стојанчо Мицев од с.Негорци). 
32. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-
планска документација на земјиштето на КП бр.3479 КО Негорци (барател:  Зоран 
Костадинов од с.Негорци), 
33. Предлог-Одлука за утврдување потреба од проширување на ГУП на Гевгелија- 
КП бр.1298 КО Мрзенци (барател:  Ќамил Муриќ од Гевгелија), 
34. Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во 
урбанистичко-планска документација (ГУП на Гевгелија) за КП бр.1/1 КО Мрзенци  
(барател: Јовица Костадинов  од Гевгелија), 
35. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на локална 
урбанистичко-планска документација  за КП бр.7551/1  КО Гевгелија  (барател: 
Камена Арџанлиева од Гевгелија), 
36. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на локална 
урбанистичко-планска документација за КП бр.665, 641 и 640  КО Гевгелија  
(барател: Кралева цветанка и Кралев Ристо од Гевгелија), 
37.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-
планска документација за с.Петрово – за КП бр.1225 КО Петрово (барател:  
Александар Петров од Скопје). 
38.Предлог-Одлука за давање согласност на Измената и дополнувањето на 
Годишниот план за вработување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2019 год. 
39.Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на 
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2020 год. 

По барање на градоначалникот како предлагач , точките под реден број 3 
"Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на 
градежното земјиште во општина Гевгелија за 2019 година "и точката 32 "Предлог-
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска 



документација на земјиштето на КП бр.3479 КО Негорци (барател:  Зоран 
Костадинов од с.Негорци)" се симнуваат од дневен ред и ќе бидат ставни на 
разгледување на некоја од наредните седници. 

По барање на директорката на  ЈОУ Пионерски дом ‘’Јосип Броз-Тито ‘’ -  
Гевгелија, точката под реден број 17 "Предлог-Решение за усвојување на 
Годишната сметка на ЈОУ Пионерски дом ‘’Јосип Броз-Тито ‘’ -  Гевгелија за 2018 
година "се симнува  од дневен ред за понатамошна доработка и ќе биде ставна на 
разгледување на некоја од наредните седници. 
  Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот 
дневен ред : 

-Андон Сарамандов член на Совет предложи во иднина да не се 
дополнува дневниот ред неколку дена пред почетокот на седницата и навременео 
да се доставуваат материјалите.Исто така како советничка група иаме забелешка  
за дел од новите точки кои се денеска ставени на дневен ред а се однесуваат за 
барањата за легализација на дивоградби.На некокоја од наредните седници се 
доведовме до ситуација некои точки да бидат ставени а потоа повлечени од 
дневен ред .Денес имаме повторно ставено точки за легализација но повторно 
гледаме дека не се ставени сите барања и симптоматично е како е правена 
селекцијата за тоа на кои луѓе ќе се легализираат дивоградбите а на кој не.Затоа 
го прашувам градоначалникот кој е критериумот што треба да се исполни за 
барањето за легализација да стигне на дневен ред на седница на Совет.Дали сте 
градоначалник на сите граѓани или само на одредена група на луѓе,ставете ги на 
наредната седница сите барања за легализација што се поднесени.      

-Сашо Поцков градоначалник на општината искрено мора да ви признам 
дека повеќе ги познавате луѓето од мене и во Гевгелија и во РМ ,бидејки имаме 
баратели и од Скопје .Јас незнам ниту па ми е фокус на работа да ги делам луѓето 
по партиска припадност а ниту па овие што имаат поднесено за легализација на 
дивоградби да ги знам кој од која политичка партија припаѓа.Искрено од 
активностите кои ги обавувам во општината најмалку имам време за такви делби 
и тоа е оставено на стручните служби заедно со претседателот на совет во 
кординација со мене нормално .Дали ќе останам запаметен како градоначалник 
кој ги дели луѓето по партиска основа јас сум горд тоа што го работам исто така го 
поддржуавам и тоа што го работи   премиерот  и сметам дека има и други случаи 
на забелешки како што е непромената да директорите во некои општински 
институции каде што не ги променивме туку чекаме да им истече мандатот се со 
цел почитување и градење на една правна држава.Уште еднаш сакам да кажам 
дека ниту ги познавам барателите ,ниту сум имал некој контакт со нив ,ниту пак 
знам кој на која политичка партија припаѓа.  

-Магдалена Делковска член на Совет предложи точките под реден број 1 
,4 и 5 да се разгледуваат заедно а да се гласаат поединечно а точката под реден 
број 4 да се помести како точка под реден број 2 и Советот  едногласно го 
усвои. 

-Марија Магдинчева Шопова член на Совет предложи  точката под реден 
број 20 да се разгледува како точка 6  и Советот  едногласно го усвои. 



-Тихомир Ручкоманов член на Совет даде процедурална забелешка за 
повлекувањето на точките како што се случи денес со повлекувањето на точка под 
реден број 3 и смета дека оваа пракса на повлекување на точки пред седницата 
треба да прикине бидејќи советниците во претходните денови посветиле и време 
и труд за подготовка по оваа точка и денес се повлекува пред седницата и таквиот 
начин не е во ред и во иднина тоа треба да се промени . 

Ташко Дојчинов претседател на Совет одговори дека предлагачот има 
право според деловникот во секое време да ја повлече точката. 

-Сашо Поцков градоначалник на општината забелешката е во ред и 
токму поради таквата непотполна документација оваа точка е повлечена а околу 
потрошеното време за подготовка сметам дека имавте седум дена за подготовка 
за седницата и според мене сите точки имаат подеднакво значање и подеднакво 
треба да са посветите на сите точки. 

-Ристо Ѓоргиев член на Совет даде забелешка за повлекувањето на точка 
под реден број 32 и смета дека образложението дека се повлекува точката 
бидејќи е надвор од урбанистичкиот план не држи вода затоа што во Негорци 
сеуште нема донесено урбанистички план и тоа претставува голем проблем за 
жителите од оваа населено место и токму поради овие причини сметам дека не е 
во ред што се повлекува оваа точка.  

-Трајко Арџанлиев член на Совет процедурално би апелирал до сите 
присутни во иднина да не ствараме конфузни ситуации . 

Ташко Дојчинов претседател на Совет  го стави дневниот ред на гласање 
и  Советот  со 18 гласа "за" и 1 "воздржан"   го усвои. 
         Точка 1. Извештај за работата на Градоначалникот на општина 
Гевгелија за 2018 година. 

Претседателот отвори претрес по точките 1, 4  и 5. 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Лилјана Кичукова вработена  во 

општината,  Ристо Камов,Даниела Иљкова членови на Совет и Сашо Поцков 
градоначалник на општината. 
      Точка 2. Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина Гевгелија 
за 2018 година. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  ја стави на 
гласање Предлог-Завршната сметка на Буџетот на општина Гевгелија за 2018 
година и Советот со 12 гласа  "за " и 5 против ја усвои. 

      Точка 3. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај 
за Буџетот на општина Гевгелија за 2018 година, за периодот: 01.01.2018г. - 
31.12.2018г. (Кумулативно). 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за Буџетот 
на општина Гевгелија за 2018 година, за периодот: 01.01.2018г. - 31.12.2018г. 
(Кумулативно и Советот со 11 гласа  "за " и 5 против го усвои. 
 Точка 4. Предлог-Измени и дополнувања на Буџетот на општина 
Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Измените и дополнувања на 
Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година 



Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Лилјана Кичукова вработена  во 
општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ги стави на 
гласање Предлог-Измените и дополнувања на Буџетот на општина Гевгелија за 
2019 година и Советот со 15 гласа  "за " ја  усвои. 
 Точка 5. Информација од ЈЗУ Центар за јавно здравје - Гевгелија за 
прогласената епидемија од морбили на подрачјето на општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Информација од ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Гевгелија за прогласената епидемија од морбили на подрачјето на 
општина Гевгелија. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Д-р Сашко Олумчев 
раководител на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Гевгелија,Лазар Мешков,Томе 
Кичуков членови на Совет. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет - Би предложил како Совет да 
донесеме еден заклучок на база на препораките кои што ги даде претставникот 
особено во делот на зголемување на информираноста за опасностите од заразни 
болести па како заклучок од сето ова би ја задолжил општинаската 
администрација и градоначалникот да изготват промотивни материјали ,флаери 
кои би биле поделени и во училиштата и пошироко помеѓу граѓаните и тоа ќе 
придонесе да се зголеми информираноста за опасностите од заразни болести и 
Советот едногласно го усвои заклучокот. 
 Точка 6. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за состојбата на 
јавната безбедост на подрачјето на општина Гевгелија за 2018 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за состојбата на јавната безбедост на подрачјето на општина 
Гевгелија за 2018 година. 

 Ристо Ѓоргиев член на Совет-На материјалот доставен од ПС Гевгелија 
пишува доверливо па дали е дозволено  расправата по оваа точка да биде јавна 
или е потребно да се исклучат камерите. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет смета дека забелешката на 
колегата Ѓоргиев е во право и според деловникот оваа точка ќе се разгледува 
тајно .Овој предлог претседателот го стави на гласање но советот го немаше 
потребното мнозинство и точката беше симнета од дневен ред. 
Точка 7. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на СОУ“Јосиф 

Јосифовски”-Гевгелија за 2018 година. 
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на 

Годишната сметка на СОУ“Јосиф Јосифовски”-Гевгелија за 2018 година. 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Цветко Неловски директор на 

СОУ“Јосиф Јосифовски”-Гевгелија. 
По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  го стави на 

гласање Предлог-Решението за усвојување на Годишната сметка на СОУ“Јосиф 
Јосифовски”-Гевгелија за 2018 година и Советот со 11 гласа  "за " и 5 
воздржани  го  усвои. 



Точка 8. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ООУ“Крсте 

Мисирков”-Гевгелија за 2018 година. 
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на 

Годишната сметка на ООУ“Крсте Мисирков”-Гевгелија за 2018 година 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Михаил Петров директор на 

ООУ“Крсте Мисирков”. 
Томе Кичуков член на Совет –"Ние како советници сме тука па и за оваа 

завршна сметка треба да дадеме свое мислење и кога носиме буџет исто така 
треба да дадеме мислење.На 9-ти месец 2018 година имаше дебатирање и од 
страна на директорот ни беше ветено дека ќе добиеме образложенние зошто не е 
донесена годишната програма во одреден рок ,тоа беше и предлог на колегата 
Тихомир Ручкоманов да ни достави документи како реагирал државниот 
инспекторат на тоа што директорот не работи согласно законот.До денес нема 
ништо.Училиштето исто така нема донесено ништо само еваулација,училиштето 
исто така нема донесено и четиригодишен план за работа што е основна работа 
за да се донесе една годишна програма .Значи директорот според мене влегува 
од проблем во проблем .При конкурс за вработување директорот не го сочекува 
училишниот одбор туку носи одлука пред училишниот одбор ." 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  го стави на 
гласање Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ООУ“Крсте 
Мисирков”-Гевгелија за 2018 година и Советот со 8 гласа  "за " ,3 против и 1 
воздржан  го  усвои. 
Точка 9. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ООУ“Владо 

Кантарџиев”-Гевгелија за 2018 година. 
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на 

Годишната сметка на ООУ“Владо Кантарџиев”-Гевгелија за 2018 година. 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Кети Аврамчева директор на   

ООУ“Владо Кантарџиев”-Гевгелија .   
По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  го стави на 

гласање Предлог-Решението за усвојување на Годишната сметка на ООУ“Владо 
Кантарџиев”-Гевгелија за 2018 година и Советот со 9 гласа  "за " , 3 воздржани  
и 1 не учествувал во гласањето го  усвои. 
Точка 10. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ООУ 
“Климент Охридски”- Миравци за 2018 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на 
Годишната сметка на ООУ “Климент Охридски”- Миравци за 2018 година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Марија Костадинова директор 
на  ООУ “Климент Охридски”- Миравци ,Томе Кичуков член на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Годишната сметка на ООУ 
“Климент Охридски”- Миравци за 2018 година и Советот со 11 гласа  "за " и 3 
воздржани  го  усвои. 
Точка 11. Предлог-решение за усвојување на Годишната сметка на ООУ 
“Ристо Шуклев”-Негорци за 2018 година. 



Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на 
Годишната сметка на ООУ “Ристо Шуклев”-Негорци за 2018 година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Жаклина Линкова директор на  
ООУ “Ристо Шуклев”-Негорци .  

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  го стави на 
гласање Предлог-решението за усвојување на Годишната сметка на ООУ “Ристо 
Шуклев”-Негорци за 2018 година и Советот со 10 гласа  "за " , 3 воздржани и 1 
не гласал го  усвои. 
Точка 12. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ООМУ 
“Васо Карајанов”-Гевгелија за 2018 година 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на 
Годишната сметка на ООМУ “Васо Карајанов”-Гевгелија за 2018 година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Сузана Стефанова директор на 
ООМУ “Васо Карајанов”-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Годишната сметка на ООМУ “Васо 
Карајанов”-Гевгелија за 2018 година и Советот со 15 гласа  "за "  го  усвои. 
Точка 13. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ 
Библиотека “Гоце Делчев” – Гевгелија  за 2018 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на 
Годишната сметка на ЈОУ Библиотека “Гоце Делчев” – Гевгелија  за 2018 година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Дамјан Ѓуров директор на  ЈОУ 
Библиотека “Гоце Делчев” – Гевгелија   

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  го стави на 
гласање Предлог-Решението за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ 
Библиотека “Гоце Делчев” – Гевгелија  за 2018 година и Советот со 14 гласа  "за 
" и 1 воздржан   го  усвои. 
Точка 14. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2020 година 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-
Гевгелија за 2020 година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Дамјан Ѓуров директор на  ЈОУ 
Библиотека “Гоце Делчев” – Гевгелија   

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот  го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2020 година и 
Советот со 15 гласа  "за "  го  усвои. 
Точка 15. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Дом 
на култура  “Македонија”- Гевгелија за 2018 година  
 Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за усвојување на 
Годишната сметка на ЈОУ Дом на култура  “Македонија”- Гевгелија за 2018 година 



Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Дом на култура  “Македонија”- Гевгелија 
за 2018 година и Советот со 14 гласа "за " го  усвои. 
Точка 16. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ 
Работнички универзитет  “Кирил и Методија” – Гевгелија за 2018 година  

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Работнички универзитет  “Кирил и 
Методија” – Гевгелија за 2018 година и Советот со 13 гласа "за " и 1 воздржан 
го  усвои. 
Точка 17. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ 
“Детска радост”–Гевгелија за 2018  година . 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Драгица Шутова вработена во 
ЈОУДГ “Детска радост”–Гевгелија. 
            Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ “Детска радост”–Гевгелија за 2018  
година и Советот со 9 гласа "за " и 4  против го  усвои. 
Точка 18. Предлог-Одлука за ажурирање на процената за загрозеноста на 
подрачјето на општина Гевгелија од сите ризици и опасности. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Зоран Лазаровски ,Ристо 
Камов членови на Совет. 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
ажурирање на процената за загрозеноста на подрачјето на општина Гевгелија од 
сите ризици и опасности и Советот со 13 гласа "за " и 1 не гласал ја  усвои. 
Точка 19. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за 
работата на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата 
во општина Гевгелија за 2018 година. 
            Претседателот отвори претрес по точките 19 и 20. 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:Претставник на Општинскиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија , Ангелинка 
Петкова ,Магдалена Делковска ,Ристо Камов членови на Совет.   

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинскиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија за 2018 година и 
Советот со 14 гласа "за "   го  усвои. 
Точка 20. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа 
на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во 
општина Гевгелија за 2019 година. 

Претседателот  на Советот  го стави на гласање Предлог-Заклучокот за 
усвојување на Годишната програма за работа на Општинскиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Гевгелија за 2019 година и 
Советот со 14 гласа "за   го  усвои. 



Ташко Дојчинов претседател на Совет предложи точките под реден број 
21 и 22 заеднички да се разгледуваат а да се гласат поединечно и Советот 
едногласно го усвои овој предлог. 
   Точка 21. Предлог-Одлука за определување на широчината на 
крајбрежниот појас на водотекот "Суводолица" 1 и водотек "Суводолица 2" 
во опфатот на с.Милетково, општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по точките 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:Ирена Томчев вработена во 

општината,Виктор Кралев  член на Совет. 
Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 

определување на широчината на крајбрежниот појас на водотекот "Суводолица" 1 
и водотек "Суводолица 2" во опфатот на с.Милетково, општина Гевгелија и 
Советот со 14 гласа "за " го  усвои. 
Точка 22. Предлог-Одлука за определување на широчината на крајбрежниот 
појас на водотекот "Суводолица 1" и водотек "Суводолица 2" во опфатот на 
с.Моин, општина Гевгелија. 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
определување на широчината на крајбрежниот појас на водотекот "Суводолица 1" 
и водотек "Суводолица 2" во опфатот на с.Моин, општина Гевгелија и Советот со 
14 гласа "за " ја  усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предложи точките од реден број 
25 до 37 заеднички да се разгледуваат а да се гласат поединечно и Советот 
едногласно го усвои овој предлог. 

Магдалена Делковска член на Совет предложи при заедничкото 
разгледување претставникот да даде кратко објаснување за секоја Предлог-
Одлука . 
Точка 23. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.1600 КО 
Серменин (барател: ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми” П.О.  
од Гевгелија). 

Во претресот  по  овие точка  учествуваа:Станка Карајанова вработена во 
општината, Ристо Камов,Магдалена Делковска  членови на Совет. 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на 
земјиштето на КП бр.1600 КО Серменин (барател: ЈП за стопанисување со шуми 
“Македонски шуми” П.О.  од Гевгелија) и Советот едногласно ја  усвои. 
Точка 24. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.1827/2 КО 
Смоквица (барател:  “ ЕВН”- Гевгелија). 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на 
земјиштето на КП бр.1827/2 КО Смоквица (барател:  “ ЕВН”- Гевгелија) и Советот 
со 13 гласа "за " ја усвои. 

 
 



Точка 25. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.626 КО 
Давидово (барател:  Лазар Танчев од Скопје). 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на 
земјиштето на КП бр.626 КО Давидово (барател:  Лазар Танчев од Скопје) и 
Советот со 13 гласа "за " ја усвои. 
Точка 26. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.186 КО Ново 
Конско (барател:  Владимир Стоев од Ново Конско). 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на 
земјиштето на КП бр.186 КО Ново Конско (барател:  Владимир Стоев од Ново 
Конско) и Советот со 13 гласа "за " ја усвои. 
Точка 27. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.249 КО Кованец 
(барател:  Даниела Стефанова од Гевгелија). 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на 
земјиштето на КП бр.249 КО Кованец (барател:  Даниела Стефанова од 
Гевгелија),и Советот со 13 гласа "за " ја усвои. 
Точка 28. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.1094 КО 
Смоквица (барател:  Ѓорги Дагалев од Гевгелија). 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на 
земјиштето на КП бр.1094 КО Смоквица (барател:  Ѓорги Дагалев од Гевгелија) и 
Советот со 13 гласа "за " ја усвои. 
Точка 29. Предлог-Изјава за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.3274 КО 
Негорци (барател:  Стојанчо Мицев од с.Негорци). 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Изјавата за 
утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на 
земјиштето на КП бр.3274 КО Негорци (барател:  Стојанчо Мицев од с.Негорци) и 
Советот со 13 гласа "за " ја усвои. 
Точка 30. Предлог-Одлука за утврдување потреба од проширување на ГУП на 
Гевгелија- КП бр.1298 КО Мрзенци (барател:  Ќамил Муриќ од Гевгелија)  
            Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од проширување на ГУП на Гевгелија- КП бр.1298 КО 
Мрзенци (барател:  Ќамил Муриќ од Гевгелија) и Советот со 13 гласа "за " ја 
усвои. 



Точка 31. Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во 
урбанистичко-планска документација (ГУП на Гевгелија) за КП бр.1/1 КО 
Мрзенци  (барател: Јовица Костадинов  од Гевгелија). 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-планска 
документација (ГУП на Гевгелија) за КП бр.1/1 КО Мрзенци  (барател: Јовица 
Костадинов  од Гевгелија) и Советот со 13 гласа "за " ја усвои. 
Точка 32. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на локална 
урбанистичко-планска документација  за КП бр.7551/1  КО Гевгелија  
(барател: Камена Арџанлиева од Гевгелија). 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на локална урбанистичко-планска 
документација  за КП бр.7551/1  КО Гевгелија  (барател: Камена Арџанлиева од 
Гевгелија),и Советот со 13 гласа "за " ја усвои. 
Точка 33. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на локална 
урбанистичко-планска документација за КП бр.665, 641 и 640  КО Гевгелија  
(барател: Кралева цветанка и Кралев Ристо од Гевгелија). 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на локална урбанистичко-планска 
документација за КП бр.665, 641 и 640  КО Гевгелија  (барател: Кралева цветанка 
и Кралев Ристо од Гевгелија),и Советот со 12 гласа "за " ја усвои. 
Точка 34. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација за с.Петрово – за КП бр.1225 КО 
Петрово (барател:  Александар Петров од Скопје). 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за 
с.Петрово – за КП бр.1225 КО Петрово (барател:  Александар Петров од Скопје) и 
Советот со 13 гласа "за " ја усвои. 

Ташко Дојчинов претседател на Совет предложи точките под реден број 
35 и 36 заеднички да се разгледуваат а да се гласат поединечно и Советот 
едногласно го усвои овој предлог. 
Точка 35. Предлог-Одлука за давање согласност на Измената и 
дополнувањето на Годишниот план за вработување на ЈПКД "Комуналец"-
Гевгелија за 2019 год. 
Во расправата по точките учествуваа:Ристо Камов член на Совет. 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за 
вработување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2019 год. и Советот со 8  гласа 
"за " и 2 не гласале ја  усвои. 
Точка 36. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2020 год. 

Претседателот  на Советот  ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД "Комуналец"-
Гевгелија за 2020 год. и Советот со 8  гласа "за " и 2 не гласал ја  усвои. 



Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори  
дваесет и четвртата седница на Советот на општина Гевгелија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записничар,           Претседател 
Благој  Картов    на Совет на општина Гевгелија 
                    Ташко Дојчинов 
    


