
 
 

ЗАПИСНИК 
од  дваесет и петтата седница на Совет на општина Гевгелија 

одржана на 05.04.2019 година 
  

 

 На дваесет и петтата седница на Советот на општината која се одржа со 

почеток во 11 часот присуствуваа 19 члена на Советот  од вкупно 19 члена колку 

што брои Советот.   

Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и 
присуствуваа:  Златко Зумров директор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија , 
Мирјана Костадинова претседател на  Локалната комисија за борба против 
трговија со луѓе и илегална миграција , Ристо Ѓуров директор АД 
Водостопанство на РМ-подружница "Јужен Вардар" од Гевгелија , Бобан 
Хусеиновски директор на   НУ Музеј-Гевгелија и  Сашо Поцков градоначалник 
на општина Гевгелија. 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно 

одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори дваесет и петтата 

седница на Совет на општина Гевгелија. 

Претседателот отвори расправа по  записникот од дваесет и четвртата  

седница одржана на 14.03.2019. 
Бидејќи никој не се јави за збор претседателот го стави на гласање  

записникот од дваесет и четвртата седница и Советот едногласно го усвои . 
 
За работа на дваесет и петтата седница на Совет  ,е предложен следниот   

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Предлог-Решение за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, 
2. Предлог-Решение за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2018 - 31.12.2018 год. со посебен осврт 
на периодот 01.10.2018-31.12.2018 година, 
3. Предлог-Решение за давање согласност на Годишната сметка на ЈПКД 
"Комуналец" - Гевгелија за 2018 година (со биланс на состојба, биланс на успех, 
државна евиденција, структура на приходи по дејности, даночен биланс и 
објаснувачки белешки), 
4. Решение за давање согласност на Статутарната Одлука за измена и 
дополнување на Статутот на  ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија, 



5. Предлог-Заклучок по Годишниот Извештај на Локалната комисија за борба 
против трговија со луѓе и илегална миграција на општина Гевгелија за 2018 
година, 
6. Извештај од ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Гевгелија околу 
состојбата со здравствената заштита и здравствениот кадар во општина 
Гевгелија, 
7. Извештај за работењето на АД Водостопанство на РМ-подружница "Јужен 
Вардар" од Гевгелија за 2018 година, 
8. Предлог-Заклучок по Иницијативата за проширување на дејноста на  НУ Музеј-
Гевгелија. 

Како дополнителна точка е доставена: 

-Предло-Решение за освојување на дополнување на финансовиот план ,блок 

дотации за 2019 година на ЈОУДГ “Детска радост”–Гевгелија. 
  Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот 

дневен ред : 

Бидејќи никој не се јави за збор претседателот на Совет  го стави дневниот 
ред на гласање и  Советот  со 18 гласа "за"  го усвои. 
         Точка 1. Предлог-Решение за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година. 

Претседателот отвори претрес по точката. 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Златко Зумров директор на 

ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,Ристо Камов,Марија Магдинчева Шопова,Трајко 
Арџанлиев,Ристо Ѓоргиев,Тодор Ристов,Андон Сарамандов  ,Магдалена 
Делковска,Зоран Лазаровски,Игор Илков, Томе Кичуков,Ристо Кралев 
,Тихомир Ручкоманов членови на Совет и Сашо Поцков градоначалник на 
општината. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Извештајот за работа на 
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година и Советот со 11 гласа  "за " ,1 не 
гласал и 4 против го усвои. 

Претседателот на Совет предложи точките 2 и 3 да се расправаат заедно а 
да се гласаат поединечно и Советот едногласно го прифати овој предлог. 
      Точка 2. Предлог-Решение за давање согласност на Финансискиот 
извештај на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2018 - 31.12.2018 
год. со посебен осврт на периодот 01.10.2018-31.12.2018 година. 

Претседателот отвори претрес по точките 2 и 3. 
Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Златко Зумров директор на 

ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија, Марија Магдинчева Шопова,Тодор 
Ристов,Магдалена Делковска,Томе Кичуков,Тодор Ристов,Зоран 
Лазаровски,Ристо Камов,Тихомир Ручкоманов,Игор Илков членови на Совет. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Финансискиот извештај на 
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2018 - 31.12.2018 год. со посебен 
осврт на периодот 01.10.2018-31.12.2018 година и Советот со 9 гласа  "за " , 4 
против ,2 воздржани и 1 не гласал   го усвои. 



      Точка 3. Предлог-Решение за давање согласност на Годишната 
сметка на ЈПКД "Комуналец" - Гевгелија за 2018 година (со биланс на 
состојба, биланс на успех, државна евиденција, структура на приходи по 
дејности, даночен биланс и објаснувачки белешки). 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Годишната сметка на ЈПКД 
"Комуналец" - Гевгелија за 2018 година (со биланс на состојба, биланс на успех, 
државна евиденција, структура на приходи по дејности, даночен биланс и 
објаснувачки белешки) и Советот со 10 гласа  "за " , 4 против ,1 воздржани и 1 
не гласал   го усвои. 
 Точка 4. Решение за давање согласност на Статутарната Одлука за 
измена и дополнување на Статутот на  ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Решението за давање согласност на 
Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на  ЈОУДГ "Детска 
радост"-Гевгелија 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа:  Ангелинка Петкова член на 
Совет 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Решението за давање согласност на Статутарната Одлука за измена и 
дополнување на Статутот на  ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и Советот со 10 
гласа  "за "  и 5 против го  усвои. 
 Точка 5. Предлог-Решение за освојување на дополнување на 
финансовиот план ,блок дотации за 2019 година на ЈОУДГ “Детска радост”–
Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Решението за давање согласност на 
Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на  ЈОУДГ "Детска 
радост"-Гевгелија 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Решението за давање согласност на Статутарната Одлука за измена и 
дополнување на Статутот на  ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија и Советот со 16 
гласа  "за "  го  усвои. 
 Точка 6. Предлог-Заклучок по Годишниот Извештај на Локалната комисија 
за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на општина Гевгелија 
за 2018 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Заклучокот по Годишниот 
Извештај на Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална 
миграција на општина Гевгелија за 2018 година 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Мирјана Костадинова 
претседател на  Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и 
илегална миграција ,Томе Кичуков,Зоран Лазаровски членови на Совет  

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Заклучокот по Годишниот Извештај на Локалната комисија за 
борба против трговија со луѓе и илегална миграција на општина Гевгелија за 2018 
година и Советот со 16 гласа  "за "  го  усвои. 

 



Точка 7. Извештај од ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Гевгелија 
околу состојбата со здравствената заштита и здравствениот кадар во 
општина Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Извештајот од ЈЗУ Општа болница со 
проширена дејност-Гевгелија околу состојбата со здравствената заштита и 
здравствениот кадар во општина Гевгелија 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Томе Кичуков,Зоран 
Лазаровски членови на Совет 
Точка 8. Извештај за работењето на АД Водостопанство на РМ-подружница 
"Јужен Вардар" од Гевгелија за 2018 година. 

Претседателот отвори претрес по Извештајот за работењето на АД 
Водостопанство на РМ-подружница "Јужен Вардар" од Гевгелија за 2018 година. 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Ристо Ѓуров директор АД 
Водостопанство на РМ-подружница "Јужен Вардар" од Гевгелија, Игор 
Илков,Ристо Ѓоргиев членови на Совет 
Точка 9. Предлог-Заклучок по Иницијативата за проширување на дејноста на  
НУ Музеј-Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Заклучокот по Иницијативата за 
проширување на дејноста на  НУ Музеј-Гевгелија 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Бобан Хусеиновски директор на   
НУ Музеј-Гевгелија,Тихомир Ручкоманов член  на Совет 

 По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Заклучокот по Иницијативата за проширување на дејноста на  
НУ Музеј-Гевгелија и Советот со 16 гласа  "за "  го  усвои. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


