ЗАПИСНИК
од третата седница на Совет на општина Гевгелија
одржана на 15.11.2017 година

На третата седница на Советот на општината што се одржа со почеток во
13 часот присуствуваа 19 членови на Советот од вкупно 19 членови колко што
брои Советот.
Покрај членовите на Советот на седницата беа поканети и
присуствуваа: Сашо Поцков-Градоначалник на општина Гевгелија,Лилјана
Кичукова- вработена во општина Гевгелија ,Панче Киров-раководител на
оделение за урбанизам, Убавка Вегова-Директор на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија, Кире Јанишлиев- вработен во општината.
Откако
констатираа
дека
постои
кворум
за
полноважно
одлучување,Претседателот на Совет ,Ташко Дојчинов ја отвори третата Седница
на Совет на општина Гевгелија.
Претседателот го стави на гласање записникот од втората седница
одржана на 03.11.2017 и Советот едногласно го усвои.
За работа на третата седница на Совет ,е предложен следниот
ДНЕВЕН РЕД:
1.Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 2017 година,
2.Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Гевгелија
за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2017 до 30.09.2017
година,
3.Предлог-Одлука за кофинансирање на општина Гевгелија во проектот за
изградба на нови училници во СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија,
4.Предлог-Одлука за одобрување на План за програми за развој на општина
Гевгелија за 2018 година,
5.Предлог-Информација за продолжување на рокот за изведба на
водоснабдителниот систем во општина Гевгелија,
6.Предлог-извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот
01.01.2017г.-30.06.2017г.
7.Предлог-извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот
01.01.2017г.-30.09.2017г.
8.Предлог-Одлука за учество на општина Гевгелија во реализација на проектот
"Одржливо управување со водните ресурси во прекуграничниот регион" со
акроним "АКВА-М2",

9.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на СОУ
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија,
10.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на СОУ "Јосиф
Јосифовски"-Гевгелија,
11.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ООУ
"Владо Кантарџиев"-Гевгелија,
12.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на ООУ "Владо
Кантарџиев"-Гевгелија,
13.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ООУ
"Крсте Мисирков"-Гевгелија,
14.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на ООУ "Крсте
Мисирков"-Гевгелија,
15.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ООУ
"Ристо Шуклев"-Негорци,
16.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на ООУ "Ристо
Шуклев"-Негорци,
17.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ООУ
"Климент Охридски"-Миравци,
18.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на ООУ
"Климент Охридски"-Миравци,
19.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ООМУ
"Васо Карајанов"-Гевгелија,
20.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на ООМУ
"Васо Карајанов"-Гевгелија,
21.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУ
Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија,
22.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ
Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија,
23.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом на
култура "Македонија"-Гевгелија,
24.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом на
култура "Македонија"-Гевгелија,
25.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУ
Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија,
26.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ
Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија,
27.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија,
28.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија,
29.Предлог-Решение за разрешување член во Управниот одбор на МЦСРГевгелија, предложен од редот на Советот на општината на чие седиште е
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи
30.Предлог-Решение за именување член во Управниот одбор на МЦСР-Гевгелија,
предложен од редот на Советот на општината на чие седиште е Меѓуопштинскиот
центар за социјални работи,

31.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ
"Детска радост" - Гевгелија како претставници од општина Гевгелија,
32.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ
"Детска радост"-Гевгелија како претставници од општина Гевгелија,
33.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија,
34.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија,
35.Предлог-Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола
на материјално-финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,
36.Предлог-Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Дополнително ви е доставена точката:
- Предлог-Измена и дополнување на Програмата за активностите на општина
Гевгелија во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) за 2017 година.
Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот
дневен ред:
Ристо Камов член на Совет- даде забелешка за насловот на точките 6 и 7
и смета дека е направена техничка грешка и наместо Предлог-извештај за
работењето на ЈПКД "Комуналец" треба да стои Предлог-финансиски извештај на
ЈПКД "Комуналец".
Андон Сарамандов член на Совет -"Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ
бара
да
се
тргнат
од
дневен
ред
точките
под
реден
број
9,11,13,17,19,27,29,33,35.За точката под реден број 29 Предлог-Решение за
разрешување член во Управниот одбор на МЦСР-Гевгелија лицето Зорица
Бошнак еднаш е веќе разрешена и е објавено во службен весник па дали е можно
по втор пат да разрешиме исто лице.Токму поради оваа причина барам оваа точка
да биде симната од дневен ред .За останатоите точки кои ги напоменав
советничката група на ВМРО-ДПМНЕ е против разрешување на членови на
управен одбор на кои не им е поминат мандатот .Нема законски основ и никаде не
е наведена причината за нивно разрешување па затоа сметам дека овие точки
треба да бидат симнати од дневен ред."
Зоран Лазаровски член на Совет-предлага точката под реден број 37 да
дојде како точка под реден број 9 .
Ташко Дојчинов претседател на Совет-"Предлагам да остане точката
под реден број 37 па кога ќе го освоиме дневниот ред за расправа по точките има
право советот да одлучи за одредена точка да се расправа пред да стигне на
дневен ред .Па затоа да не ги подместуваме сите точки и да ги читаме повторно
предлагам да ја усвоиме оваа точка како 37-ма а при расправата кога ќе
завршиме со 8-ма точка доколку има согласност да продолжиме со расправа на 37
точка бидејќи претпоставувам дека и претставникот на општината ќе биде
присутен а потоа ќе продолжиме со расправа по останатите точки."

Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави на гласање предлогот на
советникот Андон Сарамандов точката под реден број 9 да се симне од дневен
ред и Советот со 7 гласа "за" и 10 "против " и 2 "воздржани "не го усвои овој
предлог.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави на гласање предлогот на
советникот Андон Сарамандов точката под реден број 11 да се симне од дневен
ред и Советот со 7 гласа "за" и 10 "против " и 2 "воздржани "не го усвои овој
предлог.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави на гласање предлогот на
советникот Андон Сарамандов точката под реден број 13 да се симне од дневен
ред и Советот со 7 гласа "за" и 10 "против " и 2 "воздржани "не го усвои овој
предлог.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави на гласање предлогот на
советникот Андон Сарамандов точката под реден број 15 да се симне од дневен
ред и Советот со 9 гласа "за" и 10 "против " не го усвои овој предлог.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави на гласање предлогот на
советникот Андон Сарамандов точката под реден број 17 да се симне од дневен
ред и Советот со 7 гласа "за" и 10 "против " и 2 "воздржани "не го усвои овој
предлог.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави на гласање предлогот на
советникот Андон Сарамандов точката под реден број 19 да се симне од дневен
ред и Советот со 7 гласа "за" и 10 "против " и 2 "воздржани "не го усвои овој
предлог.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави на гласање предлогот на
советникот Андон Сарамандов точката под реден број 27 да се симне од дневен
ред и Советот со 7 гласа "за" и 10 "против " и 2 "воздржани "не го усвои овој
предлог.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави на гласање предлогот на
советникот Андон Сарамандов точката под реден број 29 да се симне од дневен
ред и Советот со 7 гласа "за" и 10 "против " и 2 "воздржани "не го усвои овој
предлог.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави на гласање предлогот на
советникот Андон Сарамандов точката под реден број 33 да се симне од дневен
ред и Советот со 7 гласа "за" и 10 "против " и 2 "воздржани "не го усвои овој
предлог.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави на гласање предлогот на
советникот Андон Сарамандов точката под реден број 35 да се симне од дневен
ред и Советот со 7 гласа "за" и 10 "против " и 2 "воздржани "не го усвои овој
предлог.

Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави на гласање предлогот на
советникот Зоран Лазаровски точката под реден број 37 да дојде како точка под
реден број 9 и Советот со 9 гласа "за" и 10 "против " не го усвои овој
предлог.
Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави дневниот ред на гласање
и Советот со 10 гласа "за" и 7 "против " и 2 "воздржани " го усвои.
Потоа се мина на работа по усвоениот Дневен ред:
Точка 1. Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на општина
Гевгелија за 2017 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за пренамена на
Буџетот на општина Гевгелија за 2017 година.
Во претресот по Предлог-Одлуката учествуваа:
Лилјана Кичукова
вработена во општината.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за
2017 година и Советот едногласно ја усвои.
Точка 2. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина
Гевгелија за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2017 до
30.09.2017 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина Гевгелија за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2017 до 30.09.2017 година
Во претресот по Предлог-Кварталниот извештај
учествуваа: Лилјана
Кичукова вработена во општината, Марија Магдинчева Шопова ,Тихомир
Ручкоманов,Ристо Камов,Магдалена Делковска,Андон Сарамандов,Томе
Кичуков,Тодор Ристов-,Ристо Ѓоргиев-членови на совет ,Сашо ПоцковГрадоначалник.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина
Гевгелија за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2017 до
30.09.2017 година и Советот со 9 гласа "за" и 10 "против " не го усвои.
Точка 3. Предлог-Одлука за кофинансирање на општина Гевгелија во
проектот за изградба на нови училници во СОУ "Јосиф Јосифовски"Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за кофинансирање на
општина Гевгелија во проектот за изградба на нови училници во СОУ "Јосиф
Јосифовски"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Одлуката учествуваа:
Лилјана Кичукова
вработена во општината.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за кофинансирање на општина Гевгелија во проектот
за изградба на нови училници во СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија и Советот
едногласно ја усвои.

Ташко Дојчинов претседател на Совет во согласност од член 80 став 3 од
Деловникот предлага по точка 37 да се расправа сега пред да се премине на
разгледување на точката под реден број 4.
Предлогот го стави на гласање и Советот едногласно го усвои.
Точка 37. Предлог-Измена и дополнување на Програмата за активностите на
општина Гевгелија во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) за 2017
година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Измената и дополнување на
Програмата за активностите на општина Гевгелија во областа на Локалниот
економски развој (ЛЕР) за 2017 година
Во претресот по Предлог-Измената учествуваа:
Лилјана Кичукова
вработена во општината.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Измената и дополнување на Програмата за активностите на
општина Гевгелија во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) за 2017
година и Советот едногласно ја усвои.
Точка 4. Предлог-Одлука за одобрување на План за програми за развој на
општина Гевгелија за 2018 година.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за одобрување на
План за програми за развој на општина Гевгелија за 2018 година
Во претресот по Предлог-Одлуката учествуваа:
Лилјана Кичукова
вработена во општината,Панче Киров раководител на оделение за
урбанизам,Магдалена
Делковска,Томе
Кичуков,Марија
МагдинчеваШопова,Виктор Кралев,Зоран
Лазаровски,Тихомир Ручкоманов,Митко
Алчинов,Тодор Ристов,Ристо Камов,Ангелинка Петкова,Андон Сарамандовчленови на совет, Сашо Поцков-Градоначалник.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за одобрување на План за програми за развој на
општина Гевгелија за 2018 година и Советот со 13 гласа "за" и 6 "воздржани"
ја усвои.
Точка 5. Предлог-Информација за продолжување на рокот за изведба на
водоснабдителниот систем во општина Гевгелија.
Претседателот
отвори
претрес
по
Предлог-Информацијата
за
продолжување на рокот за изведба на водоснабдителниот систем во општина
Гевгелија.
Претставникот ја презентираше оваа информација за продолжување на
рокот за изведба на водоснабдителниот систем.
Во претресот по Предлог-Информацијата учествуваа: Панче Киров
раководител на оделение за урбанизам ,Ристо Камов,Тихомир Ручкомановчленови на совет.

Точка 6. Предлог-финансиски извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-30.06.2017г.
Ташко Дојчинов претседател на Совет -Бидејќи точките 6 и 7 се поврзени
во согласност од член 80 став 2 од Деловникот предлага по овие точки да се води
заедничка расправа а да се гласи поединечно и овој предлог го стави на гласање
и Советот едногласно го усвои.
Претседателот отвори претрес по Предлог-финансискиот извештај за
работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-30.06.2017г.
Во претресот по Предлог-финансиските извештаи за периодот 01.01.2017г.30.06.2017г. и 01.01.2017г.-30.09.2017г. учествуваа: Убавка Вегова директор на
ЈПКД "Комуналец" , Тихомир Ручкоманов,Ристо Камов,Тодор Ристов,Митко
Алчинов,Марија Магдинчева Шопова,Ристо Ѓоргиев,Трајче Арџанлиев ,
Магдалена Делковска-членови на совет.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-финансискиот извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-30.06.2017г и Советот
со 8 гласа "за" и 9
"против " и 2 не гласале не го усвои.
Точка 7. Предлог-финансиски извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-30.09.2017г.
Претседателот отвори претрес по Предлог-финансискиот извештај за
работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-30.09.2017г.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-финансискиот извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-30.09.2017г. и Советот
со 8 гласа "за" и 9
"против " и 2 не гласале не го усвои.
Точка 8. Предлог-Одлука за учество на општина Гевгелија во реализација на
проектот "Одржливо управување со водните ресурси во прекуграничниот
регион" со акроним "АКВА-М2".
Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за учество на општина
Гевгелија во реализација на проектот "Одржливо управување со водните ресурси
во прекуграничниот регион" со акроним "АКВА-М2".
Во претресот по Предлог-Одлуката учествуваа:
Кире Јанишлиев
вработен во општината,
По завршувањето на претресот претседателот на Советот ја стави на
гласање Предлог-Одлуката за учество на општина Гевгелија во реализација на
проектот "Одржливо управување со водните ресурси во прекуграничниот регион"
со акроним "АКВА-М2" и Советот едногласно ја усвои.
Точка 9. Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на
СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Училишниот одбор на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија.
Ристо Камов член на Совет даде забелешка да се почитуваат законите и
да не се разрешуваат членовите на управните одбори на кои не им е истечен
мандатот. Токму пради тоа и во врска со оваа точка и наредните што следуваат
советничката група на Коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО-

ДПМНЕ од принципијални причини заради тоа што не сака да учествува во
незаконското донесување на одлуките за сите наредни точки оваа советничка
група нема да присуствува и учествува во овој начин на именување и
разрешување.
Советничката група на Коалицијата за подобра Македонија предводена од
ВМРО-ДПМНЕ ја напушти седницата.
Томе Кичуков член на Совет даде забелешка дека како независна листа и
тие го делат истото мислење и нема да учествуваат во именувањето и
разрешувањето на членовите на управни одбори и смета дека потребно е во
управните одбори да има членови и од редовите на независната листа и од
редовите на опозицијата.Во однос на паушалот што го зимаат членовите во овие
одбори советникот даде два предлога.Првиот е да се укине паушалот на управен
и надзорен одбор во ЈПКД Комуналец или вториот предлог е да им се даде
еднаков паушал и на членовите на управните одбори во другите
институции.Советникот појасни дека после гласањето на овие предлози
советниците од независната листа ќе ја напуштат седницата.
Ташко Дојчинов претседател на Совет образложи дека овие предлози кои
се предложени од советникот Томе Кичуков не се предмет на одлучување на
Советот на општина Гевгелија и не се во надлежност на Советот.Надоместоците
на овие управни одбори се одредуваат со внатрешните акти на самите
институции,па доколку таму биде уредено прашањето на надомест на овие
членови може да се реши тоа прашање а советот неможе да одлучува и носи
такви одлуки.
Томе Кичуков член на Совет уште еднаш апелираше и покрај тоа што
одредувањето на паушал не е во надлежност на Советот бара ако може да се
најде некој начин за да се спроведат дадените предлози.
Советничката група на независната листа ја напушти седницата.
Ташко Дојчинов претседател на Совет- "Пред да продолжиме со работа
сакам да изразам жалење што советниците од опозицијата ја напуштија
седницата ,се надевам дека во иднина ова нема да биде нивна пракса уште
повеќе поради тоа што воопшто и не дочекаа да стигнат на дневен ред
предлозите.Статутот и Деловникот за работа дозволува секој советник да
предложи кандидати за членови на управни и надзорни одбори и за жал од нивна
страна не беше испочитувано тоа односно не беше дочекано да дојде на ред
именувањето.Доколку имаше предлози секој од советниците може да гласа по
сопствено убедување и можеби некој од тие предлози и ќе поминеше .Меѓутоа
таква е состојбата нивна е одлуката дали ќе ја напуштат седницата ,донеле таква
одлука па ние сме должни да продолжиме со работа бидејќи имаме кворум за
работа."
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Училишниот одбор на
СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
разрешуваат членовите Александра Трајкова,Васка Андреева и Лепа Динова.

Точка 10. Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на
СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Училишниот одбор на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Училишниот одбор на
СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
именуваат лицата Елена Колев,Илија Лазаров и Тана Кавазова.
Точка 11. Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор
на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Училишниот одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
разрешуваат членовите Душко Кованцалиев и Никола Аризанов.
Точка 12. Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Училишниот одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
именуваат лицата Василка Камчева и Тања Попова.
Точка 13. Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор
на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Училишниот одбор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
разрешуваат членовите Катерина Каркалашева и Емилија Божинова.
Точка 14. Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Училишниот одбор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
именуваат лицата Благој Пакетов и Борис Миленковски.

Точка 15. Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор
на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Училишниот одбор на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
разрешуваат членовите Златко Митров и Насе Илиев.
Точка 16. Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Училишниот одбор на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
именуваат лицата Никола Миовски и Катица Мицева.
Точка 17. Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор
на ООУ "Климент Охридски"-Миравци.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски"-Миравци.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Климент Охридски"-Миравци и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
разрешуваат членовите Кристина Томова и Зоран Спасов.
Точка 18. Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Климент Охридски"-Миравци.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски"-Миравци.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Училишниот одбор на
ООУ "Климент Охридски"-Миравци и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
именуваат лицата Илија Николовски и Стојна Аевска.
Точка 19. Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор
на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решение за разрешување
членови на Училишниот одбор на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Училишниот одбор на
ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
разрешуваат членовите Александра Дагалева и Сава Чурлинова.

Точка 20. Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на
ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението. за именување
членови на Училишниот одбор на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Училишниот одбор на
ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се
именуваат лицата Мите Петров и Петра Попова.
Точка 21. Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија и Советот
со 10
гласа "за" го усвои и се разрешуваат членовите Доне Ристовски,Александар
Јанев и Зуица Караколева.
Точка 22. Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ
Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија и Советот
со 10 гласа
"за" го усвои и се именуваат лицата Нена Енџекчева-Ампова ,Атанас Ичев и
Танка Атанасова.
Точка 23. Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија и Советот со 9 гласа "за" и 1 не
гласал го усвои и се разрешуваат членовите Ратко Зарлинов,Сара Јовановска ,
Адријана Манчева и два члена од редот на вработените Весна Ристова и
Билјана Тодова.

Точка 24. Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ
Дом на култура "Македонија"-Гевгелија и Советот со 9 гласа "за" и 1 не гласал
го усвои и се именуваат лицата Петар Јанчев,Македонка Узунова , Александра
Трајанова –Динова и два члена од редот на вработените Весна Ристова и
Билјана Тодова.
Точка 25. Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија и Советот со 10 гласа "за" го
усвои и се разрешуваат членовите Адријана Андреева,Наташа Јованова и Кита
Боева и два члена од редот на вработените Рајна Гулев и Лазар Јанчев.
Точка 26. Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ
Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија и Советот
со 10 гласа "за" го
усвои и се именуваат лицата Марија Ускова,Елена Аризанова и Звонко
Аџиканов и два члена од редот на вработените Рајна Гулев и Мирјана
Крстева-Масети.
Точка 27. Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија и Советот со 10 гласа "за" го усвои и
се разрешуваат членовите Бети Инадеска ,Вили Картова и Вангел Срнаков и
два члена од редот на вработените Мими Петкова и Даниела Боева.

Точка 28. Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решение за именување членови
на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија и Советот со 10 гласа "за" го усвои и се
именуваат лицата Пети Митренцева,Спасија Шопчева и Василка Јаневска и
два члена од редот на вработените Мими Петкова и Ѓорги Дебниковски.
Точка 29. Предлог-Решение за разрешување член во Управниот одбор на
МЦСР-Гевгелија, предложен од редот на Советот на општината на чие
седиште е Меѓуопштинскиот центар за социјални работи.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
член во Управниот одбор на МЦСР-Гевгелија, предложен од редот на Советот на
општината на чие седиште е Меѓуопштинскиот центар за социјални работи
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за разрешување член во Управниот одбор на МЦСРГевгелија, предложен од редот на Советот на општината на чие седиште е
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи и Советот
со 10 гласа "за" го
усвои и се разрешува членот Зорица Чучанова-Бошнак.
Точка 30. Предлог-Решение за именување член во Управниот одбор на
МЦСР-Гевгелија, предложен од редот на Советот на општината на чие
седиште е Меѓуопштинскиот центар за социјални работи.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување член
во Управниот одбор на МЦСР-Гевгелија, предложен од редот на Советот на
општината на чие седиште е Меѓуопштинскиот центар за социјални работи.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување член во Управниот одбор на МЦСРГевгелија, предложен од редот на Советот на општината на чие седиште е
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи и Советот
со 10 гласа "за" го
усвои и се именува лицето Александра Караманова.
Точка 31. Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
ЈОУДГ "Детска радост" - Гевгелија како претставници од општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за разрешување
членови на Управниот одбор на ЈОУДГ "Детска радост" - Гевгелија како
претставници од општина Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на гласање
Предлог-Решението за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ
"Детска радост" - Гевгелија како претставници од општина Гевгелија и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се разрешуваат членовите Јасмина Манчева,Јелена
Јованова и Јован Стојанов.

Точка 32. Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија како претставници од општина Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Управниот одбор на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија како
претставници од општина Гевгелија
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решението за именување членови на Управниот одбор на
ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија како претставници од општина Гевгелија и
Советот со 10 гласа "за" го усвои и се именуваат лицата Ели Прошева,Милица
Стафидова и Александра Кочева .
Точка 33. Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решение за разрешување
членови на Управниот одбор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија и Советот со 10 гласа "за" го усвои и се разрешуваат
членовите Александар Делиџаков,Оливера Крстова,Александра Митровска,
Марија Николова-Петреска и Никола Кусеников.
Точка 34. Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решение за именување членови
на Управниот одбор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈПКД
"Комуналец"-Гевгелија и Советот
со 10 гласа "за" го усвои и се именуваат
лицата Златко Зумров,Владо Мурџев,Борис Дучков,Ристо Ѓуров и Атанас
Чурлинов.
Точка 35. Предлог-Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор
за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решение за разрешување
членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот го стави на
гласање Предлог-Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија
и Советот со 10 гласа "за" го усвои и се разрешуваат членовите Александра
Трајкова,Димитар Вегов,Сава Чурлинова,Емилија Божинова и Сузана
Димитриева-Минова.

Точка 36. Предлог-Решение за именување членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"Гевгелија.
Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за именување
членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.
Во претресот по Предлог-Решението учествуваа:Тодор Ристов.
По завршувањето на претресот претседателот на Советот 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 10 гласа "за" го усвои и се именуваат лицата Виктор
Паласкаров,Ангел Јованов,Саше Дуев,Коста Стратров и Александра
Дагалева.
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот на Совет ја затвори
третата седница на Советот на општина Гевгелија.

Записничар,
Благој Картов

Претседател
на Совет на општина Гевгелија
Ташко Дојчинов

