
 
 

ЗАПИСНИК 
од  четиринаесеттата седница на Совет на општина Гевгелија 

одржана на 29.06.2018 година 
  

 

 На четиринаесеттата седница на Советот на општината што 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: Сашо Поцков-Градоначалник на општина Гевгелија,  Тони 
Николов вработен во општината, Снежана Митрова вработена во ЈПКД 
"Комуналец",  Павле Биков  вработен  во ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија   , 
Станка Карајанова вработена во општината. 

Откако констатираа дека постои кворум за полноважно 

одлучување,Претседателот на Совет Ташко Дојчинов ја отвори четиринаесеттата 

седница на Совет на општина Гевгелија. 

Претседателот отвори расправа по  записникот од дванаесеттата седница 

одржана на   22.05.2018. 
Претседателот го стави на гласање  записникот од дванаесеттата седница 

и Советот едногласно го усвои . 
Претседателот отвори расправа по  записникот од тринаесеттата(вонредна) 

седница одржана на   22.05.2018. 
Претседателот го стави на гласање записникот од тринаесеттата(вонредна)  

седница и Советот едногласно го усвои . 
 
За работа на четиринаесеттата седница на Совет  ,е предложен следниот   

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски придонес од Буџетот на 

општина Гевгелија за проектот за реновирање и адаптација на сместувачки 

објект во сопственост на општина Гевгелија на  локалитетот  "Смрдлива вода". 

2. Предлог-Решение за давање согласност на Финансискиот извештај за 

работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот  01.01.2018г.-

31.03.2018г. 

3. Предлог-Решение за давање согласност на Предлог-Одлуката за 

дополнување на Одлуката за утврдување на цена за снабдување со вода за 



пиење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, бр.02-1662/2 од 

15.12.2017 година, 

4. Предлог-Решение за давање согласност на Предлог-Одлуката за 

дополнување на Одлуката за утврдување на цена за собирање и одведување 

урбани отпадни води на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, бр.02-

1662/3 од 15.12.2017 година, 

5. Предлог-Решение за давање согласност на Предлог-Одлуката за 

дополнување на Одлуката за утврдување на цена за прочистување отпадни 

води на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година,  бр.02-1662/4 од 

15.12.2017 година, 

6. Предлог-Информација за поднесени барања за утврдување правен статус на 

бесправно изградени објекти во општина Гевгелија, 

7. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска 

документација за промена на намената на земјиштето на   КП бр.1082  КО 

Хума  (барател: општина Гевгелија) 

8. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска 

документација за промена на намената на земјиштето на КП бр.704  КО Моин 

(барател: општина Гевгелија), 

9. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска 

документација за промена на намената на на земјиштето на  КП бр.87/1 и КП 

бр.87/3   КО Конско  (барател: Донка Богатинова од Богданци), 

10. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска 

документација за промена на намената на земјиштето на   КП бр.628  КО 

Конско  (барател: Јован Маринов од Гевгелија), 

11. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-
планска документација за промена на намената на земјиштето на КП бр.688  
КО Конско  (барател: Тони Марков  од Гевгелија), 

12. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-
планска документација за промена на намената на земјиштето на  КП 
бр.296/2  КО Ново Конско  (барател: Ристо Трајковски од Гевгелија), 

13. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-
планска документација за промена на намената на земјиштето на   КП бр.590 
КО Конско  (барател: Александар Шаренков од Гевгелија), 

14. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-
планска документација за промена на намената на земјиштето на  КП бр.588 
КО Габрово (барател: Тодор Еленски од Миравци). 

 
            Ташко Дојчинов претседател на Совет отвори претрес по предложениот 

дневен ред: 

             Ристо Камов член на Совет  -Даде забелешка до администрацијата под 

точка 7 ,имињата Хума и Кованци да се исправат во Ума и Кованец бидејќи 

имињата се променети во 2014 година. 



 

            Андон Сарамандов член на Совет  -Советничката група на ВМРО-

ДПМНЕ и коалицијата За подобра Македонија според член 23 ,став 1 ,алинеа 1 од 

Статутот на општина Гевгелија бара дневниот ред на денешната седница да се 

дополни со уште една точка а тоа е актуелната состојба и работење во детската 

градинка Детска радост од Гевгелија.Со промена на локалната власт и 

назначување на новото раководство во градинката се случија многу пропусти од 

кои се засегнати и децата и вработените.На голем дел не им беа продолжени 

договорите ,потоа на вработените во месец Јануари не им беше платено 

здравствено осигурување ,на пет лица без причина им беше прекинат 

договорот,платата  за месец април вработените ја добија во јуни,потоа една 

вработена е распределена на друго работно место и покрај барањето на 

родителите таа распределба  да се изврши по завршувањето на годината.Токму 

поради овие причини бареме да се стави оваа точка на дневен ред. 

                  Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави предлогот за 

дополнителна точка на советникот  Андон  Сарамандов  и Советот  со 9 гласа  
"за ",8 против и 2  "воздржани "   не  го  усвои. 

      Ташко Дојчинов претседател на Совет го стави дневниот ред на 
гласање со измените и  Советот  со 10 гласа  "за ",4 против и 5 "воздржани "     
го  усвои. 

Сашо Поцков градоначалник на општина Гевгелија-Се соочуваме како 
советници со различни мислења за секакви сиуации .Сметам дека за барањето на 
советничката група е некоректно доколку се прифатеше да се расправа по оваа 
точка без присуство на директорот но ќе гледаме на наредната седница ваквата 
точка да биде ставена на дневен ред и да се разговара и дебатира за искажаните 
проблеми. 
            Точка 1. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски придонес 
од Буџетот на општина Гевгелија за проектот за реновирање и адаптација 
на сместувачки објект во сопственост на општина Гевгелија на  локалитетот  
"Смрдлива вода". 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за одобрување на 
финансиски придонес од Буџетот на општина Гевгелија за проектот за 
реновирање и адаптација на сместувачки објект во сопственост на општина 
Гевгелија на  локалитетот  "Смрдлива вода". 

Во претресот  по  оваа точка  учествуваа: Тони Николов  вработен  во 
општината , Томе Кичуков, Марија Магдинчева Шопова, Ристо Камов,Ристо 
Ѓоргиев, Магдалена Делковска-членови на Совет , Сашо Поцков   
градоначалник  на  општина  Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за одобрување на финансиски придонес од Буџетот 
на општина Гевгелија за проектот за реновирање и адаптација на сместувачки 
објект во сопственост на општина Гевгелија на  локалитетот  "Смрдлива вода".и 
Советот  едногласно ја  усвои. 



 Точка 2. Предлог-Решение за давање согласност на Финансискиот 
извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот  
01.01.2018г.-31.03.2018г. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање 
согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"-
Гевгелија за периодот  01.01.2018г.-31.03.2018г. 

Во претресот по оваа точка  учествуваа:   Снежана Митрова вработена во 
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Финансискиот извештај за 
работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот  01.01.2018г.-31.03.2018г. 
и Советот  со 8 гласа  "за ",9 против и 2  не гласале   не  го  усвои. 

Претседателот на Совет Ташко Дочинов предложи точките под реден 
број 3,4 и 5 да се разгледуваат заедно а да се гласа поединечно и Советот 
едногласно го прифати предлогот. 

      Точка 3. Предлог-Решение за давање согласност на Предлог-
Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цена за 
снабдување со вода за пиење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 
година, бр.02-1662/2 од 15.12.2017 година. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Решението за давање 
согласност на Предлог-Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на 
цена за снабдување со вода за пиење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 
година, бр.02-1662/2 од 15.12.2017 година. 

Во претресот по точките 3,4 и 5  учествуваа: Павле Биков  вработен  во 
ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,Томе Кичуков,Ристо Камов,Тихомир 
Ручкоманов,Андон Сарамандов,Тодор Ристов,Зоран Лазаровски,Перо 
Стојанов,Магдалена Делковска,Марија Магдинчева Шопова,Ристо Ѓоргиев-
членови на совет,Златко Зумров директор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија, 
Сашо Поцков градоначалник на општина Гевгелија. 

По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот го стави на 
гласање Предлог-Решението за давање согласност на Предлог-Одлуката за 
дополнување на Одлуката за утврдување на цена за снабдување со вода за 
пиење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, бр.02-1662/2 од 15.12.2017 
година и Советот  со 1 глас  "за ",7 против ,9 воздржани и 1  не гласал    не  го  
усвои. 
 Точка 4. Предлог-Решение за давање согласност на Предлог-
Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цена за собирање и 
одведување урбани отпадни води на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 
година, бр.02-1662/3 од 15.12.2017 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање согласност на Предлог-Одлуката за дополнување на Одлуката за 
утврдување на цена за собирање и одведување урбани отпадни води на ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија за 2018 година, бр.02-1662/3 од 15.12.2017 година и 
Советот  со 1 глас  "за ",7 против ,9 воздржани и 1  не гласал    не  го  усвои. 



 Точка 5. Предлог-Решение за давање согласност на Предлог-
Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цена за 
прочистување отпадни води на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2018 година,  
бр.02-1662/4 од 15.12.2017 година. 

Претседателот  на Советот го стави на гласање Предлог-Решението за 
давање согласност на Предлог-Одлуката за дополнување на Одлуката за 
утврдување на цена за прочистување отпадни води на ЈПКД "Комуналец"-
Гевгелија за 2018 година,  бр.02-1662/4 од 15.12.2017 година и Советот  со 1 глас  
"за ",8 против ,8 воздржани и 1  не гласал    не  го  усвои. 
 Точка 6. Предлог-Информација за поднесени барања за 
утврдување правен статус на бесправно изградени објекти во општина 
Гевгелија. 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Информацијата за поднесени 
барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти во општина 
Гевгелија. 
          Точка 7. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување 
урбанистичко-планска документација за промена на намената на земјиштето 
на КП бр.1082  КО Хума  (барател: општина Гевгелија). 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување 
потреба од донесување урбанистичко-планска документација за промена на 
намената на земјиштето на  КП бр.1082  КО Хума  (барател: општина Гевгелија). 

Во претресот по точката учествуваа:  Ристо Камов –членови на Совет. 
По завршувањето на претресот  претседателот  на Советот ја стави на 

гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко-
планска документација за промена на намената на земјиштето на   КП бр.1082  КО 
Хума  (барател: општина Гевгелија)  и Советот  со 18 гласа  "за " ја усвои. 
        Точка 8. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување 
урбанистичко-планска документација за промена на намената на земјиштето 
на  КП бр.704  КО Моин (барател: општина Гевгелија). 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување 

потреба од донесување урбанистичко-планска документација за промена на 

намената на земјиштето на КП бр.704  КО Моин (барател: општина Гевгелија) 

Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко-
планска документација за промена на намената на земјиштето на КП бр.704  КО 
Моин (барател: општина Гевгелија) и Советот  со 16 гласа  "за " ја усвои. 
      Точка 9. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување 
урбанистичко-планска документација за промена на намената на на 
земјиштето на  КП бр.87/1 и КП бр.87/3   КО Конско  (барател: Донка 
Богатинова од Богданци) 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување 

потреба од донесување урбанистичко-планска документација за промена на 



намената на на земјиштето на  КП бр.87/1 и КП бр.87/3   КО Конско  (барател: 

Донка Богатинова од Богданци). 

Во претресот по точката учествуваа:  Ристо Камов,Тодор Ристов –
членови на Совет,Станка Карајанова вработена во општината. 

Претседателот  на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за 
промена на намената на на земјиштето на  КП бр.87/1 и КП бр.87/3   КО Конско  
(барател: Донка Богатинова од Богданци) и Советот  со 16 гласа  "за " ја усвои. 
     Точка 10. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување 
урбанистичко-планска документација за промена на намената на земјиштето 
на   КП бр.628  КО Конско  (барател: Јован Маринов од Гевгелија). 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување 

потреба од донесување урбанистичко-планска документација за промена на 

намената на земјиштето на   КП бр.628  КО Конско  (барател: Јован Маринов од 

Гевгелија). 

Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко-
планска документација за промена на намената на земјиштето на   КП бр.628  КО 
Конско  (барател: Јован Маринов од Гевгелија) и Советот  со 12 гласа  "за " ја 
усвои. 
     Точка 11. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување 
урбанистичко-планска документација за промена на намената на земјиштето 
на КП бр.688  КО Конско  (барател: Тони Марков  од Гевгелија) 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување 

потреба од донесување урбанистичко-планска документација за промена на 

намената на земјиштето на КП бр.688  КО Конско  (барател: Тони Марков  од 

Гевгелија) 

Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко-
планска документација за промена на намената на земјиштето на КП бр.688  КО 
Конско  (барател: Тони Марков  од Гевгелија) и Советот  со 12 гласа  "за " ја 
усвои. 
    Точка 12. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување 
урбанистичко-планска документација за промена на намената на земјиштето 
на  КП бр.296/2  КО Ново Конско  (барател: Ристо Трајковски од Гевгелија) 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување 

потреба од донесување урбанистичко-планска документација за промена на 

намената на земјиштето на  КП бр.296/2  КО Ново Конско  (барател: Ристо 

Трајковски од Гевгелија). 

Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот ја стави на 

гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко-

планска документација за промена на намената на земјиштето на  КП бр.296/2  



КО Ново Конско  (барател: Ристо Трајковски од Гевгелија) и Советот  со 15 гласа  
"за " ја усвои. 
        Точка 13. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување 
урбанистичко-планска документација за промена на намената на земјиштето 
на   КП бр.590 КО Конско  (барател: Александар Шаренков од Гевгелија). 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување 

потреба од донесување урбанистичко-планска документација за промена на 

намената на земјиштето на   КП бр.590 КО Конско  (барател: Александар 

Шаренков од Гевгелија). 

Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко-
планска документација за промена на намената на земјиштето на   КП бр.590 КО 
Конско  (барател: Александар Шаренков од Гевгелија) и Советот  со 15 гласа  "за 
" ја усвои. 
        Точка 14. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување 
урбанистичко-планска документација за промена на намената на земјиштето 
на  КП бр.588 КО Габрово (барател: Тодор Еленски од Миравци) 

Претседателот отвори претрес по Предлог-Одлуката за утврдување 

потреба од донесување урбанистичко-планска документација за промена на 

намената на земјиштето на  КП бр.588 КО Габрово (барател: Тодор Еленски од 

Миравци). 

Бидејќи никој не се јави за збор  претседателот  на Советот ја стави на 
гласање Предлог-Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко-
планска документација за промена на намената на земјиштето на  КП бр.588 КО 
Габрово (барател: Тодор Еленски од Миравци) и Советот  со 15 гласа  "за " ја 
усвои. 
 

 

 

 

 

 

 

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


