
 

 

 
 

 
 

SLU@BEN  GLASNIK 
NA OP[TINA GEVGELIJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Fevruari  2019 godina, Gevgelija                      Broj 2            Godina HHHIH 

 

 

O P [ T I N A   G E V G E L I J A 
 



 Врз основа на член 36 став (1) точка 10 и член 64 став (3) од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седницата одржана на ден 20.02.2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А  
за одобрување на средства на користење за финансирање на доспеани, а 

неплатени обврски на општината, доделени на единките корисници на општина 
Гевгелија 

 
Член 1  

 Се одобрува користењето на средствата од страна на општина Гевгелија, кои 
се доделени на единките корисници на општина Гевгелија за доспеани, а не платени 
обврски, од средствата обезбедени како финансиска поддршка од Буџетот на РМ. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник 
на општина Гевгелија". 
 
Br.09-374/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 
Врз основа на член 89 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на 

општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14 год. ), Советот на општина Гевгелија на 
седницата одржана на ден 20.02.2019 година, расправајќи по Предложениот 
Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани,  
а неплатени обврски на општина Гевгелија, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 1.Се утврдува Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за 
финансирање на доспеани, а неплатени обврски на општина Гевгелија, на износ од 
60.627.131 денари. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 
гласник на општина Гевгелија″. 
 
Br.09-375/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 
 Врз основа на член 36 став (1) точка 10 и член 64 став (3) од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седницата одржана на ден 20.02.2019 година, донесе 
 

 О Д Л У К А  
за одобрување на  Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители  за 

финансирање на доспеани, а неплатени обврски на општина Гевгелија 
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Член 1  
 Советот на општина Гевгелија го одобрува Извештајот за вкупниот договорен 
износ по доверители за финансирање на доспеани, а не платени обврски за 
општина Гевгелија бр.09-375/1 од 20.02.2019 година. 
 Извештајот е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник 
на општина Гевгелија". 
 
Br.09-376/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 89 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на 
општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10 и 18/14 год. ), Советот на општина Гевгелија на 
седницата одржана на ден 20.02.2019 година, расправајќи по Предложениот 
Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани,  
а неплатени обврски-ЗБИРЕН на општина Гевгелија, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 1.Се утврдува Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за 
финансирање на доспеани, а неплатени обврски-ЗБИРЕН на општина Гевгелија, на 
износ од 60.627.131 денари. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 
гласник на општина Гевгелија″. 
 
Br.09-377/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 
 Врз основа на член 36 став (1) точка 10 и член 64 став (3) од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седницата одржана на ден 20.02.2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на  Збирниот извештај за вкупниот договорен износ по 

доверители  за финансирање на доспеани, а неплатени обврски од средствата 
обезбедени како финансиска поддршка од Буџетот на РМ 

 
Член 1  

 Советот на општина Гевгелија го одобрува Збирниот извештај на 
Градоначалникот на општина Гевгелија бр.09-377/1 од 20.02.2019 година, за 
вкупниот договорен износ по доверители за исплата на доспеани, а не платени 
обврски од средствата обезбедени како финансиска поддршка од Буџетот на РМ. 
 Збирниот извештај е составен дел на оваа Одлука. 
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Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник 
на општина Гевгелија". 
 
Br.09-378/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 2 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.05/02г.), а во врска со член 36 став (4) од Законот за 
буџетите ("Службен весник на РМ" бр.64/05, 04/08, 103/08, 15/09, 95/10, 180/11, 
171/12, 192/15 и 167/16г.) и член 38 став (1) точка 4 од Статутот на општина 
Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14г.), Советот 
на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 20.02.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 

година, кој што е објавен во "Службен гласник на општина Гевгелија" бр.15/2018г.),  и 
тоа во делот на буџетот на основниот буџет,  на следниот начин: 
Потпрограма и назив на програмата 
               Потставка и опис на потставката   буџет самофинанс. Дотации               Донации  кредити 
1.Се зголемува потставките на основниот буџет (630) на следните потпрограми: 
А30 ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСПЕАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ 
482920  Изградба на други објекти                2.939.500 
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО 
464990 Други трансфери       111.627 
                                                               
и се намалуваат потставките во Основниот буџет (630- на следните  потпрограми   
-А30 ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСПЕАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ 
424440 Поправки и одржување на друга опрема  -1.099.980  
424590 Одржување на други зелени површини  -   789.590 
426990 Други договорни услуги    -   818.520 
485420 Надомест за одземен имот   -   231.410 

-Д00 ГРАДОНАЧАЛНИК 
464990 Други трансфери       -111.627 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник 

на општина Гевгелија",  и е составен дел на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 
година. 

 
Br.09-379/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 2 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.05/02г.), а во врска со член 36 став (4) од Законот за 
буџетите ("Службен весник на РМ" бр.64/05, 04/08, 103/08, 15/09, 95/10, 180/11, 
171/12, 192/15 и 167/16г.) и член 38 став (1) точка 4 од Статутот на општина 
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Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10 и 18/14г.), 
Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 20.02.2019 година, 
донесе 

 
 

О Д Л У К А 
За зголемување на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши зголемување на Буџетот на општина Гевгелија за 

2019 година, кој што е објавен во "Службен гласник на општина Гевгелија" 
бр.15/2018г.),  и тоа во делот на буџетот на блок дотации,  на следниот начин: 
Потпрограма и назив на програмата 
               Потставка и опис на потставката   буџет самофинанс. Дотации               Донации  кредити 
 
1.Се зголемува приходите на следните потставки на блок дотацијата: 
 
А00  СОВЕТ НА ОПШТИНАТА 
741114 Пренесени приходи од претходната година  53.245.920 
                                                               
и се распоредуваат на следните потпрограми  и расходни потставки на буџетот на блок дотации-930 
 
-Н10  ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ 
424210 Одржување на згради     -5.113.000  
480160 Купување на опрема за греење и климатизација   -1.455.000 
482930 Реконструкција на други објекти    -2.586.000 
 
-Н20  СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ 
480160   Купување на опрема за греење и климатизација   -370.000 
482930  Реконструкција на други објекти            -36.250.000 
483120  Купување на училишен мебел                1.150.000 
 
-В10  ДЕТСКИ ГРАДИНКИ 
481230  Реконструкција на деловни објекти               5.771.000 
 
-К10   БИБЛИОТЕКАРСТВО 
420120   Патувања во земјата патни расходи      10.000 
421110  Електрична енергија                                                13.000 
423110  Канцелариски материјали                    21.240 
424210  Одржување на згради                     36.000 
425990  Изнајмување на канцелар. простор      46.000 
426120  Членарини во домашни организации        3.000 
464990  Други трансфери          2.000 

 
К20   МУЗИЧКА И СЦЕНСКО УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 
420110   Патувања во земјата патни хранарина (дневница)       20.000 
421110  Електрична енергија                                                 175.000 
423110  Канцелариски материјали                       48.680 
424210  Одржување на згради                        15.000 
425990  Други договорни услуги                       93.000 
426990  Други тековни расходи           30.000 
464990  Други трансфери           38.000 

 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник 

на општина Гевгелија",  и е составен дел на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 
година. 
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Br.09-380/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 22-а од Законот за спорт ("Службен весник на РМ" бр. 
29/02, 83/05, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 
153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 год.) и член 38 став (1) алинеа 11 од 
Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 
8/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 
20.02.2019 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
За финансирање на спортските активности 

во општина Гевгелија за 2019 година 
 

Со оваа Програма се планираат активности на општина Гевгелија во областа 
на спортот и средствата за финансирање на истите за 2019 година. 
 

1. ЦЕЛИ 
 Основни цели на оваа програма е обезбедување услови и превземање 
системски мерки за поддршка на спортот, односно, спортисти, спортски клубови, 
спортски сојузи и (традиционални) спортски маниферстации, финансиски ќе 
поддржува организирање на активности за развој и унапредување на: 

- традиционалните спортски приредби и манифестации од локален, регионален, 
национален и меѓународен карактер; 

- програмите, проектите и активностите на сите заинтересирани спортски субјекти кои 
ќе достават програми и проекти за организирање на манифестации и спортски 
настани од особен интерес за општина Гевгелија; 

- програмите, проектите и активностите на спортисти-аматери, учениците во 
основните и средното училиште на подрачјето на општина Гевгелија 

- спортско рекреативните активности на лица со посебни потреби; 
 

2. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Финансирање на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде 
реализирано од Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година. 
 

3. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА 

Ред. 
бр. 

Предлагач на проектот 
Име на програмската 
активност 

 Одобрени 
средства од 
општинскиот 
буџет 

1. 
Фудбалски клуб Кожуф 
Гевгелија,  

Првенство во втора 
македонска фудбалска лига 
Исток  
- првенство млади категории                             
- првенство детска лига 

2.700.000,00 

2. 
Фудбалски клуб Вардар-
Прдејци, Гевгелија 

1. Учество на општинска 
фудбалска лига                                  

30.000,00 
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2. Учество на турнири во 
мал и голем фудбал                                        
3. обнова на опрема, 
одржување на терен 

3. 
Фудбалски клуб ЗОРБАС 
ПОБЕДА Мрзенци 

Натпревари во трета 
македонска фудбалска лига 
ЈУГ 

30.000,00 

4. 
ЗГ Митко Ќаев-Баче с. 
Богородица, Гевгелија 

Меморијален турнир во мал 
фудбал „Мирче Костов“-
Богородица 2019 

30.000,00 

5. 
Отворени забавни фудбалски 
школи Скопје 

Отворени забавни 
фудбалски школи 2019 

30.000,00 

6. 
Општински фудбалски сојуз 
Гевгелија 

Функционирање на ОФС 
Гевгелија 

10.000,00 

7. 
Ракометен клуб Партизан-
2016 Спорт Гевгелија 

1. Натпреварувачка сезона 
во  Прва машка ракометна 
лига 2019,                           
2. Натпреварувачка сезона 
во машка пионерска лига 
2019,            3. Јуниор куп-
југоисток                        4. Куп 
сениори                                       
5. Летен ракометен камп 

700.000,00 

8. 
Женски ракометен клуб 
Гевгелија 

1. Натпревари во Супер 
женска ракометна лига,  
2. Натпревари во младинска 
лига 

750,000,00 

9. 
ЗГ ЖРК Ветерани Југ 
Гевгелија 

Балканска лига на ветерани 
80.000,00 

10. 
Планинарски спортски клуб 
КОЖУФ Гевгелија 

тековни активности 
90.000,00 

11. 
Планинарски спортски клуб 
Двете уши Гевгелија 

1. Планинарска акција од 
републички карактер: 
Смрдлива вода-Исирова 
пресека-Натсрешница-Врв 
Сува Рупа-врв Мала Рупа                         
2. Годишна програма 

60.000,00 

12. КК ПРИМА БАСКЕТ Гевгелија 
Натпревари во младинска 
лига 

40.000,00 

13. 
Училишен спортски клуб 
Владо Кантарџиев Гевгелија 

1. Школа за  футсал 
(основни училишта) 
2. Фудбалска школа 
(основни училишта) 
3. Школа за кошарка 
(основни училишта) 
4. Школа за ракомет 
(основни училишта) 
5. Школа за одбојка 
(основни училишта) 
6. Крос 

40.000,00 
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7. Излети во природа 
8. Учество во зонски, 
регионални и државни лиги 
во футсал, кошарка, 
ракомет, одбојка, и државни 
натпревари во атлетика, 
тенис, пинг-понг (основни)                    

14. 
Сојуз на училишен спорт- 
Гевгелија 

1. Општински лиги во 
футсал, фудбал, кошарка, 
ракомет (основни и средни 
училишта)                                                
2. Меѓуопштински лиги во 
футсал, фудбал, кошарка, 
ракомет (основни и средни 
училишта)                                                
3. Зонски лиги во футсал, 
фудбал, кошарка, ракомет 
(основни и средни 
училишта)                                                               
4. Регионални лиги во 
футсал, фудбал, кошарка, 
ракомет (основни и средни 
училишта)                                                
5. Државни лиги во футсал, 
фудбал, кошарка, ракомет 
(основни и средни 
училишта)                                                               
6. Одбележување на 
општински празник-ноќна 
трка и турнир во 
кошарка(основни и средни 
училишта)                                       

70.000,00 

15. 
Спортски клуб СОУ 
Ј.Јосифовски Гевгелија 

Натпревари помеѓу УСК 
Училишни натпревари 
Велосипедизам 
Планинарење 

 
50.000,00 

16. 
ЗГ Тениски клуб КРУНА 
Гевгелија 

Ајде да играме тенис 
 
40.000,00 

17. ГЗ  АТАЛАНТА Гевгелија 

1. Учество на државно 
натпреварување во 
гимнастика 
2. Тековни трошоци 

20.000,00 

18. 
Мото клуб РЕТКИ ПТИЦИ 
Гевгелија 

1. Ендуро рели Кожуф 2019 
2. Мото собир 
3. ФИМ-рели  Данска 2019 
4. Независност на РМ 
    8-ми Септември 

30.000,00 

19. 
СК КОЖУФ-ЗЕЛЕН БРЕГ 
Гевгелија 

Државно првенство на 
параглајдеристи за 
слетување во цел 

30.000,00 
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20. МИСТИК ДЕНС Гевгелија 
1. Годишен концерт –Мистик 
денс шоу 2019 
2. Новогодишен флешмоб 

40.000,00 

21. Тодор Анчев Гевгелија Учество на трки 20.000,00 

22. 
Емил Сламоков (Тина 
Сламкова) Гевгелија 

Гевгелија сака и игра тенис 20.000,00 

23. 
Зорица Лозановска 
(Слободанка Лозановска) 
Гевгелија 

Гевгелија на мапата на 
тенисот 

20.000,00 

24. ДСД КК Кожув Гевгелија 
 

1. Натпреварување во прва 
кошаркарска лига мажи, 
2. Куп на Македонија, 
3. БИБЛ лига 

3.700.000,00 

25. Други активности  370.000,00  

26. 
 
Вкупно 

  
9.000.000,00 

  
За активностите од областа на спортот кои не се опфатени со оваа програма а 

ќе се појават во текот на 2019 година, и се од општ интерес за општината, Советот 
на општината ќе изврши дополнување на истата. 
 Одржувањето и изградбата на спортски објекти е предвидено во Програмата 
за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2019 година. 
 

4. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА 
СПОРТСКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ 
Освен со финансиски средства, градоначалникот и Советот на општина 

Гевгелија, спортските манифестации ќе ги поддржување и помага со: 
- Покровителство 
- Доделување награди, признанија и пригодни подароци. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

За реализација на активностите и средствата предвидени за истите, сите 
корисници опфатени со оваа Програма, треба да поднесат извештај до Советот на 
општина Гевгелија 
 За реализација на Програмата надлежен е градоначалникот на општина 
Гевгелија. 
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-381/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 89 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на 
општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14 год.), a  во врска со член 22-а од Законот 
за спорт ("Службен весник на РМ" бр.29/02, 83/05, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 год.), 
Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 20.02.2019 година, 
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разгледувајќи ја Предлог-Програмата за финансирање на спортските активности во 
општина Гевгелија за 2019 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 
 1.Се задолжува Одделението за финансиски прашања при општина Гевгелија 
во иднина, на ниеден правен субјект, спортско друштво, клуб или лице да не исплаќа 
средства, доколку не достават Извештај за потрошените средства од претходната 
година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
 

Br.09-382/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр. 5/02 год.) и член 38 став 1 точка 44 од Статутот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр. 25/06, 8/10 и 18/14 
год.) Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 20.02.2019 година, 
донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
За финансирање на програми и проекти од областа на културата 

од интерес на општина Гевгелија за 2019 година 
 

              1. Вовед 
 Со Програмата за финансирање на програми и проекти од областа на 
културата од интерес на општина Гевгелија за 2019 година, се утврдуваат нејзините 
цели и активности и висината на средствата за нивно финансирање. 
 Програмата ги дефинира целите на култураната политика на општина 
Гевгелија кои треба да ги исполнат носителите на културните активности, односно, 
тие да се во функција на културниот развој на општината во 2019 година. 
 Со цел програмата да опфати квалитетни, оригинални и разновидни културни 
содржини кои ќе ги одразат јавните потреби на општината во областа на културата, 
градоначалникот на општина Гевгелија распиша Конкурс за финансирање на 
програми и проекти во областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 
2019 година. 
 Со оваа Програма, врз основа на критериумите за финансирање на 
програмите и проектите, се утврдуваат активностите кои ќе бидат финансирани со 
програмата и висината на средствата за нивна реализација.  
 
 2. Цели 

Основна цел на Програмата е, покрај дејноста на општинските културни 
установи, да се поттикнат и поддржат и други активности за негување на фолклорот, 
обичаите, вредностите својствени за традицијата на нашето поднебје, 
организирањето на културните манифестации и разновидни специфични творби на 
творештво преку: 
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- да обезбедуваат богат, квалитетен и разновиден културен живот на ниво на 
општината;  

- чување и афирмирање на материјалното, духовното и културното наследство;  
- поттикнување и афирмирање на културните разноликости на припадниците на 

етничките зедници;  
- достапност на културните добра и вредности до граѓаните;  
- иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата;  
- континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации што се 

од интерес за општината;  
- презентирање и афирмирање на современото творештво, урбаната култура и 

јавната уметност;  
- афирмирање и поддршка на млади уметници и автори (до 35 години),  
- развивање на младинската култура во чии рамки ќе се поддржуваат креативни 

и едукативни проекти од категориите на изведбените уметности, визуелните 
уметности, уметност на новите медиуми и литература (книга/стрип 
албум/графичка новела);  

- развивање на аматерската култура во чии рамки ќе се поддржуваат креативни 
и едукативни проекти од категориите на изведбените уметности, визуелните 
уметности, архитектурата и дизајнот, уметноста на новите медиуми и 
литературата книга/стрип албум/графичка новела;  

- поддршка и развивање на традиционалните културни вредности;  
- воспоставување на соработка и партнерства во рамките на предложениот 

проект со една или повеќе јавни културни установи од општината, национални 
установи, граѓански организации, образовни институции и други организации;  

- одбележување јубилејни настани и значајни датуми;  
- промоција и афирмација на нови уметнички форми и изрази;  
- организирање на меѓународни фестивали што се одржуваат во општина 

Гевгелија;  
- стимулирање и поддршка на разни партнерски меѓународни проекти;  
- поттикнување на научната и критичката мисла преку организирање на 

семинари, конференции и дебати;  
- изведба на едукативни работилници за деца и млади, за наставничкиот кадар 

од основните и средните училишта, лицата со посебни потреби, со цел 
потикнување на нивната креативност и подобрување на културниот развој на 
децата и младите и лицата со посебни потреби; 

- вклученост на повеќе субјекти и финансирање од повеќе извори; 
 

 3. Финансирање 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде реализирано од 
Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година. 

4. Распоредување на финансиските средства 

Ред. 
бр. 

Предлагач на проектот 
Име на програмската 

активност 

 Одобрени 
средства 

од буџетот 
на општина 
Гевгелија 

1. 
Културно уметничко 
друштво "Танец" Миравци 

1. Манифестација Ѓура Мара 
2. Учество на фестивали во 
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 Ињево, Кривогаштани, 
Струга,Охрид,Свети Николе, 
Струмица, Радовиш и Битола 
3. Учество на манифестации 
во 
    Општината 
4. Црноморски вечери 
(Созопол, Р. Бугарија)  
5. Пријатели за пријателите 
(Инџија, Јабланица, Миравци) 

150.000,00 

 
2. 

 
Ансамбл "Бојмија" 
Гевгелија 

 
1. Новогодишен концерт 
Заедно сме посилни-деца со 
посебни потреби 
2. Учество на меѓународени 
фестивали во Р. Полска 
3. Учество на меѓународен 
фестивал Винковачке Јесени 
во Винковци, Р. Хрватска 
4. Изработка и презентација 
на машка народна 
    носија од регионот Пијанец 
5. Одбележување на 
јубилејен концерт на Ансамбл 
„Бојмија“ (15-ти) 

 
 

150.000,00 

3. 

Здружение Културно 
уметничко друштво 
„Негорци“ Негорци 
 

1. Редовна работа на КУД 
„Негорци“-  
2. Учество на настапи во 
општината и во регионот, 
учество на регионални 
смотри   
3. Одржување на носии и 
инструменти  
4. Учество на фестивали во 
Турција и Бугарија со детски 
групи 

130.000,00 

4. 
Здружение Културно 
уметничко друштво 
"Браќа Толеви" с. Прдејци 

1. Работа на ЗКУД Браќа 
Толеви 
2. Гостување на годишен 
концерт на КУД Грозд 
Александровац, Р. Србија  
3. Фолклорни смотри “Мајски 
дружења“ 

 
 
 

100.000,00 

5. Здружение Кадар Скопје 
Јужна птица-Илија Џаџев 
(филм) 

200.000,00 

6. 
КУД „Распеани 
Гевгеличани“ 

1.Учество на фестивал на 
староградски песни во Кочани 
2. Учество на фестивал на 
староградски песни 
„Илинденски денови“ Битола 

30.000,00 
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3.Учество на староградски 
средби во Радовиш 
4.Настап на Дојрански 
ракувања 
5.Учество на фестивал 
„Охридски староградски 
средби“ Охрид 
6.Староградски средби „Под 
кулите во Струмица“ 
7. Ќустендил, Р. Бугарија 
8.Валандово 2019 

7. 
Градски мешан хор 
“Гортинија“ 
Гевгелија 

1.Меѓународен натпревар на 
хорска музика- Венеција, 
Италија (Џез миса) 
2.Премиерна изведба на 
вокално-инструментално 
дело 
3.Времеплов на мак.хорска 
музика (едукативен проект) 
 

250.000,00 

8. 
Здружение на граѓани 
„Тера“ 
Гевгелија 

Смоквијада 2019  300.000,00 

9. 
„Музички моменти“ 
Гевгелија 

20 години Музички моменти 
Гевгелија 

 
30.000,00 

10. 
ЗГ Музички и балетски 
педагози ЛЕГЕ АРТИС 
Гевгелија 

1.Регионални хорски смотри 
„Тома Прошев“ 
2.Музичка работилница на 
наставници по флејта од ОМУ 
во РМ 

 
30.000,00 

11. 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
Гевгелија, Драмска група 
„ТИТАНИЈА“ 

1. Супермен го убија 
неколкумина непознати-
современа драма                                                              
2. Учество на Меѓународен 
фестивал „Утринска звезда“ , 
Банско, Р. Бугарија 

 
 

30.000,00 

12. 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
Гевгелија, Клуб Јоска 

 
АРТ ДИДАКТИКА 

 
 

20.000,00 

13. 
ЗГ АРТ ЕКВИЛИБРИУМ 
Гевгелија 

Мултимедијален арт 
фестивал БОШ  11 

100.000,00 

14. 
ЗГ Урбана бригада 
Гевгелија 

Графити фестивал Next level 
n5                                                      
(Хип хоп настап, креативно-
уметничка работилница) 

20.000,00 

15. 

Универзитет Гоце 
Делчев-Факултет за 
туризам и бизнис 
логистика Гевгелија 

Поттикнување на развој на 
алтернативни форми на 
туризмот во општина 
Гевгелија 

 
30.000,00 

16. Здружение „Внимание“ 1. Подаваме раце заедно  
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Гевгелија сплотени во едно општество 
за сите 
2. Детски музички фестивал 
„Распеани дечиња 2019“ 

100.000,00 

17. 

Здружение Светски 
центар за природни и 
научни студии БАЛКАН 
ЕЛ СТОРИЈА Гевгелија 

СТОП! СЛУШНИ МЕ 

 
10.000,00 

18. 
М-р Глигор Гелебешев 
Скопје  

1.Меѓународен натпревар за 
млади пијанисти Гевгелија 
2019  

 
100.000,00 

19. 
Стефан Марковски 
Гевгелија 

Објавување,  промоција на 
дело „Се викам Слобода“ 

 
35.000,00 

20. Васко Шутаров Гевгелија 

Објавување,  промоција на 
книга Културната дипломатија 
на СФРЈ и културните 
дипломатии на државите-
наследнички 

 
 30.000,00 

21. Тони Аврамов Гевгелија 

1. Поетска книга Дамари                                               
2. Драмски текст Спас за 
царството на Дедо Мраз;                                                         
3.Документарен филм 
Фолклористичка Гевгелија 

 
30.000,00 

22. 
Јулијана Јованова, 
Негорци 

Снимање песна, промоција, 
учество на фестивал 

10.000,00 

23. Анета Василева Гевгелија Целовечерен рок концерт 10.000,00 

24. 
Константин Карев 
Гевгелија 

Збирка поезија „Констант ин 
II“ 

15.000,00 

25. 
Љубчо Алексовски 
Гевгелија 

„Гевгелија за почетници“ -
книга 

15.000,00 

 
26. 

 
Здружение  
„Мултимедиа центар“ 
Гевгелија 
 

 
Мултимедијална изложба  

 
20.000,00 

27. Ирена Пејовиќ Гевгелија Луѓето-Земјен чешел 10.000,00 

28. 
Дејан Малзарков 
Гевгелија 

Снимање на хумористични 
видео клипови и изведување 
на театарски претстави 

30.000,00 

29. 
Димитар Новаков 
Гевгелија 

1. Групна изложба на 
фотографии „Зајдисонца2“ 

30.000,00 

30. 
Драги Шаренков Шаро 
Гевгелија 

50 години на сцена-Драги 
Шаренков-Шаро 

40.000,00 
 
 
 

31. 
Ѓорѓе Никодиноски 
Гевгелија 

Издавање на книга „Тажно 
срце“ 

15.000,00 

32. 
Александар Стојанов 
Гевгелија 

Пијано соништа 10.000,00 

33. ЈОУ Пионерски дом  1. Аранжирање цвеќе  
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“Јосип Броз Тито“ 
Гевгелија 

2. Априлијада 
3. Велигденски концерт 
4. Гевгелија денс 
5. Фолклорен ѓердан 
6. Дедо Мраз пак кај нас                                                
7. Меѓународен фолклорен, 
ревијален фестивал                                                                               
8. Основање на градски 
детски хор Божилак 

 
130.000,00 

34. 
ЈОУ Пионерски дом  
“Јосип Броз Тито“ 
Гевгелија- ликовен сектор 

1. Самостојни изложби на 
Далибор Крстевски, 
инсталација со моден дизајн- 
Нишки на елегантноста 3                                                                   
2. Самостојна изложба на 
Дејан Иванов                
3. Самостојна изложба на Ана 
Марковска,           
4. Самостојна изложба на 
Александар Јанев,   
5. Самостојна изложба на 
Дарко Аницин              
6. Самостојна изложба на 
Елена Галика                 
7. Работилница за 
фотографија            

 
 
 

50.000,00 

35. 
Здружение на Власите на 
општина Гевгелија 
„МЕГЛЕНИЈА“ 

17 Влашка вечер 2019 и Ума 
од постанокот до 
иселувањето 

80.000,00 
 

36. 
Центар за едукација, 
култура и активизам 
„МУЛТУС“ Гевгелија 

1.Средношколски фестивал 
2.Летно кино-Бар синема 

25.000,00 

37. ЗГ Дон Кихот Гевгелија 
Театарска претстава „Адска 
машина“ 

40.000,00 

38. 
ЈОУ Библиотека "Гоце 
Делчев "Гевгелија 

1.Промоција на книга „Ќе се 
завијам во песни“ од Снежана 
Стојчевска                                                  
2. МЕТРИЧКИ КАРВАН 6 
3.Набавка на лектири и дела                                      
4. Набавка на слободна 
литература                       
5. Промоција на книга 
„Одбројување“ од Фросина 
Пармаковска                                                    
6. Издавање и промоција на 
книга Збирка поезија од Миле 
Лазаров 

 
80.000,00 

39. Дом на култура Гевгелија 

1. Театарска претстава за 
деца„ Пролет“                                                  
2. Театарска претстава за 
возрасни „Терористи“                 

230.000,00 
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3. Мојот шарен детски цвет                                           
4. Театарска претстава за 
деца „Царскиот паж“                                                             
5. Поетска вечер „Илузии“                                               
6. Поетско музичка вечер 
„Пееме за Гевгелија“    
7. Поетско музичка вечер „За 
тебе љубов моја“    
8. Самостојна изложба на 
Мирјана Крстева Массетти 
„Катарзична исповед“                                
9. Изложба „По делата ќе ме 
препознаеш“-Снежана 
Лазарова Луна 

40. 
Одблежување на 
Спасовден, 7-ми Ноември 
и други настани 

 700.000,00 

 
Aктивности на Народен 
театар Гевгелија 

 350.000,00 

 Гевгелиско културно лето  200.000,00 
 Други активности  35.000,00 
 вкупно  4.000.000,00 

 
За активностите од областа на културата кои не се опфатени со оваа 

Програма, а ќе се појават во текот на 2019 година и се од општ интерес за 
општината, Советот на општина Гевгелија ќе изврши дополнување на истата.  

 
5. Завршни одредби 
За реализација на активностите и средствата предвидени за истите, сите 

корисници опфатени со оваа Програма, треба да поднесат извештај до Советот на 
општина Гевгелија.  

За реализација на Програмата надлежен е градоначалникот на општина 
Гевгелија. 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-383/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.05/02г.) и член 38 став (1) точка 44, а во врска со член 
143 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" 
бр.25/06, 8/10 и 18/14г.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 
20.02.2019г., донесе 

 
П Р О Г Р А М А   

за финансирање проекти, манифестации и значајни настани на месните 
заедници во општина Гевгелија во 2019 година 
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1.Цели 
 Основна цел на оваа Програма е поддршка на културните и другите 
активности организирани од месните заедници во населените места. Одржувањето 
на културните и другите активности во населените места е од посебно значење за 
животот и работата на граѓаните во средините каде што живеат. 
 Месните заедници, како облици на месна самоуправа, се грижат за културното 
живеење на граѓаните на своето подрачје. 
 
2.Активности 
 Во 2019 година Општина Гевгелија ќе ги поддржи следниве активности на 
месните заедници, и тоа: 

Список на поднесени пријави за Предлог програма за финансирање на проекти, манифестации и значајни настани на месните 
заедници во  општина Гевгелија  во 2019 година 

 

Ред. 
Бр. 

Предлагач на проектот Име на програмската активност 

Одобрени 
средства за 
ПРОГРАМА 

2019г. 

 

1 
Месна заедница 

"Смоквица" - 
с.Смоквица 

Празнување на панаѓурот за Митровден 30.000 ден.  

2 
Месна заедница 
"МОИН" - с.Моин 

Празнување на панаѓур во с.Моин; Моинска вечер; 11-ти Октомври 30.000 ден.  

3 
Месна заедница 

"ГАБРОВО" - 
с.Габрово 

Празнување на панаѓур во с.Габрово; Митровден 20.000 ден. 
 

4 
Месна заедница 

"ПРДЕЈЦИ" - с.Прдејци 
Коледарски хепенинг, Свети Трифун, панаѓурски дружења, 11-ти 

Октомври 
40.000 ден.  

5 
Месна заедница "УМА" 

- с.Ума 
Коледарски ден, Традиционален планински марш, Селски панаѓур... 40.000 ден.  

6 
Месна заедница 
"Богородица" - 
с.Богородица 

Првомајски трки; панаѓурски смотри; новогодишен концерт..... 30.000 ден. 

 

7 
Месна заедница "Ново 

Конско" - с.Ново 
Конско 

Панаѓурска активност за Митровден, 30.000 ден. 

 

8 
Месна заедница " 
Трајко Алчинов" -        
с. Старо Конско 

Илинденски средби, Прослава на панаѓур за Митровден 30.000 ден. 

 

9 
Месна заедница 

"Давидово" - 
с.Давидово 

Прослава на Koледе и Василица; Одбележување на празникот Св.Илија; 
селска прослава на "Мала Богородица".... 

20.000 ден. 

 

10 
Месна заедница 

"Серменин" - 
с.Серменин 

1-ви Август; Шетање светци; Митровден 30.000 ден. 

 

11 
Месна заедница 
"Милетково" - 
с.Милетково 

Селска слава (панаѓур), Велигден; Ѓурѓовден.... 20.000 ден. 

 
12  Други активности 50.000 ден.  
13  Техничко опремување на месните заедници 230.000 ден.  
14    600.000 ден.  
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3.Финансирање 
Активностите утврдени со оваа Програма општината ќе ги поддржи 

финансиски со издвојување на средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2019 
година, Програма Д-Градоначалник, Потпрограма Д1. 
 
4. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Гевгелија". 
 
Br.09-384/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.05/02г.) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 
18/14год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 28.02.2018 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија 
 за организирање програмски активности во 2019 година 

 
1.Цели 
Основни цели на оваа Програма за поддршка на активностите на НВО секторот во 
2019 година се: 
- создавање услови за реализација на активностите на граѓаните и здруженијата на 
граѓани од различни интересни групи, 

-давање поддршка на проекти со коишто ќе се задоволуваат потребите на поголеми 
групи на граѓани, 

- афирмација на општината во развивање на соработка со НВО секторот. 

2.Активности 

 Во 2019 година општината ќе ги поддржи следните активности на НВО 
секторот, и тоа: 

Список на поднесени пријави за Предлог програма за финансирање на проекти и активности на НВО во  
општина Гевгелија  во 2019 година 

 

Ред. 
Бр. 

Предлагач на 
проектот 

Име на програмската активност ПРОГРАМА 2019 

1 Здружение на пензионери 
на о.Гевгелија 

Регионални спортски игри; Регионални 
музички игри; Републички спортски 

игри.... 
30.000 ден. 

2 Здружение на лица со 
телесен инвалидитет 

"Мобилност"-Гевгелија 

Одбележување на 30-годишен јубилеј; 
Подготовка за спортски активности; 
Набавка на ортопедско помагало... 

10.000 ден 

3 Општински противпожарен 
сојуз-Гевгелија 

Организирање квиз натпревари; 
Изготвување информативен 

материјал... 
20.000 ден. 
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4 Здружение "Рекреативец"-
Гевгелија 

Спортска активност;   

Музичко-фолклорна активност;  / 
Шаховска активност... 

5 ОО на Сојуз на борците од 
Гевгелија 

Програма за одбележување јубилејни 
настани; Одбележување празници; 

Посета на други здруженија... 
30.000 ден. 

6 Хуманитарно здружение                
"Ристо Калиников"-

Гевгелија 

СРВ Фест-Гевгелија; Крводарителска 
акција; Хуманитарна акција.... 100.000 ден. 

7 "Национална алијанса за 
лица со посебни потреби - 
подружница "Мајка Тереза" 

од Гевгелија 

Рана интервенција и ран детски развој  

200.000 ден. 

8 Асоцијација за Пулмонална 
хипертензија               

"Момент плус"-Гевгелија 

Подобрување на негата и третманот во 
лекување на ПХ; Kaмпања за подигање 

на јавната свест... 
20.000 ден. 

9 Регионален центар за 
одржив развој -Гевгелија 

Програма за развој на граѓанскиот 
сектор; Програма за поттикнување на 

младински активизам, Програма за 
развој на локалната демократија.. 

50.000 ден. 

10 Навивачки клуб 
"Фантоми"-Гевгелија 

Поддршка на градските клубови.... 
30.000 ден. 

11 Здружение на пчелари 
"АПИТОКСИН"-Гевгелија 

Едукација, запознавање и 
информирање на граѓаните од 

о.Гевгелија 
10.000 ден. 

12 Кинолошко друштво 
"Кожуф"-Гевгелија 

Меѓународна изложба на сите раси на 
кучиња.... 

50.000 ден. 

13 "МЕДИА АКТИВ ПРЕСС"-
Гевгелија 

Информирање на граѓаните, Медиумски 
кампањи од интерес на општина 

Гевгелија.. 
10.000 ден. 

14 ЗГ "Смоквица"-Гевгелија Курбан во црквата Св.Димитрија, 
Смоквичка вечер... 

10.000 ден. 

15 ЗГ Поддршка - Гевгелија Програмска активност -                     
"Сите сме еднакви" 

20.000 ден. 

16 ЗГ "Спас за нас"-Гевгелија Кожуф Планина-заштитено подрачје,  

Локални ѓубришта.... / 
17  "Македонска пчела"-

с.Негорци 
Регионално унапредување и 

популаризација на пчеларството..... 
10.000 ден. 

18 Радиоаматерски клуб 
"Никола Тесла"-Гевгелија 

Радио аматерски меѓународни 
натпревари, Набавка на радио уреди.... 20.000 ден. 

19 Клуб "Дого Аргентино"-
Гевгелија 

Специјализирана изложба  

на Дого Аргентино во Гевгелија / 
20 "Здружение на Власите на 

општина Гевгелија" 
Поставување жичена ограда  
на резервоарот за пиење на вода,  

чистење на депонијата,                                                                / 
одржување на водоводниот систем. 

21 ЗГ "Чејнџмејкерс"-
Гевгелија 

Посета на саемот за одмори  
во Холандија,  

збратимување на Гевгелија     / 
 и Утрехт,  

    

   ВКУПНО: 700.000 ден. 

 

3.Финансирање 

Активностите утврдени со оваа Програма општината ќе ги поддржи 
финансиски со издвојување на средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2018 
година, Програма Д-Градоначалник, Потпрограма ДО. 
 
4.Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Гевгелија". 
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Br.09-385/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 5/02 и 11/05), член 11 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 
15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 
173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на 
општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“ бр. 25/06, 8/10 и 18/14 
год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 20.02.2019 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

За активностите во областа на социјална заштита во општина Гевгелија  
за 2019 година 

 
I. ВОВЕД 

Основен документ со кој е уредено остварувањето на социјалната заштита во 
Република Македонија е Законот за социјалната заштита. Според овој закон, 
општината, градот Скопје и општините во градот Скопје обезбедуваат спроведување 
на социјалната заштита во согласност со овој закон, донесуваат програми за 
потребите на граѓаните од областа на социјалната заштита, согласно со 
Националната програма за развој на социјалната заштита, ги обезбедуваат 
обврските утврдени со овој закон и донесуваат општи акти од областа на 
социјалната заштита. 

Општината, градот Скопје и општините во градот Скопје обезбедуваат 
остварување на социјалната заштита на лицата со инвалидност, децата без 
родители и децата без родителска грижа, децата со пречки во менталниот и 
телесниот развој, децата на улица, децата со воспитно-социјални проблеми, децата 
од еднородителски семејства, лицата изложени на социјален ризик, лицата кои 
злоупотребуваат дроги, други психотропни супстанции, прекурзори и алкохол, 
лицата жртви на семејно насилство, лицата жртви на трговија со луѓе, старите лица 
без семејна грижа, преку вонинституционални и институционални облици на 
социјална заштита, домување и подигање на свеста на населението за потребите од 
обезбедување на социјалната заштита, согласно со одредбите од овој закон. 
 
II. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНО НИВО 
 Социјалната заштита, како организирана дејност од страна на државата и 
локалната самоуправа, која има за цел да се спречат и надминат основните 
социјални ризици на кои е изложен граѓанинот, семејството и групи население во 
текот на животот, најчесто ги третира следниве ризици:  
 

• Ризици по здравје (болест, повреда и инвалидност) 
• Ризици од старост и стареење 
• Ризици на кои се изложени еднородителските семејства 
• Ризици од невработеност, губење на приход за издржување по основа на 

работа и слично 
• Ризици од сиромаштија и ризиците од друг вид на социјална исклученост. 
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Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе им 
обезбеди социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно 
да ја остварат својата социјална сигурност. Односно ќе обезбеди организирање на 
социјалната заштита преку  организирање и развивање на облици и форми на 
давање социјални услуги на одделни групи на граѓани кои се нашле во состојба на 
социјален ризик. 

 
III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

Целта на Програмата е развој на интегриран, транспарентен и одржлив 
систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, ефикасни и квалитетни 
мерки и услуги креирани според потребите на корисникот.  

Помеѓу другото, оваа програма ја регулира и поблиската соработка помеѓу 
централната власт претставувана од министерството за труд и социјална политика и 
центрите за социјална работа, со локалната власт, на полето на социјалната 
заштита.  

Со Програмата се предвидува активностите на општина Гевгелија, во областа 
на социјалната заштита, да бидат насочни кон остварување на се следните 
приоритетни цели: 

1.Остварувaње на социјална заштита на лица изложени на социјален ризик, 
2.Остваруавње на социјална заштита на лица со посебни потреби, 
3.Остварување на социјална заштита на лица кои употребуваат, односно 

злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции 
 
ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 1 
 
Остварувaње на социјална заштита на лица изложени на социјален ризик и 
намалување на сиромаштијата 
 
ЦЕЛ 
- Подобрување на квалитетот на живот на населението, а особено на оние лица кои 
се со загрозена материјална состојба и на кои им е потребна социјална помош. 
 
АКТИВНОСТИ  
 
1. Еднократна парична помош за физички лица 

 Општина Гевгелија, ќе обезбеди финансиска помош на лицата корисници на 
права од областа на социјалната заштита.  

Во оваа категорија ќе бидат земени во предвид и лицата кои се во загрозена 
состојба поради болест, болнички третмани и хируршки зафати, лица кои претрпеле 
елементарни непогоди и несреќи, лица неспособни за работа и лица со посебни 
потреби.  

Составен дел на барањето за еднократна парична помош е медицинска 
документација со која барателот располага/записник од увид за претрпена 
штета/потврда од надлежна институција за социјалната положба.  

 
2. Субвенционирање на престојот на деца во ЈОУДГ Детска радост Гевгелија 

Оваа активност се однесува на деца кои потекнуваат од социјално загрозени 
домаќинства. Средствата ќе се исплаќаат врз основа на податоци кои месечно ќе ги 
доставува ЈОУДГ Детска радост Гевгелија. 
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3. Доделување на стипендии на ученици 
 Доделувањето на стипендии ќе се врши врз основа на барање кое, заедно со 
потврда за упис во училиште и потврда за месечните приходи на родителите (кои не 
смеат да бидат повисоки од просечната плата), овие лица ќе го достават до 
општината. 
 
4. Доделување на новогодишни пакетчиња на деца кои потекнуваат од 
социјално загрозени домаќинства  
 За децата – жители на Општина Гевгелија, кои потекнуваат од социјално 
загрозени домаќинства, општината секоја година доделува новогодишни пакетчиња. 

Пакетчињата ќе се доделуваат претходно доставен список од 
Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа- Гевгелија, а кој ги опфаќа децата на 
возрасат до 14 години, кои потекнуваат од социјално загрозени семејства. 
 
5. Доделување на огревно дрво на социјално загрозени домаќинства 

Оваа активност се однесува на социјално загрозени домаќинства на 
подрачјето на општина Гевгелија. Дрвата за огрев ќе се доделат по претходно 
доставен список од Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа- Гевгелија. 
 
6. Доделување на „Велигденски пакет“ на лица кои се корисници на право на 
социјална парична помош 

Лицата кои се корисници на правото на социјална парична помош на 
подрачјето на општина Гевгелија, по претходно доставен список од 
Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа-Гевгелија, по повод велигденските 
празници, ќе добијат пакет. 
 
7. Субвенционирање на потрошувачката на вода за пиење. 
 Оваа активност се однесува на домаќинства кои се корисници на правото на 
социјална парична помош на подрачјето на општина Гевгелија.  
 Корисникот го остварува надоместокот по основ на субвенција на дел од 
месечната сметка за комунални услуги-испорака на вода за пиење, издадена од 
давателот на услуга-ЈПКД „Комуналец“ Гевгелија, доколку: 
 -остварува право на социјална парична помош, согласно Законот за 
социјалната заштита, 
 -редовно ги плаќа сметките за потрошената вода, 
 -потрошувачката на вода не надминува повеќе од 20 м3 месечно. 
 
8. Ангажирање на работници за вршење на јавни работи. 

За вршење на јавни работи за потребите на општината ќе бидат ангажирани 
лица приматели на социјална помош и невработени лица.  
 
9. Имплементација на проекти на Министерството за труд и социјална политика 
и Агенцијата за вработување 
 Општина Гевгелија ќе продолжи со иплементација на програмата Општинско 
корисна работа 2018 (јануари-мај 2019), која има за цел да овозможи социјално 
вклучување  на невработени лица преку нивно ангажирање на определено скратено 
работно време, заради стекнување на одредени вештини и постепено вклучување на 
пазар на труд. Програмата, исто така, има за цел преку обезбедување на услуги од 
социјални сфера да помогне на  лица кои живеат на територијата на локалната 
самоуправа. 
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 Преку програмата се ангажирани 9 лица за кои општината ќе го плати 
персоналниот данок, осигурувањето во случај на несреќа при работа, 
професионално заболување и трошоците за превоз.  
 Исто така општината ќе аплицира и на други повици објавени од надлежни 
институции, а со цел намалување на сиромаштијата и невработеноста (програма за 
работно ангажирање-јавни работи и сл.) 
 
ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 2 
Остварување на социјална заштита на лица со посебни потреби и намалување 
на социјалната исклученост 
 
ЦЕЛ 
- Подобрување на квалитетот на живеење на лицата со посебни потреби; 

- Побрза социјализација и поголема вклученост на оваа група во јавниот- социјален 
живот. 
 
АКТИВНОСТИ 
1. Обезбедување на превоз на лица со посебни потреби кои го посетуваат 
Дневниот центар за лица со посебни потреби Гевгелија. 

Организирање на превоз опфаќа бесплатен превоз на штитениците на 
Дневниот центар за лица со посебни потреби од нивните домови до центарот и 
обратно. Право на користење на превозот имаат и нивните придружници. 

Превозот се организира по претходно спроведување на постапка согласно 
законот за јавни набавки, а врз основа на податоци добиени од центарот. 

 
2. Одбележување на новогодишните празници и меѓународниот ден на лица со 
посебни потреби 
 Со цел одбележување на новогодишните празници и меѓународниот ден на 
лица со посебни потреби, градоначалникот на општината ги посетува центрите за 
лица со посебни потреби: Дневниот центар за лица со посебни потреби Гевгелија и 
Центарот Мајка Тереза Гевгелија. 
 На двете институции ќе им се доделат школски прибор, дидактички материјал 
или техничка стока, во зависност од нивните потреби. 
 
3. Изградба на пристапни рампи за инвалидизирани лица во јавните општински 
установи. 

Оваа активност ќе се реализира согласно Законот за градење и Правилникот за 
начинот на обезбедување на непречен пристап, движење (хоризонтално и вертикално), 
престој и работа на лица со инвалидност до и во градби со јавни деловни намени, градби со 
намена домување во станбени згради, како и градби со станбено-деловна намена.  
 
ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 3 
Остварување на социјална заштита на лица кои употребуваат, односно 
злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции, жртви на семејно 
насилство и трговија со луѓе. 
 
ЦЕЛ 
- Намалување на бројот на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и 
други психотропни супстанции и нивна ресоцијализација, 
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- Превенција на појавата на семејно насилство и трговија со луѓе, 
- Поддршка на жртвите на семејно насилство и трговија со луѓе. 
 
АКТИВНОСТИ 
- Едукативни работилници за лицата кои употребуваат, односно злоупотребуваат 
дроги и други психотропни супстанции, 
- Едукативни работилници за информирање на младите и детектирање на облиците 
на семејно насилство, 
- Едукативни работилници за информирање на младите и детектирање на облиците 
на трговија со луѓе. 

Овие активности ќе бидат реализирани во соработка со невладиниот сектор 
од општината. 
 
III. ДРУГИ АКТИВНОСТИ 
 
1. Еднократна парична помош на новородено дете 
 Општина Гевгелија ќе доделува еднократна парична помош за новородени 
деца, чии родители се со постојано живеалиште во Општина Гевгелија, и тоа во 
износ од 6.000,00 денари за новородено дете и 12.000,00 денари за третородено 
дете и секое наредно новородено дете. 

Барателот е потребно со барањето за доделување на еднократна парична 
помош да достави: 

- лична карта на родителите, 
- извод од матична книга на родените (за новороденчето, за трето дете-извод 

за сите три деца) 
- број на трансакциска сметка. 
На овој начин освен што се помагаат семејствата со принови и се поттикнува 

наталитетот, општината ќе може да добие и евиденција за новородени деца во 
општината на годишно ниво, со што ќе се утврди и дали постои тренд на пораст или 
опаѓање на бројот на новородени деца во општината. 
 
IV. БУЏЕТ 
 Активностите предвидени со оваа програма ќе се реализираат со средства 
предвидени во Буџетот на општина Гевгелија 2019 година, а во вкупен износ од 
3.000.000,00 денари и донации.  
 
 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Програмата влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на 
општина Гевгелија. 
 
Br.09-386/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 
Врз основа на член 38 став (1) точка 26 од Статутот на општина Гевгелија, 

(„Службен гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06,  8/10 и 18/14 год.), а во врска со 
член 20-б став (11) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на 
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Република Македонија“ бр.24/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18г.), Советот на општина 
Гевгелија, на седницата одржана на 20.02.2019 година, ја донесе следната    

                                                        
О Д Л У К А 

за давање согласност на Измената на Годишниот план за вработување во 
општина Гевгелија за 2019 година 

 
Член 1 

 Се дава согласност на Измената на Годишниот план за вработување во 
општина Гевгелија за 2019 година, предложена од Градоначалникот на општина 
Гевгелија. 
 

Член 2 
 Се обврзува Градоначалникот на општина Гевгелија,  Измената на Годишниот  
план за вработување на општина Гевгелија за 2019 година, да ја достави на 
мислење до Министерството за информатичко општество и администрација. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-387/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен  весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и 
член 38 став (1) точка 7 од Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на 
општина Гевгелија“ бр.25/06, 8/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија на 
седницата одржана на ден 20.02.2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

За измена и дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови во општина Гевгелија за 2019 година 

 
1.Во Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија 

за 2019 година , се врши следнава измена и дополнување: 
Во Глава II, поднасловот 4 “Урбанистички планови вон населено место“ се 

додава нов став 4.7 кој гласи: 
“Измена и дополнување на дел од блок 7, од УПВНМ за мултинаменски 

стопански комплекс на потег Гевгелија-граничен премин Богородица, општина 
Гевгелија.“ 

2.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Гевгелија“. 

 
Br.09-388/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
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Врз основа на член 46 став (8) од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16 год.) и член 
38 став (1) точка 7 од Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на општина 
Гевгелија“ бр.25/06,  8/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата 
одржана на ден 20.02.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

За изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за 
изградба на објект - Прифатилиште за кучиња скитници и нерегистрирани 
кучиња на  КП бр.486/13 и 486/14 КО  Негорци, општина Гевгелија 

      
     Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од изработка на Локална урбанистичка 

планска документација за изградба на објект- Прифатилиште за кучиња скитници и 
нерегистрирани кучиња на КП бр. 486/13 и 486/14 КО  Негорци, општина Гевгелија, 
со графички и текстуален дел на планска документација, согласно член 46 став 8 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16). 

   
     Член 2 
ЛУПД за изградба на објект- Прифатилиште за кучиња скитници и 

нерегистрирани кучиња на КП бр. 486/13 и 486/14 КО  Негорци, општина Гевгелија од 
член 1 на оваа Одлука зафаќа површина од 4 530 м2 и истата спаѓа во намена Г2- 
Лесна индустрија. 

 
     Член 3 
Изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на 

објект- Прифатилиште за кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на КП бр. 
486/13 и 486/14 КО  Негорци, општина Гевгелија трба да се базира врз одредбите од 
Просторниот план на РМ, а истата да се изработи во согласност со методологијата 
која произлегува од одредбите утврдени со Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и 
подзаконските акти кои произлегуваат од него.   

 
Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен 
Гласник на општина Гевгелија“. 
 
Br.09-389/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 7 од Законот за култура ("Службен весник на РМ" бр.31/98, 
49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11……11/18 год.) и член  38 став (1) точка 31 од 
Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 
8/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 
20.02.2019 година, го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на Јавната општинска 
установа  Пионерски дом  "Јосип Броз-Тито" од Гевгелија за 2018 година, усвоен  и 
предложен од Управниот одбор на оваа јавна установа со Одлука бр.02-13/4  од 
12.02.2019 година. 
 2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-390/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 
 Врз основа на член 7 од Законот за култура ("Службен весник на РМ" бр.31/98, 
49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11…….11/18 год.) и член  38 став (1) точка 29 од 
Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 
8/10 и 18/14год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 20.02.2019 
година, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 1.Се усвојува Годишната програма за работа на Јавната општинска установа  
Пионерски дом "Јосип Броз-Тито" од Гевгелија за 2019 година, усвоена и 
предложена од Управниот одбор на јавната установа со Одлука бр.02-13/3 од 
12.02.2019 година. 
 2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-391/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/02 год. ), и член 38 став (1) точка 31 од Статутот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14 
год.), а во врска со член 32 став (3) од Законот за Библиотеките ("Службен весник на 
РМ" бр.66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седницата одржана на 20.02.2019 година,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на Јавната општинска установа 
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2018 година, усвоен  и предложен од 
Управниот одбор на јавната установа со Одлука бр.02-27/2 од  11.02.2019 година. 
 2.Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник 
на општина Гевгелија". 
 
Br.09-392/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
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Врз основа на член 36 став (1) точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/02  год.),  и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија"  бр.25/06, 8/10 и 18/14 
год.), а во врска со член 32 став (3) од Законот за Библиотеките ("Службен весник на 
РМ" бр.66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седницата одржана на 20.02.2019 година,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 1.Се усвојува Програмата за работа на Јавната општинска установа 
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2019 година, усвоен и предложен од 
Управниот одбор на јавната општинска установа со Одлука бр.02-27/3 од 20.02.2019 
година. 
 2.Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник 
на општина Гевгелија". 
 
Br.09-393/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ"  бр.05/02 год.),  а во врска со член 32 став (3) од Законот за 
библиотеките (" Службен весник на РМ" бр..66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 
и 39/16 год.) и член 38 став (1) точка  29  од Статутот на општина Гевгелија 
("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14 год.), Советот на 
општина Гевгелија на седницата одржана на ден 20.02.2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 1.Се усвојува Финансовиот план на Јавната општинска установа Библиотека  
"Гоце Делчев"-Гевгелија за 2019 година, усвоен и предложен од Управниот одбор на 
установата под бр.02-181/3 од 30.10.2018 год. 
 2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-394/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 7 од Законот за култура ("Службен весник на РМ" бр.31/98, 
49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11………11/18 год.) и член  38 став (1) точка 31 
од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" 
бр.25/06, 8/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 
20.02.2019 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на Јавната општинска установа 
Дом на култура  "Македонија" од Гевгелија за 2018 година, усвоен и предложен од 
Управниот одбор на јавната општинска установа со Одлука бр.02-18/3 од 11.02.2019 
година. 
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 2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-395/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 7 од Законот за култура (Службен весник на РМ" бр.31/98, 
49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11……11/18 год.) и член 38 став (1) точка 29 од 
Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 
8/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 
20.02.2019 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 1.Се усвојува Годишната програма за работа на Јaвната општинска установа 
Дом на култура  "Македонија" од Гевгелија за 2019 година, усвоена и предложена од 
Управниот одбор на јавната oпштинска установа со Одлука бр.02-18/4 од 11.02.2019 
година. 
 2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-396/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 20-б став (2) од Законот за вработени во јавниот сектор 
(“Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 год.) и член 38 став (1) точка 
43 од Статутот на општина Гевгелија (“Службен гласник на општина Гевгелија“ 
бр.25/06, 08/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 
20.02.2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За давање согласност на Дополнителниот Годишен план за вработување на 
ЈОУ Дом на култура “Македонија“ - Гевгелија за 2019 година 

 
Член 1 

 Се дава согласност на Дополнителниот Годишен план за вработување на ЈОУ  
Дом на култура “Македонија“ - Гевгелија за 2019 година, изготвен и предложен од 
вршител на должноста директор на ЈОУ  Дом на култура “Македонија“ – Гевгелија. 

 
Член 2 

 За реализација на планираните вработувања ќе се бара дополнување на блок 
дотацијата. 
 

Член 3 
 Се обврзува в.д. директорот на ЈОУ  Дом на култура “Македонија“ – Гевгелија, 
Годишниот план за вработување на ЈОУ  Дом на култура “Македонија“ - Гевгелија за 
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2019 година, да го достави на мислење до Министерството за информатичко 
општество и администрација. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Гевгелија“. 
 
Br.09-397/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/02 год.), а во врска со член 37 од Законот за култура 
("Службен весник на РМ" бр. 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11......11/18 год.) и 
член 38 став (1) точка 29 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на 
општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија на 
седницата одржана на ден 20.02.2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 1.Се усвојува финансовиот план на Јавната општинска установа на ЈОУ Дом 
на култура "Македонија" Гевгелија за 2019 година, усвоен и предложен од управниот 
одбор на оваа установа со Одлуки бр.02-77/3, 02-77/4 и 02-77/5 од 01.11.2018 год.. 
 2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија".   
 

Br.09-398/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.05/02 год.), а во врска со член 7 од Законот за културата 
("Службен весник на РМ" бр.49/03-пречистен текст, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 
51/11……..11/18 год.),  и член 38 став (1) точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(″Службен гласник на општина Гевгелија″ бр.25/06, 08/10 и 18/14 год.), Советот на 
општина Гевгелија, на седницата одржана на 20.02.2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на Јaвната општинска 
установа Работнички Универзитет "Кирил и Методија" од Гевгелија за 2018 година,  
усвоен и предложен  од управниот одбор на оваа јавна општинска установа под 
бр.02-10/2 од 12.02.2019 година. 
 2.Ова решение влегува во сила на денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија" 
 
Br.09-399/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
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Врз основа на член 36 став (1) точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.05/02 год.), а во врска со член 7 од Законот за културата 
("Службен весник на РМ" бр.49/03-пречистен текст, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 
51/11………11/18 год.), и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на општина Гевгелија 
(″Службен гласник на општина Гевгелија″ бр.25/06, 08/10 и 18/14 год.), Советот на 
општина Гевгелија на седницата одржана на 20.02.2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 1.Се усвојува Годишната програма за работа на Jaвната општинска установа 
Работнички Универзитет "Кирил и Методија" од Гевгелија за 2019 година, усвоенa и 
предложенa од управниот одбор на јавната општинска установа под бр.02-10/3 од 
12.02.2019 година. 
 2.Ова решение влегува во сила на денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-400/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/02 год.), а во врска со член  37 од Законот за 
културата ("Службен весник на РМ" бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11 и 
51/11………..11/18 год.) и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на општина Гевгелија 
("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10 и 18/14 год.), Советот на 
општина Гевгелија на седницата одржана на 20.02.2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 1.Се усвојува финансовиот план на Јавната општинска установа Работнички 
универзитет "Кирил и Методија"- Гевгелија за 2019 година, усвоен и предложен од 
управниот одбор на оваа  jавна установа со Одлука бр.02-16/4 од 30.10.2018 година. 
 2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во " Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-401/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 38 став (1) точка 30 од Статутот на 
Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“, бр.25/06, 8/10 и 
18/14год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 20.02.2019 
година, ја донесе следнава 
 

О Д Л У К А 
за учество на општина Гевгелија со проект за „Доизградба на локален пат до 

с.Ума – одвојување од регионален Р112, Гевгелија – Смрдлива Вода”, на 
јавниот повик на Бирото за регионален развој 
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Член 1 
Со оваа одлука се одобрува учеството учество  на општина Гевгелија со 

проектот за „Доизградба на локален пат до с.Ума – одвојување од регионален 
Р112, Гевгелија – Смрдлива Вода”, на објавениот јавен повик од Бирото за 
регионален развој. 

 
Член 2 

Вкупната вредност на проектот изнесува 8.092.339 денари, од кои 10% или  
809.234 денари, доколку проектот биде одобрен, се сопствено учество. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување и ќе биде објавена во 
„Службен гласник на општина Гевгелија”. 
 
Br.09-402/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02 год.) и член 38 став (1) точка 30 од Статутот на 
Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“, бр.25/06, 08/10 и 
18/14год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 20.02.2019 
година, ја донесе следнава: 
 

ОДЛУКА 
за учество на општина Гевгелија со проект за „Изградба на фекален колектор 

со пречистителна станица за отпадни води во село Моин”  
на јавниот повик на Бирото за регионален развој 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува учество на општина Гевгелија со проектот 
„Изградба на фекален колектор со пречистителна станица за отпадни води во 
село Моин”, на јавниот повик на Бирото за регионален развој. 

 
Член 2 

Реализацијата на проектот за изградба на фекален колектор со пречистителна 
станица за отпадни води во село Моин чини 6.901.231 денари, по одобрување на 
апликацијата Општина Гевгелија треба да обезбеди сопствено учество од 50% од 
вредноста или 3.450.616 денари.  

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување и ќе биде објавена во 
„Службен гласник на општина Гевгелија”. 

 
Br.09-403/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
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Врз основа на член 40 став (1) алинеа 1, и членовите 53 и 54 од Статутот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10  и 18/14 
год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден  20.02.2019 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За разрешување и избор на член на Комисијата за прашања на верификација 
на мандати при Советот на општина Гевгелија 

 
1. Се разрешува Снежана Ташевски од функцијата член на Комисијата за прашања 
на верификација на мандати при Советот на општина Гевгелија, поради престанок 
на мандатот на член на Советот на општина Гевгелија. 
2.  Се избира Александра Караманова, за нов член на Комисијата за прашања на 
верификација на мандати при Советот на општина Гевгелија . 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Гевгелија". 
 
Br.09-404/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 40 став (1) алинеа 9, и членовите 53 и 54 од Статутот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10  и 18/14 
год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден  20.02.2019 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За разрешување и избор на член на Комисијата за eднакви можности на жените 
и мажите при Советот на општина Гевгелија 

 
1. Се разрешува Снежана Ташевски од функцијата член на Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите при Советот на општина Гевгелија, поради престанок 
на мандатот на член на Советот на општина Гевгелија. 
2.  Се избира Aлександра Караманова, за нов член на Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите при Советот на општина Гевгелија . 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Гевгелија". 
 
Br.09-405/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 40 став (1) алинеа 2, и членовите 53 и 54 од Статутот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10  и 18/14 
год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден  20.02.2019 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
За разрешување и избор на член на Комисијата за прашања на избори и 

именувања при Советот на општина Гевгелија 
 
1. Се разрешува Митко Алчинов од функцијата член на Комисијата за прашања на 
избори и именувања при Советот на општина Гевгелија, поради престанок на 
мандатот на член на Советот на општина Гевгелија. 
2.  Се избира Александра Караманова, за нов член на Комисијата за прашања на 
избори и именувања  при Советот на општина Гевгелија . 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Гевгелија". 
 
Br.09-406/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 
Врз основа на член 40 став (1) алинеа 3, и членовите 53 и 54 од Статутот на 

општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10  и 18/14 
год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден  20.02.2019 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За разрешување и избор на член на Комисијата за финансирање, буџет и 
Локален економски развој при Советот на општина Гевгелија 

 
1. Се разрешува Митко Алчинов од функцијата член на Комисијата за финансирање, 
буџет и Локален економски развој при Советот на општина Гевгелија, поради 
престанок на мандатот на член на Советот на општина Гевгелија. 
2.  Се избира Лазар Мешков, за нов член на Комисијата за финансирање, буџет и 
Локален економски развој при Советот на општина Гевгелија . 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Гевгелија". 
 
Br.09-407/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 40 став (1) алинеа 8, и членовите 53 и 54 од Статутот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10  и 18/14 
год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден  20.02.2019 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За разрешување и избор на член на Комисијата зa функционирање на системот 
за локална самоуправа при Советот на општина Гевгелија 
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1.Се разрешува Митко Алчинов од функцијата член на Комисијата за 
функционирање на системот на локалната самоуправа при Советот на општина 
Гевгелија, поради престанок на мандатот на член на Советот на општина Гевгелија. 
2.Се избира Лазар Мешков, за нов член на Комисијата за функционирање на 
системот на локалната самоуправа  при Советот на општина Гевгелија . 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Гевгелија". 
 
Br.09-408/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 
 Врз основа на член 88 став (3) од Законот за административните службеници 
("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 05/16, 142/16 и 11/18 год.) и 
член 38 став (1) точка 44 од Статутот на општина Гевгелија  ("Службен гласник на 
општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10 и 18/14 год.), а во врска со член 14 од Законот за 
вработените во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16, 
35/18 год.) Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 20.02.2019 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
За утврдување на вредноста на бодот за пресметување на  платите на јавните 

службеници вработени во ЈОУДГ Детска радост-Гевгелија  
за 2019 година 

 
^лен 1 

 Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници 
вработени во ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија за периодот од 01.01.2019 година до 
31.08.2019 година изнесува 77,24 денари, а за периодот од 01.09.2019 година до 
31.12.2019 година изнесува 81,10 денари. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен гласник 
на општина Гевгелија″, а ќе се применува од 01 јануари 2019 година. 
 
Br.09-409/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 89 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на 
општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14 год. ), а во врска со член 3 од Законот за 
комунални дејности ("Службен весник на РМ" бр.45/97, 23/99, 45/06 и 16/04 год.), 
Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 20.02.2019 година, 
расправајќи по предложената Иницијатива за измена на Програмата за 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на општина Гевгелија за 2019 година, 
донесе 
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З А К Л У Ч О К 
 1.Се прифаќа Иницијативата за измена на Програмата за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација во општина Гевгелија за 2019 година, донесена на 21-
та седница на Советот на општина Гевгелија од 26.12.2018 година 
 2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 
гласник на општина Гевгелија″. 
 
Br.09-410/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Врз основа на член 89 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на 
општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија на 
седницата одржана на ден 20.02.2019 година, расправајќи по предложенaта 
Иницијатива од група граѓани од општина Гевгелија за определување име на 
игралиштето лоцирано на ул. "7-ми Ноември" до Територијалната противпожарна 
единица во Гевгелија, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 1.Се прифаќа Иницијативата од група граѓани од општина Гевгелија за 
започнување постапка за именување на  игралиштето на ул."7-ми Ноември" во 
Гевгелија во игралиште "Елена Костадинова", во чест на прерано починатата Елена 
Костадинова од Гевгелија. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 
гласник на општина Гевгелија″. 
 
Br.09-411/1                                              Pretsedatel 
20.02.2019  god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                         Ta{ko Doj~inov s.r. 

_____________________________________________ 
 

AKTI NA GRADONA^ALNIKOT 
 

 
Општина Гевгелија 
Градоначалник 
Бр.11-174/1 
15.02.2019 година 
 

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Македонија број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
64/18 и 168/18) општина Гевгелија го издава следното : 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

Се известуваат граѓаните и правните лица на територија на општина Гевгелија, 
дека се распишува 

 
Ј А В Е Н   П О В И К 

за доставување на иницијативи за изработка на 
урбанистички планови 
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 Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија број 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), во првиот квартал од 2019 година. 

• Јавниот повик ке трае од 20.02.2019 год. до 25.03.2019 год. (триесет и три дена 
сметано од денот на објавата). 

• Јавниот повик ке биде објавен на веб страната на општина Гевгелија, 
www.gevgelija.gov.mk, на огласна табла во општината, во службено гласило на 
општината, во информацискиот систем е-урбанизам, во дневниот весник 
„Нова Македонија“ 

• Во периодот на траење на јавниот повик секое заинтересирано правно и 
физичко лице може да достави иницијатива за изработка и донесување на 
урбанистички планови од членот 7 став (1) точка 2, 3 и 4 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 

• Заинтересираните правни и физички лица иницијативите можат да ги достават 
во писмена форма преку архивата на општина Гевгелија или во електронска 
форма преку информацискиот систем е-урбанизам во горе наведениот рок. 

• Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов урбанистички план 
или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план. 

• За доставените иницијативи подносителите ке бидат известени во 
електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во 
писмена форма, во рок од 15 работни дена од истекот на рокот за 
доставување на иницијативи. 

• Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените 
иницијативи треба да ги обезбедат правните или физички лица кои се 
подносители на иницијативата. 

 
             Gradona~alnik 
               na op{tina Gevgelija, 

               M-r Sa{o Pockov s.r.                     
______________________________________ 

 
Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 

("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 
 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 5.000,00 denari se 
dodeluvaat na Dan~e Zoran Angelovski od Gevgelija za ednokratna finansiska 
pomo{. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
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O b r a z l o ` e n i e 
Dan~e Angelovski od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za ednokratna finansiska pomo{. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 5.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-81/19                                                      Gradona~alnik 
31.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Viktorija Bo{ko Kostadinova od Davidovo za novoroden sin. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Viktorija Kostadinova od Davidovo podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novoroden sin. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/506                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
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("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Blagica Lazar Atanasova od Gevgelija za novoroden sin. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Blagica Atanasova od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novoroden sin. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/502                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Marija Kasmska od Gevgelija za novoroden sin. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
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O b r a z l o ` e n i e 
Marija Kasmska od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novoroden sin. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/505                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Slavica Zoran Nikolova od Davidovo za novoroden sin. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Slavica Nikolova od Davidovo podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novoroden sin. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/473                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
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("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Eleonora Zoran Milevska od Gevgelija za novoroden sin. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Eleonora Milevska od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novoroden sin. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/474                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Mitra Jovan Mijova od Gevgelija za novoroden sin. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
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O b r a z l o ` e n i e 
Mitra Mijova od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novoroden sin. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/475                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 12.000,00 denari se 
dodeluvaat na Dava Preng Markova od Negorci za novoroden sin (treto dete). 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Dava Markova od Negorci podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novoroden sin (treto dete). 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 12.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/478                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
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("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Zorica Vasil Savova od Gevgelija za novoroden sin. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Zorica Savova od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novoroden sin. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-81/10                                                      Gradona~alnik 
25.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Magdalena Ilija Bel~eva Dimitrovski od Gevgelija za novoroden sin. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
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O b r a z l o ` e n i e 
Magdalena Bel~eva Dimitrovski od Gevgelija podnese barawe do 

Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na 
op{tina Gevgelija za 2019 godina za novoroden sin. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-81/13                                                      Gradona~alnik 
25.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 
Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 

("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Jovanka Petar Karago{eva Maxovska od Gevgelija za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Jovanka Karago{eva Maxovska od Gevgelija podnese barawe do 

Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na 
op{tina Gevgelija za 2019 godina za novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/501                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 

21.02.2019 god.     SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA   Br.2   str.64 



("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Cvetanka Kosta Kostadinova od Negorci za novorodena }erka. 
 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Cvetanka Kostadinova od Negorci podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/503                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Ivana Pavle Guleva od Gevgelija za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
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O b r a z l o ` e n i e 
Ivana Guleva od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/504                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Milovanka Blagoj Taseva od Gevgelija za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Milovanka Taseva od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/488                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
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("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Dragana Ilija Jovanova od Prdejci za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Dragana Jovanova od Prdejci podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

 
 
Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/489                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Van|a Van~o Bozeva od Miravci za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
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O b r a z l o ` e n i e 
Van|a Bozeva od Miravci podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/490                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Elena Boro Grozdanova od Gevgelija za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Elena Grozdanova od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/395                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
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("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Ivana Zoran Tuxarov od Moin za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Ivana Tuxarov od Moin podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/472                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Nikolina Mito Nikolova od Gevgelija za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
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O b r a z l o ` e n i e 
Nikolina Nikolova od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivo 
 
Br.12-24/476                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 
Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 

("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Sava \or|e ^urlinova Kostova od Bogorodica za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Sava ^urlinova Kostova od Bogorodica podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/477                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
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("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 12.000,00 denari se 
dodeluvaat na Emilija Mladen Jovanova od Gevgelija za novorodena }erka (treto 
dete). 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Emilija Jovanova od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novorodena }erka (treto dete). 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 12.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/480                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Struma Nikola Petrova Kostadinova od Gevgelija za novorodena 
}erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
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O b r a z l o ` e n i e 
Struma Petrova Kostadinova od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot 

na op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2019 godina za novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-24/481                                                      Gradona~alnik 
11.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Marjan Mitko Tan~ev od Gevgelija za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Marjan Tan~ev od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-81/4                                                      Gradona~alnik 
25.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
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("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Biljana @ivko \orgijeska od Gevgelija za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Biljana \orgijeska od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-81/5                                                      Gradona~alnik 
25.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Aleksandar Stojanov od Gevgelija za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
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O b r a z l o ` e n i e 
Aleksandar Stojanov od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-81/7                                                      Gradona~alnik 
25.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na \or|e Angel Markov od Negorci za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
\or|e Markov od Negorci podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-81/8                                                      Gradona~alnik 
25.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
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("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 
 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Ice Iqo Mi~ov od Novo Konsko za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Ice Iqo Mi~ov od Novo Konsko podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-81/9                                                      Gradona~alnik 
25.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Marija Dimitar Marinkovi} od Gevgelija za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
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O b r a z l o ` e n i e 
Marija Marinkovi} od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina za novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-81/11                                                      Gradona~alnik 
25.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i ~len 15 
od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.31/18 god.) Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija, donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina, stavka 464 
podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari se 
dodeluvaat na Olivera Anastas Krstova od Gevgelija za novorodena }erka. 
 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i sredstvata 
}e se isplatat  na transakcionite smetki na vrabotenite.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

O b r a z l o ` e n i e 
Olivera Krstova od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina za 
novorodena }erka. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija  
odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina vo 
iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova re{enie.  

Poradi napred navedenoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ova re{enie.  
 

Br.12-81/12                                                      Gradona~alnik 
25.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 od Statutot na op{tina Gevgelija ("Slu`ben vesnik na 
op{tina Gevgelija" br.25/06god., 08/10 god. i 18/14god.) i ~len 17 od Odlukata za 
izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina ("Slu`ben glasnik na 
op{tina Gevgelija "br. 19/14 god.) Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija,donese 
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R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot 
na op{tina Gevgelija za 2019 godina 

 
1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina stavka 464 

podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa LO vo iznos od 44.800,00 denari se 
dodeluvaat na FK Ko`uf ( Studio S4K DOOEL) od Gevgelija za pehari za turnir po 
mal fudbal ESPERO. 
  2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa i sredstvata }e 
se isplatat na transakciska smetka. 
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila od denot na donesuvaweto,a }e se objavi vo 
,,Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija,,. 
 

O b r a z l o ` e n i e 
FK Ko`uf (Studio S4K DOOEL) od Gevgelija podnese barawe do 

Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija za dodeluvawe na sredstva od Buxetot na 
op{tina Gevgelija za 2019 godina za pehari za turnir po mal fudbal ESPERO. 
 Ocenuvajki deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija,odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina vo iznos od 44.800,00 denari kako e navedeno vo dispozitivot na ovaa re{enie. 
 
Br.12-81/18                                                      Gradona~alnik 
30.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 od Statutot na op{tina Gevgelija ("Slu`ben vesnik na 
op{tina Gevgelija" br.25/06god., 08/10 god. i 18/14god.) i ~len 17 od Odlukata za 
izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina ("Slu`ben glasnik na 
op{tina Gevgelija "br. 19/14 god.) Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija,donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot 

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina stavka 463 
podstavka 463120 - Transferi di sportski klubovi , Programa LO vo iznos od 
1.170.000,00 denari se dodeluvaat na KK Ko`uf od Gevgelija. 
  2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa i sredstvata }e 
se isplatat na transakciska smetka. 
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila od denot na donesuvaweto,a }e se objavi vo 
,,Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija,,. 
 
 

Obrazlo`enie 
KK Ko`uf od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe na sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina. 
 Ocenuvajki deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija,odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 

21.02.2019 god.     SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA   Br.2   str.77 



godina vo iznos od 1.170.000,00 denari kako e navedeno vo dispozitivot na ovaa 
re{enie. 
 
Br.12-81/1                                                      Gradona~alnik 
10.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 od Statutot na op{tina Gevgelija ("Slu`ben vesnik na 
op{tina Gevgelija" br.25/06god., 08/10 god. i 18/14god.) i ~len 17 od Odlukata za 
izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina ("Slu`ben glasnik na 
op{tina Gevgelija "br. 19/14 god.) Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija,donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot 

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina stavka 463 
podstavka 463120 - Transferi di sportski klubovi , Programa LO vo iznos od 
640.000,00 denari se dodeluvaat na FK Ko`uf od Gevgelija. 
  2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa i sredstvata }e 
se isplatat na transakciska smetka. 
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila od denot na donesuvaweto,a }e se objavi vo 
,,Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija,,. 
 

O b r a z l o ` e n i e 
FK Ko`uf od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe na sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina. 
 Ocenuvajki deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija,odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina vo iznos od 640.000,00 denari kako e navedeno vo dispozitivot na ovaa 
re{enie. 
 
Br.12-81/2                                                      Gradona~alnik 
14.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 od Statutot na op{tina Gevgelija ("Slu`ben vesnik na 
op{tina Gevgelija" br.25/06god., 08/10 god. i 18/14god.) i ~len 17 od Odlukata za 
izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina ("Slu`ben glasnik na 
op{tina Gevgelija "br. 19/14 god.) Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija,donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot 

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina stavka 463 
podstavka 463120 - Transferi di sportski klubovi , Programa LO vo iznos od 
120.000,00 denari se dodeluvaat na KK Ko`uf od Gevgelija. 
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  2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa i sredstvata }e 
se isplatat na transakciska smetka. 
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila od denot na donesuvaweto,a }e se objavi vo 
,,Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija,,. 
 

O b r a z l o ` e n i e 
KK Ko`uf od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe na sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina. 
 Ocenuvajki deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija,odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina vo iznos od 120.000,00 denari kako e navedeno vo dispozitivot na ovaa 
re{enie. 
 
Br.12-81/3                                                      Gradona~alnik 
18.01.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
 

Vrz osnova na ~len 62 od Statutot na op{tina Gevgelija ("Slu`ben vesnik na 
op{tina Gevgelija" br.25/06god., 08/10 god. i 18/14god.) i ~len 17 od Odlukata za 
izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina ("Slu`ben glasnik na 
op{tina Gevgelija "br. 19/14 god.) Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija,donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot 

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina stavka 463 
podstavka 463120 - Transferi di sportski klubovi , Programa LO vo iznos od 
800.000,00 denari se dodeluvaat na KK Ko`uf od Gevgelija. 
  2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa i sredstvata }e 
se isplatat na transakciska smetka. 
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila od denot na donesuvaweto,a }e se objavi vo 
,,Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija,,. 
 

O b r a z l o ` e n i e 
KK Ko`uf od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 

Gevgelija za dodeluvawe na sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina. 
 Ocenuvajki deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija,odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina vo iznos od 800.000,00 denari kako e navedeno vo dispozitivot na ovaa 
re{enie. 
 
Br.12-81/16                                                      Gradona~alnik 
05.02.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
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Vrz osnova na ~len 62 od Statutot na op{tina Gevgelija ("Slu`ben vesnik na 
op{tina Gevgelija" br.25/06god., 08/10 god. i 18/14god.) i ~len 17 od Odlukata za 
izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina ("Slu`ben glasnik na 
op{tina Gevgelija "br. 19/14 god.) Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija,donese 
 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot 

na op{tina Gevgelija za 2019 godina 
 

1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 godina stavka 463 
podstavka 463120 - Transferi di sportski klubovi , Programa LO vo iznos od 
250.000,00 denari se dodeluvaat na @RK GEVGELIJAod Gevgelija. 
  2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa i sredstvata }e 
se isplatat na transakciska smetka. 
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila od denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
,,Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija,,. 
 

O b r a z l o ` e n i e 
@RK GEVGELIJA od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 

op{tina Gevgelija za dodeluvawe na sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2019 godina. 
 Ocenuvajki deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija,odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2019 
godina vo iznos od 250.000,00 denari kako e navedeno vo dispozitivot na ovaa 
re{enie. 
 
Br.12-81/17                                                      Gradona~alnik 
05.02.2019  god.                       na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija        M-r Sa{o Pockov s.r. 

_____________________________________________ 
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