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



Врз основа на член 14 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02 год.) и член 38 став 1 точка 43 од Статутот на општина 
Гевгелија, („Службен гласник на општина Гевгелија бр. 25/06 и 8/2010 год), 
Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 21.01.2016 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
За одобрување поднесување на предлог – проектот "Волонтери за 

заштита и борба против шумските пожари и природни катастрофи" за 
учество во првиот Повик за проектни предлози на  Интерег-ИПА Програма 

за прекугранична соработка Р.Бугарија-Р.Македонија 2014-2020 бр.: 
2014TC16I5CB006-2015-1 

 
Член 1 

Се одобрува поднесување на предлог – проектот„Волонтерите за 
заштита и борба против шумските пожари и природни катастрофи“, по 
приоритетна оска 1 Животна средина, мерка 1.2 Спречување на ризикот и 
ублажување на последиците од природните и предизвиканите од човекот 
опасности и непогоди во географскиот регион на ПГС. 

 
Член 2 

Со проектот од член 1 ќе се учествува на првиот Повик за проектни 
предлози на Програмата Интерег-ИПА за прекугранична соработка Бугарија-
Македонија 2014-2020, објавен на 23 Септември 2015 година, од страна на 
Министерството за регионален развој и јавни работи на Р. Бугарија, во улога на 
управувачки орган на Програмата и Министерството за локална самоуправа на 
Р. Македонија, во улога на национален орган на Програмата. Програмата е 
кофинансирана од Инструментот за претпристапна помош II на Европската 
унија.  
 

Член 3 
Општина Гевгелија учествува како партнер на  НВО „Противпожарни 

иницијативи и иновации“ – Благоевград , која е водечки партнер на проектот. 
Останати партнери во проектот се Главната дирекција "Безбедност од пожар и 
заштита на населението" – Софија, и Регионален Центар за одржлив развој - 
Гевгелија. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен 

гласник на општина Гевгелија“. 
 
Бр.09-142/1       Претседател 
21.01.2016 год.      на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија       Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 14 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02 год.) и член 38 став 1 точка 43 од Статутот на општина 
Гевгелија, („Службен гласник на општина Гевгелија бр. 25/06 и 08/10 год), 
Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на  21.01.2016 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
За одобрување на поднесување на предлог – проектот " Афирмација на 
природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра 

видливост и пристап" за учество на првиот Повик за проектни 
предлози на  Интерег-ИПА Програма за прекугранична соработка 

Р.Бугарија-Р.Македонија 2014-2020,                                     бр.: 
2014TC16I5CB006-2015-1 

 
Член 1 

Се одобрува поднесување на проектот "Афирмација на природните и 
културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и 
пристап", по приоритетна оска 2. Туризам, мерка 2.1. Зголемување на 
туристичкиот потенцијал во регионот преку подобра заштита и одржливо 
користење на природното и културното наследство. 

 
Член 2 

Со проектот од член 1 ќе се учествува на првиот Повик за проектни 
предлози на Програмата Интерег-ИПА за прекугранична соработка Бугарија-
Македонија 2014-2020, објавен на ден 23 Септември 2015  година, од страна на 
Министерството за регионален развој и јавни работи на Р. Бугарија, во улога на 
управувачки орган на Програмата и Министерството за локална самоуправа на 
Р. Македонија, во улога на национален орган на Програмата. Програмата е 
кофинансирана од Инструментот за претпристапна помош II на Европската 
унија.  
 

Член 3 
Имотот обезбеден со реализацијата на проектот се дава на слободно 

користење за целта на проектот за најмалку 5 години по завршувањето на 
проектот. 
 

Член 4 
Општина Гевгелија учествува како водечки партнер на  проектот, а 

проектен партнер е Агенцијата за економски развој од Банско. 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен 

гласник на општина Гевгелија“. 
 
Бр.09-143/1       Претседател 
21.01.2016 год.      на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија       Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 14 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02 год.) и член 38 став 1 точка 43 од Статутот на општина 
Гевгелија, („Службен гласник на општина Гевгелија„ бр.25/06 и 08/10 год), 
Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 21.01.2016 година, 
донесе 
 
 
 

25.01.2016 god.    SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA      Br.1   Str.2 



О Д Л У К А 
За позајмица на средства за реализација на проектот:  

"Развој на механизми за одржливо управување на речните сливови         
(преку обнова на инфраструктурата) како мерки за претпазливост против 

интензивните поројни феномени" 
 

Член 1  
 Заради потребата од целосна реализација на Проектот "Развој на 
механизми за оддржливо управување на речните сливови (преку обнова на 
инфраструктурата) како мерки за претпазливост против интензивните поројни 
феномени", Советот на општина Гевгелија одобрува позајмица од 2.720.000    
денари од сметката на општина Гевгелија на сметката на Проектот, 
финансиран од ЕУ преку Програмата за прекугранична соработка, Инструмент 
за предпристапна помош (ИПА) Република Грција – Република Македонија, a 
согласно Договорот бр. 2011/DN022620/CN 314 208, според кој општина 
Гевгелија е проектен партнер. 
 

Член 2 
 Висината на финансиските средства од износ од 2.720.000 денари 
наведени во член 1 од оваа Одлука по исплатата на реализираните активности 
ќе се повратат на сметката на Основниот буџет на општина Гевгелија. 

 
Член 3 

 Оваа одлука влегува на сила од денот на нејзино донесување, а ќе се 
објави во „Службен гласник на општина Гевгелија“ 
 
Бр.09-148/1       Претседател 
21.01.2016 год.      на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија       Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 25 и 26 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 38 став 1 точка 7 од Статутот на општина 
Гевгелија („Сл. Гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06 и 8/10), Советот на 
општина Гевгелија на седницата одржана на ден  21.01.2016 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
За донесување на Детален урбанистички план  дел од блок 4 (4.4), 

општина Гевгелија, плански период 2014-2019 година 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план  за дел од блок 

4 (4.4), општина Гевгелија, плански период 2014-2019 година, со графички 
приказ на планот и текстуален дел на планот. 

 
 
 

Член 2 
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Деталниот урбанистички план дел од блок 4 (4.4), општина Гевгелија, 
плански период 2014-2019 година, од член 1 на оваа Одлука зафаќа површина 
од 5,95ха. 

Граница на опфатот е: 
-На север границата се протега по осовината на улица „Миле Пецанов“ 
-На исток границата се протега по осовината на улица „Леонид Јанков“, и 
пешачка патека 
-На југ границата се протега по осовината на улица „Ристо Јанев“, скршнува на 
север до раскрсницата со улица „Кожуф“ и се движи по осовина на улица 
„Кожуф“ до раскрсница со улица „Леонид Јанков“ 
-На запад границата се протега по осовината на планирана улица „Западна 
Собирна“ 
  

Член 3 
 Просторот опфатен со Деталниот урбанистички план дел од блок 4 (4.4), 
општина Гевгелија, плански период 2014-2019 година, е со следните намени: 
 А1 - домување во стамбени куќи 
 А2 - домување во стамбени згради 
 Б1 - мали и комерцијални намени 
 Е1 - комунална инфраструктура 
   

Член 4 
 

Деталниот урбанистички план дел од блок 4 (4.4), општина Гевгелија, 
плански период 2014-2019 година, се состои од текстуален и графички приказ, 
кои се составен дел на оваа Одлука 
  

Член 5 
  ДУП-от по усвојувањето се доставува на надлежните државни органи и 
институции утврдени со закон. 
 

Член 6 
 ДУП-от се заверува со потпис и печат на носителот на планот. 
 

Член 7 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен Гласник на општина Гевгелија“. 
 
Бр.09-144/1       Претседател 
21.01.2016 год.      на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија       Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 40 став 1 алинеа 5, и член 54 од Статутот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 
год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 21.01.2016 
година, расправајќи по предлогот на Комисијата за избори и именувања, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 
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За именување член на Комисијата за статут и прописи при Советот на 
општина Гевгелија 

 
1. Се именува Елена Ичков, дипломиран правник и член на Советот на 
општина Гевгелија, на функцијата член на Комисијата за статут и прописи при 
Советот на општина Гевгелија. 
2.  Именуваниот член Елена Ичков  да се вклучи во работата на  Комисијата за 
статут и прописи како замена на претходно разрешен член на оваа Комисија. 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
"Службен гласник на општина Гевгелија". 
 
Бр.09-147/1       Претседател 
21.01.2016 год.      на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија       Драги Хаџи-Николов с.р. 

 
Врз основа на член 40 став 1 алинеа 5, и членовите 53 и 54 од Статутот 

на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 
08/10 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 21.01.2016 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За разрешување на член на Комисијата за статут и прописи при Советот 
на општина Гевгелија 

 
1. Се разрешува Марија Јованова-Лазаревска од функцијата член на 
Комисијата за статут и прописи при Советот на општина Гевгелија, поради 
претходно најавено оправдано отсуство за одреден период од работата на 
Советот на општина Гевгелија. 
2.  Се задолжува Комисијата за избори и именувања при Советот на општина 
Гевгелија да предложи друг член во Комисијата за статут и прописи како 
замена на разрешениот член. 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
 
Бр.09-146/1       Претседател 
21.01.2016 год.      на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија       Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 40 став 2 од Статутот на општина Гевгелија ( 
"Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), и член 125 од 
Деловникот на Советот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина 
Гевгелија" бр.05/07год.) Советот на општина Гевгелија на седницата одржана 
на 21.01.2016 година, расправајќи по предлогот на Комисијата за избори и 
именувања, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За формирање Комисија за изработка на програмата за работа на Советот 
на општина Гевгелија за 2016 година 

1. Со ова Решение се формира Комисија од пет члена за изработка на 
Програмата за работа на Советот на општина Гевгелија за 2016 година. 
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2.  За членови на горенаведената Комисија се именуваат: 
- Драги Хаџи-Николов (претседател), 
- Ристо Камов  (член), 
- Елена Ичков (член), 
- Андон Ќурчиев (член), 
- Марија Костадинова (член). 
 
3. Комисијата за изработка на Програмата за работа на Советот на општина 
Гевгелија за 2016 година се задолжува да ги собира, анализира и внесува во 
Програмата сите задачи и работи коишто се поднесени до Советот на општина 
Гевгелија од страна на овластените предлагачи. 
4. Се задолжува Комисијата за изработка на Програмата за работа на Советот 
на општина Гевгелија за 2016 година да ги известува задолжените субјекти да 
ги достават актите и материјали од својот делокруг на разгледување и 
усвојување пред Советот на општина Гевгелија во зацртаниот рок во 
Програмата. 
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
"Службен гласник на општина Гевгелија". 
 
Бр.09-145/1       Претседател 
21.01.2016 год.      на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија       Драги Хаџи-Николов с.р. 
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