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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот 
сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14 и 27/16), 
член 57 став (4) од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 05/12) и член 38 став (1) точка 26 од Статутот на 
Општина Гевгелија ((“Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/06 и 
08/10 год.), на предлог на градоначалникот, Советот на Општина Гевгелија на 
седницата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на 

општинската администрација на Општина Гевгелија 

 

 

I. Основни одредби 

 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува внатрешната организација на општина 

Гевгелија (во натамошниот текст: општината), видот и бројот на 
организационите единици и нивниот делокруг на работа, начините и формите 
на раководење, како и графички приказ (органограм) на внатрешната 
организација на општината. 
 

Член 2 
Општинската администрација ги извршува работите од надлежност на 

органите на општината. 
Општинската администрација е должна со своето работење да обезбеди 

ефикасно функционирање на органите на општината. 
 

Член 3 

Општинската администрација работите од својот делокруг на работа ги 
извршува согласно Законот за локална самоуправа, други закони, Статутот на 
општината и актите и насоките на Советот и Градоначалникот на општината. 

 
Член 4 

Организацијата на општинската администрација се утврдува во 
зависност од надлежностите на органите на општината утврдени со закон, 
групирањето на работите и задачите според видот, обемот, сложеноста, 
нивната меѓусебна сродност и поврзаност, како и според други услови 
потребни за утврдување на организацијата. 
 

Член 5 
Работата на општинската администрација е јавна. Градоначалникот на 

општината ја информира јавноста за работата на општинската администрација. 
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Член 6 

За извршување на работите од надлежност на органите на општината, 
општинската администрација се организира во сектори, одделенија и 
Територијална противпожарна единица на општината. 

За вршење на инспекциски надзор над вршењето на работите од 
надлежност на општината се организира Сектор – Инспекторат. 

 
Член 7 

Сектор се образува заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани 
подрачја од надлежност на органите на општината, како и заради 
организирање, следење и координирање на работите од надлежност на 
одделенијата во неговиот  состав и унапредување на нивната меѓусебна 
соработка. 

 
Член 8 

Одделение се образува заради извршување на една од следните работи: 
нормативно-правни работи, управување со човечки ресурси, стручно-
аналитички, управни, управно-надзорни, информативно-документирани, 
информативно-комуникациски, оперативни, материјално-финансиски, 
инвестициски, информатичко-технолошки, стручно-административни, како и 
други работи што се извршуваат во органите на општината. 

 
II. Вид и број на организациски единици на општинската администрација 

 
Член 9 

Општинската администрација се организира во следните сектори и 
одделенија и Територијална противпожарна единица на општината: 

 
1. Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната 

средина; 
 1.1 Одделение за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита на 

животната средина; 
  1.2 Одделение за комунални работи и локални патишта; 
  1.3 Одделение за располагање со државно градежно земјиште. 
 
2. Сектор за правни, административни и општи работи и поддршка на 

Градоначалникот; 
  2.1 Одделение за правни работи; 
  2.2 Одделение за стручно-административни и општи работи; 
  2.3 Одделение за поддршка на Градоначалникот; 
 
3. Сектор за финансиски прашања; 
  3.1 Одделение за финансиски прашања; 
  3.2 Одделение за локални даноци и такси; 
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4. Сектор за јавни дејности и локален економски развој; 
  4.1 Одделение за образование; 
  4.2 Одделение за социјална, здравствена, детска и други заштити, 

култура и спорт; 
  4.3 Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка; 
 
5. Одделение за инспекциски работи – Инспекторат 
 
6. Одделение за внатрешна ревизија 
 
7. Одделение за управување со човечки ресурси 
 
8. Територијална противпожарна единица. 
 

III. Делокруг на работа на организациските единици 

 

Член 10 

1. Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната 
средина ги врши работите што се однесуваат на: урбанистичко (урбано и 
рурално) планирање, издавање на документи за градење на објекти од локално 
значење утврдени со закон, уредување на просторот и уредување на 
градежното земјиште, комунални дејности, заштита на животната средина и 
природата, заштита на старата архитектура, јавното осветлување, изградба на 
локални патишта и улици и паркинг простори, сообраќајот и сообраќајната 
сигнализација, организирање на јавниот локален превоз на патници и автотакси 
превозот, одржување на јавната чистота, одржување на зелени површини, 
водење на постапка за оттуѓување на градежното земјиште и други работи кои 
ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалниот согласно законот. 

 
Член 11 

 
1.1 Одделението за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита 

на животната средина ги врши работите кои се однесуваат на урбанистичко 
планирање, постапката за изработка на урбанистички планови, реализација на 
урбанистичките планови, издавање на документи за градење на објекти од 
локално значење, изготвување на Програма за изработка на урбанистички 
планови, се грижи за уредување на просторот опфатен со урбанистичките 
планови, следење на состојбите и извршување на работите од областа на 
заштитата на животната средина и природата, врши и други работи кои ќе му 
бидат доверени од Советот и Градоначалникот согласно законот. 

 
Член 12 

1.2 Одделението за комунални работи и локални патишта ги врши 
работите што се однесуваат на: изградба на водоводни системи за снабдување 
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со вода за пиење, изградба на фекална и атмосферска канализација, одржување 
на јавната чистота, одржување на јавното осветлување, изградба, одржување и 
заштита на локалните патишта, улици, паркинг простори и други 
инфраструктурни објекти, подготвување на програмите за уредување на 
градежно земјиште и изградба и одржување на локални патишта и улици, 
јавниот локален превоз на патници и автотакси превозот, регулирање на 
сообраќајниот режим и изградба и одржување на сообраќајната сигнализација, 
одржување на зелените површини, регулирање и одржување на речните корита 
во урбаните средини, определување на имиња на улици и други 
инфраструктурни објекти, врши и други работи кои ќе му бидат доверени од 
Советот и Градоначалникот согласно законот. 
 

Член 13 
1.3 Одделението за располагање со државното градежно земјиште ги 

врши работите кои се однесуваат на: водење на постапката за отуѓување на 
градежното земјиште со јавно наддавање и непосредна спогодба, водење на 
постапка за издавање на решенија и изработка на договори за отуѓување на 
градежно земјиште со непосредна спогодба и по пат на јавно наддавање, 
следење, проучување и примена на законите, прописите и општите акти од 
областа на градежното земјиште, експропријација, сопственост, катастар, 
облигациони односи и сл., помага во изработката на Годишната програма во 
областа на располагање со градежното земјиште, сопственост на Република 
Македонија, учествува во подготовка на објавите за јавно наддавање и го 
контролира водењето на регистарот на градежното земјиште, се грижи за 
чување на актите и техничката документација согласно законските прописи, 
помага во изработка на општинскиот ГИС, врши и други работи, кои ќе му 
бидат доверени од Советот и Градоначалникот, согласно законот. 

 
Член 14 

2. Секторот за правни, административни и општи работи и 
поддршка на Градоначалникот ги врши работите кои се однесуваат на: 
подготвување на акти за Советот и Градоначалникот, ги подготвува седниците 
на Советот и седниците на неговите комисии и други работни тела, врши 
стручни работи за Советот и Градоначалникот, ракува со документите на 
општината и ги чува сѐ до нивното уништување, односно, предавање на 
Државниот архив на Република Македонија, врши информатичко-технолошки 
работи, комуникација со медиумите и јавноста, давање на административно-
техничка помош на месните заедници, врши и други работи кои ќе му бидат 
доверени од Советот и Градоначалникот согласно законот. 

 
Член 15 

2.1 Одделението за правни работи ги врши работите што се однесуваат 
на: подготвување на актите од надлежност на Советот и Градоначалникот, 
подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите постојани и 
повремени комисии, подготвување на постапката за решавање на управни 
работи, приготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки 
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во кои општината е тужител или тужен, подготвување на седници на 
привремените комисии што ги формира Градоначалникот на општината, 
подготвување и издавање на службен гласник на општина Гевгелија, врши и 
други работи кои ќе му бидат доверени на Советот и Градоначалникот 
согласно законот. 

 
Член 16 

2.2 Одделението за стручно-административни и општи работи ги 
врши работите што се однесуваат на: ракување и чување на документите на 
општината до нивното уништување, односно, предавање на Државниот архив 
на Република Македонија, канцелариското и архивското работење, стручно-
административните и техничките работи за органите на општината, врши 
одржување на информатичко-комуникацискиот систем на општината, вршење 
на административни работи за потребите на месните заедници и граѓаните во 
Општинскиот центар за услуги и дисперзираните канцеларии во населените 
места Негорци, Прдејци, Миравци и Богородица (давање на помош при 
поднесување на барања и нивно дистрибуирање до надлежните органи), 
заштита и одржување на зградата на органите на општината и другиот имот, 
одржување на возниот парк, врши и други работи кои ќе му бидат доверени од 
Советот и Градоначалникот согласно законот. 

 
Член 17 

2.3 Одделението за поддршка на Градоначалникот  ги врши работите 
што се однесуваат на: организирање на работни и други средби на 
Градоначалникот, координирање на мерки и активности со протоколи на 
домашни и странски делегации, одржување и развивање на соработка со 
збратимени и пријателски градови, организирање на јавни настапи на 
Градоначалникот во средствата за јавно информирање, конференции, трибини 
исл., подготвување на јавни анкети, брошури и други документи по прашања 
од значење на општината, комуникација со медиумите, остварување на редовна 
соработка и размена на информации со службите или вработените надлежни за 
односи со јавноста во јавните претпријатија и јавните установи основани од 
општината, организирање и дефинирање на информации за веб страната на 
општината, врши други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на 
надлежности согласно законите и другите прописи. 

 
Член 18 

3. Секторот за финансиски прашања ги врши работите кои се 
однесуваат на: следење и примена на законите и подзаконските акти од областа 
на буџетското и материјално-финансиското работење, управување, следење и 
контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата на 
субјектот утврдени со буџетот, подготвување, извршување и известување за 
извршувањето на буџетот на субјектот, подготовка на стратешкиот план на 
субјектот, измена и дополнување на буџетот и стратешкиот план на субјектот, 
контрола на подготовката и извршување на буџетот, спроведува ex-ante и ex-
post финансиска контрола, изготвување на финансиски план за извршување на 



 

03.10.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.10    Стр. 233 

 

буџетот (месечен, квартален и годишен) за субјектот, органите во состав и 
единките корисници на субјектот, следење на остварувањето на приходите и 
извршувањето на трошоците на субјектот, сметководствено евидентирање за 
извршување на буџетот и подготвување на годишната сметка, подготовка на 
Годишен финансиски извештај, освен извештај за извршените ревизии и 
активности на внатрешната ревизија, кој го подготвува одделението за 
внатрешна ревизија, а е составен дел од овој извештај, согласно член 47 од 
Законот за јавна внатрешна финансиска контрола (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.90/09, 188/13, и 192/15 год.), благајничко работење, 
подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената 
документација, пресметување и исплатата на платите на вработените во 
субјектот, примената на законите, подзаконските акти и други прописи од 
областа на јавните набавки, креирање на ставови по начелни прашања поврзани 
со јавните набавки, координирање и непосредно изготвување одлуки и други 
прописи, програми, информации и други акти од областа на јавните набавки, 
следењето и согледувањето на потребите од набавки во субјектот, изготвување 
на Годишен план за јавни набавки и негова реализација, врши и други работи 
кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот согласно законот. 

 
Член 19 

3.1 Одделението за финансиски прашања ги врши работите кои се 
однесуваат на: подготвување, извршување и известување за извршувањето на 
Буџетот на општината, изготвување на финансиски план за извршување на 
буџетот на општината и за единките – корисници на буџетот – (месечен, 
квартален и годишен), подготовка на Стратешки план на општината, 
сметководствено евидентирање за извршување на буџетот и подготвување на 
годишна сметка, подготовка, примање, ликвидирање и контрола на 
сметководствената документација, следењето на остварување на приходите и 
извршувањето на трошоците на општината, пресметувањето и исплатата на 
платите на вработените на општината, врши и други работи кои ќе му бидат 
доверени од Советот и Градоначалникот согласно законот. 

 
Член 20 

3.2 Одделението за локални даноци и такси ги врши работите што се 
однесуваат на: планирање и утврдување на приходите од локални даноци и 
такси, утврдување и евиденција на обврзниците на даноците на имот и 
комунални такси, ја следи наплатата на даноците на имот, комуналните такси и 
другите надоместоци, се грижи за извршување на присилната наплата, 
идентификација и регистрација на имотот на даночните обврзници, изготвува 
извештаи и информации за состојбата од оваа област, врши и други работи кои 
ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот согласно законот. 
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Член 21 

4. Секторот за  јавни дејности и локален економски развој ги врши 
работите од областа на: функционирањето на установите од областа на јавните 
дејности, основното и средното образование, културата, спортот и 
рекреацијата, здравствената социјалната и детската заштита, противпожарната 
заштита и заштита и спасување на луѓето и материјалните добра, 
комуникацијата со медиумите и јавноста, соработка со невладините 
организации, здруженија на граѓани и граѓаните, локалниот економски развој, 
прекуграничната соработка, развојот на локалната мрежа на институции, врши 
и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот 
согласно законот. 

 
Член 22 

4.1 Одделението за образование ги врши работите што се однесуваат 
на: организирањето на образовниот и воспитниот процес во општината и го 
следи финкционирањето на образовните институции, врши анализа на 
тековната поставеност на училишната мрежа и дава препораки за одредени 
измени, го следи движењето на бројот на учениците и паралелките во 
училиштата, ја следи функционалноста на објектите, соработува со 
раководните и органите на управувањето, врши и други работи кои ќе му бидат 
доверени од Советот и Градоначалникот согласно законот. 

 
Член 23 

4.2 Одделението за социјална, здравствена, детска и други заштити, 

култура и спорт ги врши работите што се однесуваат на: следење на 
состојбите во културата, спортот и рекреацијата, социјалната заштита и 
заштитата на децата, здравствената заштита, следење на функционирањето на 
установите во овие области, следење на функционалноста на објектите на 
установите, преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и 
материјалните добра од воени дејствија, природни катастрофи и друго, 
противпожарна заштита, комуникација со медиумите и јавноста, соработка со 
невладини организации, здруженијата на граѓани и граѓаните, остварување на 
правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, врши други 
работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот согласно 
законот. 

 
Член 24 

4.3 Одделението за локален економски развој и прекугранична 

соработка ги врши работите што се однесуваат на: локалниот економски 
развој, утврдување на развојните приоритети на општината, прекугранична 
соработка, изготвување и реализација на проекти со странски донации, следење 
на развојот на локалната мрежа на институции, угостителството и туризмот, 
врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот 
согласно законот. 
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Член 25 

5. Одделението за инспекциски работи – Инспекторат ги врши 
работите кои се однесуваат на: инспекциски надзор и контрола на примената на 
законите и другите прописи донесени врз основа на закон, на актите донесени 
од органите на општината, а кои се однесуваат на урбанизам, комунални 
работи и заштита на животната средина, јавните дејности, домувањето, 
локалниот економски развој, даноците и таксите, трговијата, угостителството и 
туризмот, презема мерки за отстранување на неправилностите во согласност со 
законот. 

 
 

Член 26 

6. Одделението за внатрешна ревизија ги врши работите кои се 
однесуваат на: процена на усогласеност на работењето на општината во 
согласност со законите, подзаконските акти, интерните акти и договори, 
темелна процена на функционирањето на системот на внатрешна контрола, 
оценување на значајните фактори на ризик, проверка на точноста, 
комплетноста и законитоста на сметководствената евиденција и финансиските 
извештаи на општината, темелна проценка на работењето на информативно-
технолошките системи, процена на соодветноста, економичноста, 
ефективноста и ефикасноста на системот на финансиско управување и 
контрола на утврдување, процена и управување со ризиците, давање препораки 
за подобрување на работењето и работните процедури на општината, 
изготвување и донесување на стратешки и годишен план за внатрешна ревизија 
врз основа на објективна процена на ризик, извршување на поединечни 
внатрешни ревизии согласно со усвоените ревизорски планови и следење на 
нивното спроведување, изготвување на извештаи од извршените ревизии, 
следење на спроведување на мерките преземени од Градоначалникот на 
општината од јавниот сектор врз основа на препораките дадени од 
ревизорските извештаи, изготвување на упатство за работа и повелба за 
внатрешна ревизија, информирање на Градоначалникот на општината за 
постоење на конфликт на интереси при извршување на ревизорската задача, 
известување до Градоначалникот на општината и лицето задолжено за 
неправилности или сомнежи за измами или корупција, кои можат да 
резултираат со кривична, прекршочна или дисциплинска постапка, 
изготвување на годишен извештај за извршените ревизии и активностите на 
внатрешната ревизија, изготвување на план за обука на внатрешните ревизори 
и следење на нивна имплементација и други работи од областа на внатрешната 
ревизија. 

 
 

Член 27 

7. Одделението за управување со човечки ресурси ги врши работите 
кои се однесуваат на: примена на законите и другите прописи и општи акти кои 
се однесуваат на правата, обврските и одговорностите на вработените во 
општинската администрација, изготвува прописи и други акти од областа на 
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работните односи, обезбедува координација на управување со процеси и 
човечки ресурси, стручно усовршување, едукација, тренинг-обука на 
вработените во општинската администрација, координација на процесот на 
оценување на државните службеници, подготвување на одлуката на 
организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на 
општинската администрација, како и измената и дополнувањата на овие акти, 
вработување и мобилност во државната служба, подготовка на Годишен план 
за вработување во институцијата, остварување соработка со Министерството за 
информатичко општество и администрација и Агенцијата за администрација, 
врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот 
согласно законот. 

 
 

Член 28 

8. Територијална противпожарна единица ги врши следните работи 
кои се однесуваат на: гасење на пожари на подрачјето на општинара, 
отстранување на непосредната опасност за настанување  на пожар, спасување 
на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозен од пожари и експлозиви, 
укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации, извршување на 
други работи при несреќи и непогоди, врши непрофитабилни услуги заради 
подобрување на техничка опременост и услови на работа, кои не го 
оневозможуваат или попречуваат вршењето на функциите од претходните 
алинеи на овој став, заедно со територијалните противпожарни единици на 
општините во Република Македонија утврдени со закон, дејствува како 
противпожарна единица на пожари на целата територија на Република 
Македонија, давање помош кога тоа е побарано при гасењето пожари во други 
држави, водење посебна евиденција на настанатите пожари, експлозиви, 
интрвенции за гасење и интервенции за други настани според единствена 
методологија и известување на Дирекцијата за заштита и спасување и 
општината за тоа, периодично испитување и проверка на исправноста на 
противпожарната опрема со која располага Територијалната противпожарна 
единица, тековна проверка и одржување на механизацијата, противпожарно 
обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други 
манифестации, во координација со Министерството за внатрешни работи, врши 
обука од областа на противпожарната заштита, едукација на граѓаните за 
заштита од пожари преку организирање на предавања, преку медиуми и 
организирање на други активности кои ќе ѝ бидат доверени од Советот и 
Градоначалникот на општината. 

 
 

Член 29 
Општинската администрација врши и работи делегирани од органите на 

државната управа, во согласност со закон. 
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IV. Начин и форми на раководење со делокругот на работа 

 

Член 30 

Со општинската администрација раководи Градоначалникот на 
општината. 

 
Член 31 

Со секторот раководи раководител на сектор. 
Во случај на отсуство или спреченост на раководителот на секторот, со 

секторот раководи еден од раководителите на одделенијата од секторот. 
 

Член 32 

Со одделението раководи раководител на одделение. 
Во случај на отсутност или спреченост на раководителот на одделението, 

со одделението раководи стручен државен службеник со највисоко звање во 
одделението, кој го определува раководителот на секторот. 

 
Член 33 

Со Територијалната противпожарна единица на општината раководи 
командир. 

Во случај на отсуство или спреченост на командирот, со 
Територијалната противпожарна единица раководи заменик командир. 

Вкупниот број на вработени и распоредот по звања и работни места го 
утврдува Градоначалникот на општината со Правилникот за систематизација 
на работните места во општината. 

 
Член 34 

Во општината, органите на општината и организациските единици во 
општинската администрација водат деловодник како основна книга за 
евиденција на актите. 

Посебни деловодници ќе се водат во Одделението за урбанизам, 
архитектура, градежништво и заштита на животната средина, Одделението за 
локални даноци и такси и Територијалната противпожарна единица на 
општината. За заведување на одредени акти може да се води и попис на акти 
согласно прописите за архивското работење. 

 
V. Преодни и завршни одредби 

 

Член 35 
Оваа одлука може да се измени и дополни на начин и постапка како и 

при нејзиното донесување. 
 

Член 36 

Со влегувањето на сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за 
организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на 
општинската администрација во општина Гевгелија бр.07-257/1 од 30.01.2009 
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година (“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.5/09 год.) и Одлуката за 
измена и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската администрација во општина Гевгелија 
бр.07-982/1 од 12.03.2010 година (“Службен гласник на општина Гевгелија” 
бр.3/10 год.). 

 
Член 37 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на општина Гевгелија”, а ќе се применува по добиената 
согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. 

 
бр.09-2194/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                  Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 22-а од Законот за спорт (“Слежбен весник на РМ” 
бр.29/09, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 
153/15, 06/16, 61/16 и 106/16 година), и член 38 став 1 алинеја 11 од Статутот на 
општина Гевгелија (“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 08/10 
година), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 30.09.2016 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

за измена и дополнувањена Програмата за финансирање на спортски 

активности во општина Гевгелија за 2016 година 

 

1. Во Програмата за финансирање спортски активности во општина 
Гевгелија за 2016 година (“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.02/16 
год.), како и во Програмата за измена и дополнување на Програмата за 
финансирање на спортски активности во општина Гевгелија за 2016 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.08/16 год.), во поднасловот под 
реден број 3 “Распоредување на финансиските средства” во табелата под реден 
број 23 се додаваат два нови реда, и тоа: 

- реден број 24 – Машки ракометен клуб “ПАРТИЗАН” – Гевгелија со 

одобрени средства од општинскиот буџет во износ од 150.000,00 денари, 

како и  

- реден број 25 – Женски ракометен клуб “ГЕВГЕЛИЈА” – Гевгелија, 

со одобрени средства од општинскиот буџет во износ од 150.000,00 денари. 

Во истата табела, редниот број 24 се заменува со редниот број 26 – “Други 

спортски активности”, и во колоната под реден број 3 – “Одобрени средства 
од општинскиот буџет”, износот 820.000,00 денари се заменува со износот 

520.000,00 денари. 

 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”, и ќе се применува до крајот на оваа година. 
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бр.09-2195/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 

 
Врз основа член 6 од Законот за постапување со бесправно изградени 

објекти (“Службен весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 34/14, 155/14, 
199/14 и 217/15 год.) и член 38 став 1 точка 44 од Статутот на општина 
Гевгелија (“Службен весник на РМ” бр.25/16 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седницата одржана на 30.09.2019 година, ја донесе седнава 

 
ИЗЈАВА 

За согласност за утвдување на правен статус на бесправно изграден објект 

 
1. Општина Гевгелија се согласува на деловниот објект изграден на КП 

бр.3240 КО Негорци, сопственост на општина Гевгелија, да се утврди правен 
статус на бесправно изграден објект. 

2. Деловниот објект, сопственост на Атанас Трајков од Негорци, 
подносител на барањето за утврдување на правен статус на бесправно утврден 
објект, е играден пред влегувањето во сила на Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 
53/12, 34/14, 155/14, 199/14 и 217/15 год.). 

3. Изјавата да се достави до подносителот на барањето за легализација на 
бесправно изграден објект. 

4. Оваа изјава ќе се објави во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 
 

бр.09-2196/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 4 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти (“Службен гласник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 51/13, 72/13, 44/14, 
155/14 и 199/14 год.), член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен 
весник на РМ” бр.56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 38 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Гевгелија (“Службен гласник на општина Гевгелија” 
бр.25/06 и 08/10), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 
30.09.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за неутврдување потреба од донесување на урбанистичко планска 

документација за промена на намената на земјиштето на КП бр.5845/1 

КО Гевгелија 

 

 

 

 



 

03.10.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.10    Стр. 240 

 

Член 1 
Со оваа Одлука не се утврдува потреба од донесување на измена на ДУП 

на Гевгелија, со која ќе се врши вклопување на бесправни изграден помошен 
објект на КП бр.5845/1 Гевгелија, во класа на намена А1 – домување во куќи. 
(А1) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2197/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за средно образование (“Службен весник на РМ” бр.44/95, 26/96, 
36/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ “Јосиф 

Јосифовски” – Гевгелија за учебната 2015/2016 година 

 

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на СОУ “Јосиф Јосифовски” 
– Гевгелија за учебната 2015/2016 година, предложен со Одлука бр.02-748/1 од 
31.08.2016 година на Училишниот одбор на средното училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2198/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за средно образование (“Службен весник на РМ” бр.44/95, 26/96, 
36/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10, 127/16 год.) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина 
Гевгелија (“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на 
општина Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
 
 



 

03.10.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.10    Стр. 241 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ “Јосиф 

Јосифовски” – Гевгелија за учебната 2016/2017 година 

 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на СОУ “Јосиф Јосифовски” 

– Гевгелија за учебната 2016/2017 година, предложен со Одлука бр.02-749/1 од 
31.08.2016 година на Училишниот одбор на средното училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2199/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08 и 
33/10 год.) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ “Владо 

Кантарџиев” – Гевгелија за учебната 2015/2016 година 

 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ООУ “Владо Кантарџиев” 

– Гевгелија за учебната 2015/2016 година, предложен со Одлука бр.02-4/24 од 
31.08.2016 година на Училишниот одбор на основното училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2200/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08 и 
33/10 год.) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
 
 
 
 



 

03.10.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.10    Стр. 242 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ “Владо 

Кантарџиев” – Гевгелија за учебната 2016/2017 година 

 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ООУ “Владо Кантарџиев” 

– Гевгелија за учебната 2016/2017 година, предложен со Одлука бр.02-4/23 од 
31.08.2016 година на Училишниот одбор на основното училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2201/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 

 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08 и 
33/10 год.) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ “Крсте 

Мисирков” – Гевгелија за учебната 2015/2016 година 

 

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ООУ “Крсте Мисирков” – 
Гевгелија за учебната 2015/2016 година, предложен со Одлука бр.02-323/9 од 
13.07.2016 година на Училишниот одбор на основното училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2202/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08 и 
33/10 год.) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
 
 
 



 

03.10.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.10    Стр. 243 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ “Крсте 

Мисирков” – Гевгелија за учебната 2016/2017 година 

 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ООУ “Крсте Мисирков” – 

Гевгелија за учебната 2016/2017 година, предложен со Одлука бр.02-371/1 од 
31.08.2016 година на Училишниот одбор на основното училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2203/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08 и 
33/10 год.) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ “Ристо Шуклев” 

– Негорци за учебната 2015/2016 година 

 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ООУ “Ристо Шуклев” – 

Негорци за учебната 2015/2016 година, предложен со Одлука бр.02-180/1 од 
15.07.2016 година на Училишниот одбор на основното училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2204/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08 и 
33/10 год.) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
 
 
 



 

03.10.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.10    Стр. 244 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ “Ристо Шуклев” 

– Негорци за учебната 2016/2017 година 

 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ООУ “Ристо Шуклев” – 

Негорци за учебната 2016/2017 година, предложен со Одлука бр.02-211/1 од 
31.08.2016 година на Училишниот одбор на основното училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2205/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08 и 
33/10 год.) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ “Климент 

Охридски” – Миравци за учебната 2015/2016 година 

 

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ООУ “Климент 
Охридски” – Миравци за учебната 2015/2016 година, предложен со Одлука 
бр.02-174/1 од 30.08.2016 година на Училишниот одбор на основното 
училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2206/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08 и 
33/10 год.) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
 
 



 

03.10.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.10    Стр. 245 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ “Климент 

Охридски” – Миравци за учебната 2016/2017 година 

 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ООУ “Климент 

Охридски” – Миравци за учебната 2016/2017 година, предложен со Одлука 
бр.02-174/1 од 30.08.2016 година на Училишниот одбор на основното 
училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2207/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08 и 
33/10 год.) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООМУ “Васо 

Карајанов” – Гевгелија за учебната 2015/2016 година 

 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ООМУ “Васо Карајанов” 

– Гевгелија за учебната 2015/2016 година, предложен со Одлука бр.02-74/3 од 
31.08.2016 година на Училишниот одбор на основното училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2208/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.05/02 год.), а во врска со член 126 став 1 алинеја 2 
од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08 и 
33/10 год.) и член 38 став 1 од точка 31 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на РМ” бр. 25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седнцата одржана на 30.09.2016 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООМУ “Васо 

Карајанов” – Гевгелија за учебната 2016/2017 година 

 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ООМУ “Васо Карајанов” 

– Гевгелија за учебната 2016/2017 година, предложен со Одлука бр.02-74/4 од 
31.08.2016 година на Училишниот одбор на основното училиште. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 

 
бр.09-2209/1                                                                         Претседател 
30.09.2016 година                                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Драги Хаџи-Николов с.р. 
 
 

АКТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 
 
 

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2015 година 

 

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 
ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
25.146,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец мај 2015 година и тоа: 

- Маја Филипова ______________________________ 1.490,00 
 
- Лилјана Ангова ______________________________ 1.490,00 
 
- Жаклина Ашовалиева _________________________ 2.980,00 
 
- Кристина Мирческа ___________________________ 1.490,00 
 
- Слаџана Соколова ____________________________ 1.490,00 
 
- Лидија Картова ______________________________  1.352,00 
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- Сафка Ѓуровска ____________________________ 1.490,00 
 
- Кети Дончева ______________________________ 2.934,00 
 
- Васа Попова _______________________________ 2.980,00 
 
- Борис Миленковски _________________________ 1.490,00 
 
- Катерина Митрова __________________________ 2.980,00 
 
- Горан Јованов ______________________________ 1.490,00 
 
- Фиданка Ивановска _________________________  1.490,00 
 
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 

средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 
 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 
Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2015 година во износ од 25.146,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 

 
бр.13-1490/2                                                                         Градоначалник 
19.06.2016 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                            Иван Франгов с.р. 
 

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2015 година 
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1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 
ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
23.770,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец јуни 2015 година и тоа: 

- Маја Филипова ______________________________ 1.490,00 
 
- Лилјана Ангова ______________________________ 1.490,00 
 
- Жаклина Ашовалиева _________________________ 2.980,00 
 
- Кристина Мирческа ___________________________ 1.490,00 
 
- Слаџана Соколова ____________________________ 355,00 
 
- Лидија Картова ______________________________  1.065,00 

 
- Сафка Ѓуровска ______________________________ 1.490,00 
 
- Кети Дончева ________________________________ 2.980,00 
 
- Васа Попова _________________________________ 2.980,00 
 
- Борис Миленковски ___________________________ 1.490,00 
 
- Катерина Митрова ____________________________ 2.980,00 
 
- Горан Јованов ________________________________ 1.490,00 
 
- Фиданка Ивановска ___________________________  1.490,00 
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 

средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 
О б р а з л о ж е н и е 

Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 
Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2015 година во износ од 23.770,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 
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бр.13-1780/2                                                                         Градоначалник 
04.08.2015 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                            Иван Франгов с.р. 

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2015 година 

 

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 
ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
18.540,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец јули 2015 година и тоа: 

- Маја Филипова ______________________________ 1.490,00 

- Лилјана Ангова ______________________________ 1.490,00 

- Жаклина Ашовалиева _________________________ 2.980,00 

- Сафка Ѓуровска ______________________________ 1.444,00 

- Кети Дончева ________________________________ 2.242,00 

- Васа Попова _________________________________ 2.980,00 

- Катерина Митрова ____________________________ 2.980,00 

- Горан Јованов ________________________________ 1.444,00 

- Фиданка Ивановска ___________________________  1.490,00 

 
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 

средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 
 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 
Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на  
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средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2015 година во износ од 18.540,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 

 
бр.13-1954/2                                                                         Градоначалник 
26.08.2015 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                            Иван Франгов с.р. 

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2015 година 

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 
ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
32.243,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец август и септември 2015 
година и тоа: 

- Маја Филипова ______________________________ 1.490,00 

- Лилјана Ангова ______________________________ 2.980,00 

- Жаклина Ашовалиева _________________________ 2.980,00 

- Сафка Ѓуровска ______________________________ 1.490,00 

- Кети Дончева ________________________________ 1.966,00 

- Васа Попова _________________________________ 5.960,00 

- Катерина Митрова ____________________________ 5.545,00 

- Горан Јованов ________________________________ 2.842,00 

- Фиданка Ивановска ___________________________  2.934,00 

- Слаџана Соколова ____________________________  2.658,00 
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2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 
средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 

О б р а з л о ж е н и е 
Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 

Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2015 година во износ од 32.243,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 

 
бр.13-2588/2                                                                         Градоначалник 
16.10.2015 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                            Иван Франгов с.р. 

 
 
Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 

(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2015 година 
1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 

ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
12.062,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец октомври 2015 година и 
тоа: 

- Маја Филипова ______________________________ 1.490,00 

- Лилјана Ангова ______________________________ 1.490,00 

- Сафка Ѓуровска ______________________________ 1.490,00 

- Васа Попова _________________________________ 2.980,00 
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- Горан Јованов ________________________________ 1.490,00 

- Фиданка Ивановска ___________________________  142,00 

- Слаџана Соколова ____________________________  1.490,00 

- Катерина Митрова ____________________________ 1.490,00 

 

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 
средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 

О б р а з л о ж е н и е 
Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 

Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2015 година во износ од 12.062,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 

 
бр.13-2822/2                                                                         Градоначалник 
10.11.2015 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                            Иван Франгов с.р. 

 
 
 
 
Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 

(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2015 година 
1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 

ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
11.874,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
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Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец ноември 2015 година и 
тоа: 

- Маја Филипова ______________________________ 1.490,00 

- Лилјана Ангова ______________________________ 1.490,00 

- Сафка Ѓуровска ______________________________ 1.490,00 

- Васа Попова _________________________________ 2.980,00 

- Горан Јованов ________________________________ 1.444,00 

- Слаџана Соколова ____________________________  1.490,00 

- Катерина Митрова ____________________________ 1.490,00 

 

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 
средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 

О б р а з л о ж е н и е 
Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 

Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2015 година во износ од 11.874,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 

 
бр.13-3291/2                                                                         Градоначалник 
18.12.2015 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                            Иван Франгов с.р. 
 

 

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2015 година 

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 
ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
11.828,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец декември 2015 година и 
тоа: 

- Маја Филипова ______________________________ 1.490,00 

- Лилјана Ангова ______________________________ 1.490,00 

- Сафка Ѓуровска ______________________________ 1.490,00 

- Васа Попова _________________________________ 2.980,00 

- Горан Јованов ________________________________ 1.490,00 

- Фиданка Ивановска ___________________________  1.398,00 

- Катерина Митрова ____________________________ 1.490,00 

 

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 
средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 

О б р а з л о ж е н и е 
Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 

Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2015 година во износ од 11.828,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 

 
бр.13-206/2                                                                         Градоначалник 
28.01.2016 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                            Иван Франгов с.р. 
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2016 година 

 

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 
ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
11.091,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец јануари 2016 година и 
тоа: 

- Маја Филипова ______________________________ 1.029,00 

- Лилјана Ангова ______________________________ 1.352,00 

- Сафка Ѓуровска ______________________________ 1.490,00 

- Васа Попова _________________________________ 2.888,00 

- Горан Јованов ________________________________ 1.352,00 

- Слаџана Соколова ____________________________  1.490,00 

- Катерина Митрова ____________________________ 1.490,00 

 

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 
средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 

Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
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2016 година во износ од 11.091,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 

 
бр.13-378/2                                                                           Градоначалник 
12.02.2016 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Иван Франгов с.р. 
 

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2016 година 

 

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 
ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
12.588,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец февруари 2016 година и 
тоа: 

- Маја Филипова ______________________________ 1.306,00 

- Лилјана Ангова ______________________________ 1.490,00 

- Сафка Ѓуровска ______________________________ 1.490,00 

- Васа Попова _________________________________ 2.980,00 

- Горан Јованов ________________________________ 1.490,00 

- Слаџана Соколова ____________________________  1.490,00 

- Елена Праматарова ___________________________  852,00 

- Катерина Митрова ____________________________ 1.490,00 

 

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 
средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 
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О б р а з л о ж е н и е 
 

Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 
Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2016 година во износ од 12.588,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 

 
бр.13-584/2                                                                           Градоначалник 
31.05.2016 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Иван Франгов с.р. 
 

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2016 година 

 
1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 

ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
29.769,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец март, април и мај 2016 
година и тоа: 

- Лилјана Ангова ______________________________ 4.470,00 

- Сафка Ѓуровска ______________________________ 4.470,00 

- Васа Попова _________________________________ 8.064,00 

- Слаџана Соколова ____________________________  4.470,00 

- Елена Праматарова ___________________________  3.871,00 

- Катерина Митрова ____________________________ 4.424,00 
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2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 
средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 
Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2016 година во износ од 29.769,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 

 
бр.13-1854/2                                                                           Градоначалник 
29.08.2016 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Иван Франгов с.р. 
 

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2016 година 

 
1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 

ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
10.012,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец февруари 2016 година и 
тоа: 

- Лилјана Ангова ______________________________ 1.490,00 

- Сафка Ѓуровска ______________________________ 781,00 

- Слаџана Соколова ____________________________  2.980,00 

- Елена Праматарова ___________________________  2.242,00 
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- Катерина Митрова ____________________________ 2.519,00 

 

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 
средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 

Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2016 година во износ од 10.012,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 

 
бр.13-1854/2                                                                           Градоначалник 
29.08.2016 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Иван Франгов с.р. 
 

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на општина Гевгелија 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 8/10 год.) и член 15 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година 
(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр. 19/14 год.) Градоначалникот на 
општина Гевгелија, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот  

на општина Гевгелија за 2016 година 

 

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2015 година, 
ставка 464 подставка 464990-Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
4.346,00 денари и персонален данок според законот, се доделуваат за 
финансиска поддршка на самохрани родители и родители корисници на 
социјална помош, чии деца престојуваат во Јавна општинска установа за деца 
Детска градинка “Детска радост” Гевгелија, за месец февруари 2016 година и 
тоа: 

- Слаџана Соколова ____________________________  1.075,00 

- Елена Праматарова ___________________________  1.121,00 
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- Катерина Митрова ____________________________ 1.213,00 

- Антонио Ашовалиев __________________________  937,00 

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања, а 
средствата ќе се исплатат на трансакциони сметки на корисниците. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост” 

Гевгелија, поднесе барање до градоначалникот на општината за доделување на 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за финансиска поддршка на 
самохрани родители и родители корисници на социјална помош, чии деца 
престојуваат во Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска 
радост” Гевгелија. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија, одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2016 година во износ од 4.346,00 денари како е наведено во диспозитивот на 
ова решение. 

 
бр.13-2057/2                                                                           Градоначалник 
14.09.2016 година                                                          на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Иван Франгов с.р. 
 

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на РМ” бр.199/14, 44/15, 193/15 и 31/16 год.) општина 
Гевгелија го издава следното,  
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Се известуваат граѓаните и правните лица на територијата на општина 

Гевгелија, дека се распишува 

 

ЈАВЕН ПОВИК 

за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови 

 
Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр.199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16 год.), во третиот квартал од 2016 година. 

Јавниот повик ќе трае од 28.09.2016 год. до 29.10.2016 год. (триесет и два 
дена сметано од денот на објавата). 

Јавниот повик ќе биде објавен на њеб страната на општина Гевгелија, 
www.gevgelija.gov.mk на огласната табла во општината, во службено гласило 
на општината, во информацискиот систем е-урбанизам, во дневниот весник 
“Нова Македонија”. 
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Во периодот на траење на јавниот повик секое заинтересирано правно и 
физичко лице може да достави иницијатива за узработка 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 на е-урбанизам во горе 
наведениот рок. 

Предмет на иницијативата може да биде донесувањето на нов 
урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички 
план. 

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

Прифатените иницијативи ќе бидат вградени во Програмата за изработка 
на урбанистички планови на општина Гевгелија за 2016 година. 

Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените 
иницијативи треба да ги обезбедат правните или физички лица кои се 
подносители на иницијативата. 
 
Бр.13-1430/1                                                                           Градоначалник 
16.09.2016 година                                                            на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Иван Франгов с.р. 

 
Врз основа на член 38 став 1 точка 38 од Статутот на општина Гевгелија 

(“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 08/10 год.), 
Градоначалникот на општина Гевгелија донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на Комисија за отворање понуди од Повикот за национално 

конкурентно наддавање за изведба на градежни работи во општина 

Гевгелија 

 
1. Со ова Решение се формира Комисија од пет члена за отворање понуди 

за национално конкурентно наддавање за изведба на градежни работи во 
општина Гевгелија за подпроектот за “Подобрување на системот за 

водоснабдување во општина Гевгелија”, од Проектот за подобрување на 
општинските услуги – MSIP-NCB-063-16 

 
2. За членови на горенаведената Комисија се наведуваат 
- Панче Киров (претседател), 
- Благој Ѓоргиев (член), 
 - Митко Дојчинов (член), 
- Љубица Карајанова (член), 
- Тони Николов (член). 
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3. Комисијата е задолжена да ги отвора понудите од Јавниот повик за 
национално конкурентно наддавање за изведување на градежни работи коишто 
се однесуваат на Проектот за подобрување на општинските услуги – 
подпроект за “Подобрување на системот за водоснабдување на општина 
Гевгелија” и да состават записник за најповолна понуда. 

 
4. Примерок од Решението да се достави до секое именувано лице во 

Комисијата. 
 
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави 

во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 
 
 

Бр.08-2304/1                                                                           Градоначалник 
14.10.2016 година                                                            на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Иван Франгов с.р. 
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