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АКТИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Врз основа на член 89 од Статутот на Општина Гевгелија (″Службен гласник
на Oпштина Гевгелија″ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на
Општина Гевгелија, на седницата одржана на 11.02.2022 година, по расправата по
Предлог-Програмата за финансирање на програмите и проектите од областа на
културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 година, Предлог-Програмата
за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2022 година и
Предлог-Програмата за финансирање на проекти, манифестации и значајни
настани на месните заедници во општина Гевгелија за 2022 година, го донесе
следниот

ЗАКЛУЧОК
1.Сите оние здруженија, правни и физички лица, коишто ќе добијат
средства според Програмите, доколку не достават наративен и финансиски
извештај, да не добијат финансиски средства за оваа година.
2.Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен
гласник на Општина Гевгелија″.

Бр.09-445/1
11.02.2022 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
Патрик Матх с.р.

--------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02 год.), а во врска со член 7 став (3) од
Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05,
24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и
член 38 став (1) точка 44 од Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на
Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина
Гевгелија на седницата, одржана на 11.02.2022 година, донесе:
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ПРОГРАМА
За финансирање програми и проекти од областа на културата
од интерес на општина Гевгелија за 2022 година
1. Вовед
Со Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од
интерес на Општина Гевгелија за 2022 година, се утврдуваат нејзините цели и активности
и висината на средствата за нивно финансирање.
Програмата ги дефинира целите на култураната политика на Општина Гевгелија
кои треба да ги исполнат носителите на културните активности, односно, тие да се во
функција на културниот развој на општината во 2022 година.
Со цел програмата да опфати квалитетни, оригинални и разновидни културни
содржини кои ќе ги одразат јавните потреби на општината во областа на културата,
Градоначалникот на Општина Гевгелија распиша Конкурс за финансирање на програми и
проекти во областа на културата од интерес на Општина Гевгелија за 2022 година.
Со оваа Програма, врз основа на критериумите за финансирање на програмите и
проектите, се утврдуваат активностите кои ќе бидат финансирани со програмата и
висината на средствата за нивна реализација.
2. Цели
Основна цел на Програмата е, покрај дејноста на општинските културни установи,
да се поттикнат и поддржат и други активности за негување на фолклорот, обичаите,
вредностите својствени за традицијата на нашето поднебје, организирањето на
културните манифестации и разновидни специфични творби на творештво преку:
- да обезбедуваат богат, квалитетен и разновиден културен живот на ниво на
општината;
- чување и афирмирање на материјалното, духовното и културното наследство;
- поттикнување и афирмирање на културните разноликости на припадниците на
етничките зедници;
- достапност на културните добра и вредности до граѓаните;
- иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата;
- континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации што се од
интерес за општината;
- презентирање и афирмирање на современото творештво, урбаната култура и
јавната уметност;
- афирмирање и поддршка на млади уметници и автори (до 35 години),
- развивање на младинската култура во чии рамки ќе се поддржуваат креативни и
едукативни проекти од категориите на изведбените уметности, визуелните
уметности, уметност на новите медиуми и литература (книга/стрип албум/графичка
новела);
развивање на аматерската култура во чии рамки ќе се поддржуваат креативни и
едукативни проекти од категориите на изведбените уметности, визуелните
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уметности, архитектурата и дизајнот, уметноста на новите медиуми и
литературата книга/стрип албум/графичка новела;
поддршка и развивање на традиционалните културни вредности;
воспоставување на соработка и партнерства во рамките на предложениот проект
со една или повеќе јавни културни установи од општината, национални установи,
граѓански организации, образовни институции и други организации;
одбележување јубилејни настани и значајни датуми;
промоција и афирмација на нови уметнички форми и изрази;
организирање на меѓународни фестивали што се одржуваат во Општина
Гевгелија;
стимулирање и поддршка на разни партнерски меѓународни проекти;
поттикнување на научната и критичката мисла преку организирање на семинари,
конференции и дебати;
изведба на едукативни работилници за деца и млади, за наставничкиот кадар од
основните и средните училишта, лицата со посебни потреби, со цел потикнување
на нивната креативност и подобрување на културниот развој на децата и младите
и лицата со посебни потреби;
вклученост на повеќе субјекти и финансирање од повеќе извори.

3. Финансирање
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде реализирано
од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година.

р.
бр.

Предлагач на
проектот

Име на програмската активност

1.

КУД „Танец“- Миравци

1. Манифестација „Ѓура Мара“
2. Учество на Меѓународен фолкорен
фестивал „Черноморски вечери“ во
Бугарија
3.Одбележување 90 години од КУД
„Танец“
4. Програмски активности и учества на
фестивали и манифестации во 2022:
Радовиш, Тетово, Секирник, Струга,
Кривогаштани, Ињево, Битола, Свети
Николе, Јабланица, Инџија

2.

ЈОУ Дом на култура
„Македонија“- Гевгелија

1. Теат. претстава за возрасни „Име“сопствена продукција
2. Теат. претстава за возрасни
„Анатомија на неверство“- сопствена

Одобрени
средства од
Буџетот на
Општина
Гевгелија

100.000 ден.

100.000 ден.

продукција
3. Теат. претстава за деца „Мачорот во
чизми“- сопствена продукција
4. Теат. претстава за деца „Годишни
времиња“- сопствена продукција
5. Фестивал на комедијата (гостувања на
професионални театри)
6. Музичка манифестација
7. Манифестација „Мојот шарен детски
свет“- Недела на детето
8. „Распеана чаршија“- чествување на
Св. Спас
9. Гевгелиско културно лето
10. Изработка на монографија со
изложба на фотографии посветена на
манастирите и црквите во општина
Гевгелија
11. Ликовна колонија на уметниците од
ДЛУГ
12. Целовечерен концерт на Ансамбал
„Чалгија“

3.

Глигор Гелебешев

4.

Ристо Стамков

5.

Дејан Малзарков

1. Снимање хумористични скечеви,
изведување на театарски претстави

20.000 ден.

6.

Тања Трајкова

1. Самостојна изложба на апстрактни
уметнички слики со златни и сребрени
листови (ламбела)

10.000 ден.

7.

ООУ „Ристо Шуклев“Негорци

1. Едукативна декорација на училишниот
простор во ООУ „Ристо Шуклев“, ПУ
„Јане Сандански“ и ПУ „Мирче Ацев“

8.

ЗГ „Миравчка свадба
Ѓуро Мара“- Гевгелија

1. Меѓународен натпревар за млади
пијанисти
1. Монографски приказ на селата
Давидово и Милетково
2. Две мои авторски серенади

1. Собирање етно-предмети, народни
носии и исплата или награда за
добиените предмети
2. Заштита на етно-предметите,
народните носии (чистење, стружење,
шмирглање, конзервирање)
3. Опремување на просторијата за етнопредмети со рафтови, рамки за слики,
тел., таблет, усб, фото-апарат

30.000 ден.
10.000 ден.

10.000 ден.

20.000 ден.

4. Промоција на Здруж. за енто-предмети
и музејски материјал на ТВ, медиуми,
списанија
5. Организирање изложби на културно
наследство, етно предмети, народни
носии
6. Презентација, едукативна прграма за
ученици од основно и средни училишта
7. Учество во програмата на Општина
Гевгелија во одбележувањето на
значајни датуми од нашата историја

9.

ЗЛУРК „Арт
Еквилибриум“Гевгелија

1. БОШ Фестивал

50.000 ден.

ЗГ „Внимание“Гевгелија

1. Музички фестивал „Европорта- Фест“
2022 г.

11.

Димитар Новаков

1. Групна изложба на фотографии од
Гевгелија

10.000 ден.

12.

Мери Олумчева

10.000 ден.

13.

Стојан Бучков

1. Издавање на стихозбирка за деца
„Така вака“
2. Промоција на стихозбирка за деца
„Така вака“
1. Снимање и пост-продукција на
авторски дела

14.

Мултимедиа Центар
Гевгелија

1. Мултимедијална изложба

10.000 ден.

15.

Теодора Гошева
Капсарова

1. Аудио-запис (авторски материјал)
2. Изработка на ЦД (Втор музички албум)

20.000 ден.

16.

ЗГ „Урбана бригада“,
Гевгелија

1. Графити фестивал 6
2. Уметничко-креативна работилница
3. Урбан документарен филм

20.000 ден.

17.

ЗГ „Тера“- Гевгелија

1. Смоквијада 2022

130.000 ден.

18.

Васко Шутаров

1. Објавување и промоција на книга „Кога
татковината станува чедо, а вистинска
борба“

10.000 ден.

19.

Викторија Јованова

1. Книга „Луна 3“ дел- печатење
2. Книга „Луна 3“- промоција

10.000 ден.

10.

50.000 ден.

10.000 ден.

20.

Ансамбл за трад.
музика и игри „Бојмија“Гевгелија

21.

Здружение на слепи
лица- Гевгелија

22.

Градски мешан хор
Гортинија

23.

ЈОУ Библиотека „Гоце
Делчев“- Гевгелија

1. Концертни активности: Годишен
концерт, учества на Меѓун. фолкл.
фестив. „Куманово 2022“ и „Рудина
Фест“- Гостивар, Новогодишен концерт
2. Обновување на Русалиски игри во
Гевгелиско
3. Учество на Меѓун. фолк. фестивал во
Полска
4. Работилница: Изучување на
народните инструменти кавал, тамбура и
тапан и Работилница за пеење

120.000 ден.

1. Вешта жена 2022 година

10.000 ден.

1. Македонско хорско творештво
2. Rock and Choir- хорски изведби на рок
нумери
3. Учество на Меѓународен натпревар
Queen of Adria, Римини, Католика
Италија
1. Метрички карван 9- ГевгелијаКуманово

120.000 ден.

60.000 ден.

1. Самостојна изложба на Дејан ИвановМаргуш
2. Самостојна изложба на Елена Галика
3. Визуелен концерт на акад. уметн.
Александар Џинго и Ферди Булут
4. Изложба на Детска ликов. работ. при
Пион. дом
5. Фото изложба „И јас сум тука“
6. Работилница за фотографија

24.

ЈОУ Пионерски домГевгелија

1. Аранжирање цвеќе
2. Априлијада- Ден на шегата
3. Дедо Мраз пак кај нас- новог.
претстава
4. Традиционална гевгелиска свадба
5. Возобновување на русалиската
традиција
1. Музички фестивал
2. Гевгелија денс
3. Мултиетнички фолкол. фест. „Фолкл.
ѓердан“
4. Локален фолкл. фест. „Гевгелија игра“
вк. планирани трошоци 328.000,00 ден.
1. Промоција на книга „Со зрно сол и

60.000 ден.

парче локум“- д-р Васко Шутаров

25.

З КУД „Негорци“Негорци

26.

КУД „Распеани
гевгеличани- Гевгелија

27.

Сузана Стефанова

1. Работа на З КУД „Негорци“ во текот на
2022 г.
2. Концерти во текот на 2022 г.
3. Учество на фестивал во Р. Турција
4. Гостување на Меѓун. фокл. фест. Сани
Олимпија во Буг.

100.000 ден.

1. Учество на „Распеана чаршија“ – Св.
Спас- Гевгелија
2. Учество на манифестација ПетровденВаландово
3. Песни и серенади- Струмица
4. Меѓун. фестивал „Илинденски денови“Битола
5. Меѓун. фестивал на серенади „Саноќ
седам“- Радовиш
6. Староградски песни- Велес
7. Меѓун. фестивал „Охрид. старогр.
песни“- Охрид
8. Настап на „Дојрански ракувања“Дојран
9. Настап по повод 7 Ноември Гевгелија
10. Настапи во збратимени градовипокани
11. Меѓународни фестивали- покани
12. Настапи на хум. концерти- покани

40.000 ден.

1. Едукативна работилница за виолина
2. Едукативна работилница за виолина и
пијано
1. 20-годишен јубилеј
2. „Заедно можеме повеќе“- заеднички
концерт со деца со посебни потреби
3. Одбележување 20-год. успешна сораб.
со КУД „Пискавица“- Р. Србија

20.000 ден.

28.

З КУД „Браќа Толеви“Прдејци

29.

ЗГ „Чејнџмејкерс“Гевгелија

1. Хуманитарен концерт „И ние
постоиме“

10.000 ден.

30.

ЗГ „Дон Кихот-95“ –
Гевгелија

1. Поетска манифестација „Сонот на
душата“- гостувања на балкански
признати поети

10.000 ден.

31.

Константин Карев,
Гевгелија

1. Промоција на сите авторски дела на
К. Карев (поезија во 3 книги и музика,
издадена на 5 компакт дискови)

10.000 ден.

100.000 ден.

32.

ЗГ „Музички моменти“Гевгелија

1. Организација и промовирање на
млади музички и балетски таленти:
- Концерт посветен на Денот на жената,
- Велигденски концерт
- Новогодишен концерт
- Музички работилници
2. Концерти со репродуктивни музички
уметници:
- Eва Богоевска виолина
- Весна Ангелова пијано
- Трио „Адлибитум“- С. Атанасова
флејта, Л. Соколов кларинет, Е.
Кабрамова пијано
- Софија Никоска виолина, Христина
Никоска пијано
- Пијано дуо- Јасна Аврамовска пијано,
Дарко Мариновски пијано
- Концерт за обоа и пијано, Гордана
Јосифова и Елена Атнасова
- Пијано дуо Татјана Божиновска и
Билјана Димовска
- Женски хор „Менада“- Тетово
3. Традиционални концерти (соло пеачи)
- проф. Весна Гиновска- Илкова и
студенти
- проф. Славица Петровска- Галиќ и
студенти
- проф. Марија Муратовска и студенти
4. Музички работилници: пијано,
виолина, флејта, клар.

10.000 ден.

33.

Друштво за генетски
истражувања „Генем“
ДООЕЛ Гевгелија

1. Свечен настан за презентација на
генетската историја на Гевгелија

10.000 ден.

34.

Моника Јовановска,
Гевгелија

1. Дводневен „Ѕуница“ фестивал

20.000 ден.

35.

Борис Петров,
Гевгелија

1. Издавање и промоција на
Монографија по повод 60-годишнината
од ликовното творештво на уметникот
Борис Петров

20.000 ден.

36.

Ана Петрова, Гевгелија

1. Изложба на дигитални илустрации
2. Изложба на акварел

10.000 ден.

37.

Љубица Белчева,
Гевгелија

1. Книга раскази

10.000 ден.

38.

39.

Жаклина Атанасова,
Гевгелија

1. „Каша од љубовта наша“- Збирка
поезија за деца

ЗГ на музички и
балетски педагози
„Леге Артис“- Гевгелија

1. Регионални хорски смотри „Тома
Прошев“ 2022
2. Концерт на вокално-иснтрументална
музика
3. Учество на училишниот хор СОУ „Ј.
Јосифовски“ и драмска група „Титанија“
на Меѓ. фест. „Утринска ѕвезда“Бугарија

10.000 ден.

30.000 ден.

40.

д-р Андон Мандиќ и д-р
Златко Трајков

1. Второ дополнето издание на книгата
„ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС како јавен
здравствен проблем во општина
Гевгелија

20.000 ден.

41.

Тони Аврамов

1. Книга раскази „Ќаја“ (Уменците во 19
века)
2. Драмски текст за деца „Џек и
изгубената ракавица“

10.000 ден.

42.

Одбележување на Спасовден и Седми ноември

100.000 ден.

43.

Други активности

60.000 ден.

вкупно:

1.600.000 ден.

За активностите од областа на културата кои не се опфатени со оваа Програма, а
ќе се појават во текот на 2022 година и се од општ интерес за општината, Советот на
Општина Гевгелија ќе изврши дополнување на истата.
5. Завршни одредби
За реализација на активностите и средствата предвидени за истите, сите
корисници опфатени со оваа Програма треба да поднесат извештај до Советот на
Општина Гевгелија.
За реализација на Програмата надлежен е Градоначалникот на Општина
Гевгелија.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Гевгелија“.
бр.09-446/1
11.02.2022 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
Патрик Матх с.р.

4 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2 страна 19

Врз основа на член 22-а од Законот за спорт („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 29/02, 83/05, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14,
177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/19 и 244/19) и член 38 став (1) алинеа 11 од Статутот на
Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 8/10, 18/14, 13/20,
02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата, одржана на 11.02.2022
година, донесе:

ПРОГРАМА
За финансирање на спортските активности
во општина Гевгелија за 2022 година
Со оваа Програма се планираат активности на општина Гевгелија во областа на
спортот и средствата за финансирање на истите од Буџетот на Општина Гевгелија за
2022 година.
1. ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма е обезбедување услови и преземање системски
мерки за поддршка на спортот, односно: спортисти, спортски клубови, спортски сојузи и
(традиционални) спортски маниферстации, финансиски ќе поддржува организирање на
активности за развој и унапредување на:
- традиционалните спортски приредби и манифестации од локален, регионален,
национален и меѓународен карактер;
- програмите, проектите и активностите на сите заинтересирани спортски субјекти
кои ќе достават програми и проекти за организирање на манифестации и спортски
настани од особен интерес за општина Гевгелија;
- програмите, проектите и активностите на спортисти-аматери, учениците во
основните и средното училиште на подрачјето на општина Гевгелија;
- спортско рекреативните активности на лица со посебни потреби.

2. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде реализирано
од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година.
3. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА
р.
бр.

1.

Предлагач на проектот

Име на програмската активност

ЗГ „МК Ретки птици ГББ“Гевгелија

1. Отворање на сезоната 2022 година
2. Едукација на младите мотоциклисти
за учество во сообраќајот

Одобрени
средства од
Општинскиот
буџет
10.000 ден.

3. Учество на Меѓународен натпревар
Италија ‘22
4. Независност на РСМ, 8 Септември

2.

3.

КК „Кожув“ АД Гевгелија

УСК „Јосиф Јосифовски“Гевгелија

4.

МК Ретки птици- Гевгелија

5.

Александар Грујиќ

6.

Тина Сламкова

1. Сениори- Кошаркарско првенство
(Супер-лига)
2. Сениори- Куп на С. Македонија
3. Младинска лига М-18
4. Младинска лига М-16

2.700.000 ден.

1. Фудбал, кошарка, ракомет, одбојка,
пинг-понг и атлетика
Државни натпревари и натпревари во
лиги меѓу УСК
2. Училишни натпревари- меѓукласни
натпревари
3. Велосипедизам
4. Планинарење

15.000 ден.

1. Ендуро рели Кожуф 2022
2. Мото собир
3. Мото тура- Босна и Херцеговиназнаменитости од НОБ
4. Независност на Р. Македонија, 8
Септември ‘22
5. Гимкана во чест на починати членови
од МК РП

30.000 ден.

1. Годишни котизации и учества на
државни и меѓународни натпревари во
тенис
1. Годишни котизации и учества на
државни и меѓународни натпревари во
тенис, спортска опрема и реквизити

15.000 ден.

15.000 ден.

7.

ЗПСК „Кожуф“- Гевгелија

1. Планинарски акции и одбележување
на значајни настани

130.000 ден.

8.

КМФ „Млади“- Миравци

1. 33 Меморијален турнир во мал
фудбал КМФ- Миравци

70.000 ден.

9.

Oпштински фудбалски
сојуз- Гевгелија

1. Фунционирање на Општински
фудбалски сојуз Гевгелија
(организирање на Општинска
фудбалска лига, едукации на судии,
тренери и службени лица, кирија за
просторија, струја, вода)

10.000 ден.

10.

TK „Круна“- Гевгелија

11.

ЗГ Кик бокс Клуб „Аждер“Гевгелија

12.

Tодор Анчев

13.
Шаховски клуб „7
Ноември“- Гевгелија

1. Тениски турнир „КРУНА ОПЕН“
2. Годишна чланарина во МТФ за 2022
и учество на турнири по категории
3. Лица со посебни потреби и деца од
предучилишна возраст „Да научиме
тенис“
4. Тениска школа за почетници
5. Промоција на тениската игра во
основните училишта
6. Изградба на неопходен објект
(соблекувални, вц и туш)
1. Државно првенство, Скопје, фев.
2022
2. Државно првенство, Скопје, апр. 2022
3. Државно првенство, Скопје, јуни 2022
4. Државно првенство, Скопје, окт. 2022
5. Балканско првенство, Сараево 2022
6. Балканско првенство, Загреб 2022
7. Балканско првенство, Ниш 2022
1. Учество на домашни трки
2. Учество на меѓународни трки
1. Набавка на осн. средства за
нормално функцион. на Клубот (шахов.
гарнитури и часовн.)
2. Организирање на брзопотезен
турнир
3. Отворање и работа на Пионерска и
Младинска школа под надзор на шах.
ментор
4. Учество на Пионерско и Младинско
првенство на Македонија
5. Учество на Државно екипно
првенство за сениори
6. Организирање на Градско првенство
7. Организирање на брзопотезен
новогодишен турнир

30.000 ден.

30.000 ден.

20.000 ден.

30.000 ден.

14.

ФК „Богородица 2020“

1. Фубдалска општинска лига (опрема,
одржување на терен и промоција)

30.000 ден.

15.

РК „Партизан 2016“Гевгелија

1. Натпреварувачка сезона во Машка
прва лига во 2022 година
2. Натпреварувачка сезона во Машка
пионерска лига 2022 година

550.000 ден.

16.

ЖРК „Ветерани ЈУГ“

1. Тренинзи во Спортска сала
2. Балканска лига на Ветерани

25.000 ден.

(Хрватска, БиХ, Словенија, Србија)
3. Еднодневни гостувања- Прилеп,
Битола, Струга, Куманово
17.

ЗГ за спорт „Аталанта“Гевгелија

1. Тековни трошоци за гимнастика
2. Учество на Државно натпреварување
во гимнастика

10.000 ден.

18.

ЗГ „Митко Ќаев- Баче“Богородица

1. Меморијален турнир во мал фудбал
„Мирче Костов“- Богородица 2022

20.000 ден.

19.

ПСК „Двете уши“Гевгелија

20.

Слободанка Лозановска

21.

Кристијан Џотов

22.

Општински сојуз на
Училишен спорт- Гевгелија

1. IV Традиционален марш од републ.
карактер: Смрдл. Вода- Исирова
пресека- Натстрешница- Врв Сува
Рупа- Врв Мала Рупа
2. План. акција: Михајлово- Врв ДудицаКараула Шаренка- Врв Порта- Врв
Зелен Брег- Врв Мала Рупа- Смрдлива
Вода
3. Планарски предизвик: десет врвови
на Кожуф
4. Конкурс за планинска фотографија
„Кожуф во зима” со Изложба на
најдобри план. фотографии
1. Годишни котизации и учества на
државни и меѓународни натпревари во
тенис
1. Годишни котизации и учества на
државни и меѓународни натпревари во
тенис, спортска опрема и реквизити
1. Општински натпревари во футсал,
фудб., кош., рак. (основни и средни
училишта)
2. Меѓуошт. натпр. во футсал, фудб.,
кош., рак. (основни и средни училишта)
3. Зонски натпр. во футсал, фудб., кош.,
рак. (основни и средни училишта)
4. Регион. натпр. во футсал, фудб.,
кош., рак. (основни и средни училишта)
5. Држ. натпр. во футсал, фудб., кош.,
рак. атлет., тенис, пинг-понг (основни и
средни училишта)
6. Одбележување на општ. празникноќна трка и турнир во кошарка
(основни и средни училишта)
7. Планинарење
8. Сите на велосипед
9. Новогодишен турнир во мал фудбал

100.000 ден.

15.000 ден.

10.000 ден.

20.000 ден.

23.

Училишен спортски клуб
„Владо Кантарџиев“Гевгелија

1. Школа за футсал (основни училишта)
2. Фудбалска школа (основни
училишта)
3. Школа за кошарка (основни
училишта)
4. Школа за ракомет (основни
училишта)
5. Школа за одбојка (основни училишта)
6. Крос
7. Планинарење
8. Излети во природа
9. Учество во зонски, регион. и држ.
лиги во футсал. кош., рак., одбојка и
држ. натпр. во атлет., тенис и пинг-понг

10.000 ден.

24.

Спортски клуб на слепи и
1. Набавка на спортски реквизити и
слабовидни лица „Аурора“- спортска опрема (браеви шаховски
Гевгелија
табли и спортски часовници)

10.000 ден.

25.

Здружение на слепи лицаГевгелија

1. Регионални шаховски турнир за
слепи лица (рекл. мат., покани,
пансиони за смест., опрема, награди)
1. Тековни трошоци (сала за тренинг)
2. Државен натпревар во модерни
танци, Скопје
3. Меѓунар. танцов натпр. „Денс фенс“Нови сад
4. Годишен турнир 15 години Мистик
5. Новогодишен флешмоб

10.000 ден.

26.

„Мистик денс“- Гевгелија

20.000 ден.

27.

ЗГ „Чејнџмејкерс“Гевгелија

1. „Гевгелија на точак“- аматерски трки
на велосипед
2. Поставување на велосипедска
патека „Корија“

20.000 ден.

28.

Карате клуб „Армор“Гевгелија

1. Натпреварување во домашни и
меѓународни натпревари, котизација,
опрема, превоз

10.000 ден.

29.

ЗГ АК „7 Ноември“Гевгелија

1. Натпреварување во домашни и
меѓународни натпревари, котизација,
превоз
2. Организирање на November run 2022

180.000 ден.

30.

Мотокрос клуб Гевгелија

1. Учество на трки во Национален
шампионат

20.000 ден.

31.

Михаела Лазаровска,

1. Спортска опрема и суплементација

15.000 ден.

Гевгелија

2. Учество на меѓународни натпревари
во атлетика
3. Специјализирана школа за скок во
височина, камп во Атина

32.

Здружение за спорт и
рекреација на инвалидиГевгелија

1. Припреми и квалификации за
државно прв. во атлетика, копје, ѓуле и
диск
2. набавка на спортска опрема (патики,
тренерки, печатени маици и спортск.
ранци)
3. Тренинг и натпревар во пинг-понг за
инвалиди

10.000 ден.

33.

ЖРК Гевгелија

1. Женска супер лига
2. Женска кадетска лига
3. Куп натпревари

550.000 ден.

34.

ФК „Кожуф“

1. ВМФЛ Исток
2. Пионерско-младинска школа
3. Трошкови за одржување и котизација

35.

ФК „Партизан“- Моин

1. Општинска лига
2. Пријателски натпревари

20.000 ден.

36.

ФК „Зорбас Победа“ ДОО
Мрзенци

1. Натпреварување на ФК „Зорбас
Победа“ во Општинска лига Гевгелија

20.000 ден.

37.

УСК „Миравци“- Миравци,
Гевгелија

1. Спортски активности на Училишен
спортски клуб при ООУ „Климент
Охридски“- Миравци

10.000 ден.

38.

ЗГ СД „Тихо Миравци“

1. Јуниорска фудбалска школа „Тихо“Миравци

20.000 ден.

39.

Училишен спортски клуб
„Топлик Југ“ Гевгелија

1. Училишен спорт- фудб., фуст., кош.,
одб., рак., атл.
2. Организирање турнири во фудб.,
кош., одб. и пинг-понг за учениците
членови на УСК и физички активности
по потреба и желба на учениците
3. Организација на Училишна
олимпијада за сите ученици од основ.
уч. во Гевгелија
4. Спортски и рекреативни акт. на
членовите на клубот, талент. учен.цицибан, куп, кросеви, кампување
5. Додатни часови по Физичко и

10.000 ден.

2.500.000 ден.

здравств. обр. „Детска игра-здрава
личност“
40.

КК „Прима баскет“Гевгелија

41.

Други активности

1. Натпреварување на КК „Прима
баскет“ во младинска лига

10.000 ден.

170.000 ден.

вкупно:

7.500.000 ден.

За активностите од областа на спортот кои не се опфатени со оваа програма, а ќе
се појават во текот на 2022 година и се од општ интерес за општината, Советот на
Општината ќе изврши дополнување на истата.
Одржувањето и изградбата на спортски објекти е предвидено во Програмата за
уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2022 година.
4. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА
СПОРТСКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ
Освен со финансиски средства, Градоначалникот и Советот на Општина Гевгелија
спортските манифестации ќе ги поддржување и помага со:
- покровителство и
- доделување награди, признанија и пригодни подароци.
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
За реализација на активностите и средствата предвидени за истите, сите
корисници опфатени со оваа Програма треба да поднесат извештај до Советот на
Општина Гевгелија.
За реализација на Програмата надлежен е Градоначалникот на општина Гевгелија.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Гевгелија“.
бр.09-447/1
11.02.2022 г.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
Патрик Матх с.р.
---------------------------------------------------------------------------
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Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.05/02г.) и член 38 став (1) точка 44, а во врска со член 143 од
Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10,
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден
11.02.2022 година, донесе

ПРОГРАМА
за финансирање проекти, манифестации и значајни настани
на Месните заедници во општина Гевгелија во 2022 година
1.Цел
Основна цел на оваа Програма е поддршка на културните и другите активности
организирани од месните заедници во населените места. Одржувањето на културните и
другите активности во населените места е од посебно значење за животот и работата на
граѓаните во средините каде што живеат.
Месните заедници, како облици на месна самоуправа, се грижат за културното
живеење на граѓаните на своето подрачје.
2.Активности
Во 2022 година Општина Гевгелија ќе ги поддржи следниве активности на месните
заедници :
Р.бр. Предлагач на
проектот
1
Месна заедница
,,Прдејци“-с.Прдејци
2

3

4

5

6

Програмски активности
Коледарска вечер; Свети Трифун;
Панаѓурски дружења; ,,11-ти Октомври“
Прдејчка вечер

Месна заедница "Ново
Конско" - с.Ново
Конско

Празнување на панаѓур во
с.Ново Конско, концерт на фолкорни
групи, Празнување на Митровден

Месна заедница
"Габрово" - с.Габрово

Празнување на панаѓур во с.Габрово;
Митровден

Месна заедница
"Моин" - с.Моин
Месна заедница
"Богородица" с.Богородица
Месна заедница
,,Трајко Алчинов“
с.Старо Конско
Месна заедница

Моинска вечер; Празнување на 11-ти
Октомври
Првомајски трки; панаѓурски смотри;
новогодишен концерт, концерт на
фолклорни групи
Илинденски средби;панаѓурска прослава
за Митровден;
Коледардки хепенинг
Прослава на панаѓур на

Предложени
средства
30,000 ден.

20.000 ден.

15.000 ден.
30.000 ден.

30.000 ден.
20,000 ден.

7

"Серменин" с.Серменин

8

Илинден,прослава на
Митровден,Серменинска вечер

20.000 ден.

Други активности

35.000 ден.

3.Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на
Општина Гевгелија".
Бр.09-448/1
11.02.2022год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
Патрик Матх с.р.

----------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 11 став (1) алинеа 7 и член 142 став (5) од Законот за
социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19,
146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21 и 294/21), член 40 од Закон за заштита на децата
(„Службен весник на Република Македонија” бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21) и член 22 став (1) точка 7 од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02),
Советот на Oпштина Гевгелија на седницата, одржана на 11.02.2022 година, донесе:

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Гевгелија во областа
на социјална заштита и заштита на децата за 2022 година

ВОВЕД
Социјалната заштита е дејност од јавен интерес која се остварува преку, мерки,
активности, програми и политики за заштита од социјални ризици, превенција и
надминување на социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз
добросостојбата на граѓаните, со цел:
➢ одржување на социјалната сигурност на граѓаните;
➢ спречување на социјалната исклученост;
➢ подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и
➢
зајакнување на капацитетите на граѓаните за водење независен,
активен и продуктивен живот.
Согласно Законот за социјалната заштита, надлежноста на Општините од областа
на социјалната заштита се реализира со Годишна програма за потребите на граѓаните од
областа на социјалната заштита. Во Програмата, Општината предвидува активности и
финансиски средства за реализација на истите. Активностите се во насока на преземање
мерки кои ќе придонесат за подобрување на условите за живот на граѓаните во локалната
заедница, особено, на најзагрозените и социјално-исклучени граѓани.
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Со Програмата за социјална заштита, Општина Гевгелија ги штити социјалнонајранливите граѓани кои, поради неповолни лични или социјални околности, не се во
можност сами да ги задоволат своите основни животни потреби.
Остварувањето на заштитата на децата е согласно Законот за заштита на децата
и надлежностите на Општините во областа на детската заштита предвидени со Законот
за локалната самоуправа.
Со Програмата за активностите на Општина Гевгелија во областа на социјална
заштита и заштита на децата се предвидуваат активностите на Oпштина Гевгелија, во
областа на социјалната и детската заштита, да бидат насочни кон остварување на
следните приоритетни цели:
- Обезбедување активен однос на Советот на Општина Гевгелија кон
задоволување на потребите и интересите на граѓаните во областа на социјалната и
детската заштита;
- Подобрување на стандардот на граѓаните;
- Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- Инклузија на лица со посебни потреби во сферата на општественото живеење;
- Еднакви можности на мажите и жените.
АКТИВНОСТИ
1. Еднократна парична помош за новородено дете
Општина Гевгелија ќе доделува еднократна парична помош за новородени деца во
текот на 2022 година, чии родители се со постојано место на живеење на подрачјето на
општина Гевгелија. Паричната помош изнесува 6.000,00 денари за новородено дете и
12.000,00 денари за третородено дете и секое наредно новородено дете.
Барателот е потребно со барањето за доделување на еднократна парична помош
да достави:
- лична карта на родителите,
- извод од матична книга на родените (за новороденчето, за трето дете-извод за
сите три деца),
- број на трансакциска сметка.
На овој начин, освен што се помагаат семејствата со принови и се поттикнува
наталитетот, Општината ќе може да добие и евиденција за новородени деца во
општината на годишно ниво, со што ќе се утврди и дали постои тренд на пораст или
опаѓање на бројот на новородени деца во општината.
Ова право го остваруваат и родители на посвоени деца.
2. Еднократна парична помош на жители на општина Гевгелија
Еднократна парична помош се доделува на лице или на семејство кое се нашло во
состојба на социјален ризик, како и на лице и семејство заради претрпена природна
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непогода или епидемија, подолго лекување во здравствена установа на член на
семејството, како и на родител на дете со посебни потреби.

Еднократната парична помош се доделува еднаш годишно.
Составен дел на барањето за еднократна парична помош е медицинска
документација со која барателот располага или записник од увид за претрпена
штета или потврда од надлежна институција за социјалната положба.
3. Додаток за домување на жители на општина Гевгелија
Правото на додаток за домување се обезбедува на материјално и станбено
необезбедени лица.
За материјално необезбедено лице се смета лице кое е корисник на
гарантирана минимална помош.
Начинот на остварување на правото на додаток за домување ги определува
Советот на Општината.
4. Партиципација во трошоците за згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст
Правото на партиципација во трошоците за згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст, согласно Законот за заштита на децата, се обезбедува за
самохрани родители кои се корисници на гарантирана минимална помош, чии деца се
згрижени во јавна установа за деца - детска градинка, а кои се со место на живеење на
подрачјето на општина Гевгелија.
Средствата ќе се исплаќаат врз основа на податоци кои месечно ќе ги доставува
ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија.
5. Обезбедување на новогодишни пакетчиња за деца чии родители се корисници на
гарантирана минимална помош
Новогодишните пакетчињата ќе се обезбедат за деца, чии родители се корисници
на гарантирана минимална помош и се жители на општина Гевгелија.
Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа – Гевгелија, на барање од
Општината, ќе достави список на родители кои можат да го остварат ова право.
6. Доделување на огревно дрво на корисници на гарантирана минимална помош
или социјална пензија
Оваа активност се однесува на корисници на гарантирана минимална помош или
социјална пензија, кои се жители на општина Гевгелија. Дрвата за огрев ќе се доделат по
претходно доставен список од Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа - Гевгелија.
7. Доделување на „Велигденски/социјален пакет“ на лица кои се корисници на
гарантирана минимална помош/социјална пензија
Лицата кои се корисници на гарантирана минимална помош/социјална пензија на
подрачјето на општина Гевгелија, по претходно доставен список од Меѓуопштинскиот
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Центар за социјална работа-Гевгелија, по повод велигденските празници, ќе
добијат пакет.
8. Субвенционирање на потрошувачката на вода за пиење
Оваа активност се однесува на лица кои се корисници на гарантирана минимална
помош и социјална пензија на подрачјето на општина Гевгелија.
Корисникот го остварува надоместокот по основ на субвенција на дел од
месечната сметка за комунални услуги- испорака на вода за пиење, издадена од
давателот на услуга- ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија, доколку:
- остварува право на гарантирана минимална помош или социјална пензија,
согласно Законот за социјалната заштита,
- редовно ги плаќа сметките за потрошената вода,
- потрошувачката на вода не надминува повеќе од 20 м3 месечно.
9. Обезбедување превоз на лица со посебни потреби кои го посетуваат Дневниот
центар за лица со посебни потреби- Гевгелија
Обезбедување на превоз опфаќа бесплатен превоз на штитениците на Дневниот
центар за лица со посебни потреби од нивните домови до Центарот и обратно. Право на
користење на превозот имаат и нивните придружници.
Превозот се организира по претходно спроведување на постапка согласно Законот
за јавни набавки, а врз основа на податоци добиени од Центарот.
10. Превентивни активности, едукација и третирање на проблеми во вербалната
комуникација
Во ЈУ Работнички универзитет „Кирил и Методија“ Гевгелија, по иницијатива на
Општина Гевгелија, се воведува нова услуга за деца, за превентивни активности,
едукација и третирање проблеми во вербалната комуникација. Со оваа услуга се
предвидува групна, индивидуална и окупациска терапија за отстранување на говорните
општетувања кај децата, а услугата ќе биде бесплатна за корисниците.
Пријавувањето децата кои имаат потреба од логопед ќе биде врз основа на јавен
повик кој го објавува општината.
11. Одбележување на новогодишните празници и Меѓународниот ден на лица со
посебни потреби
Со цел одбележување на новогодишните празници и Меѓународниот ден на лица
со посебни потреби, Градоначалникот на општината ги посетува Центрите за лица со
посебни потреби: Дневниот центар за лица со посебни потреби- Гевгелија и Центарот
„Мајка Тереза“- Гевгелија.
На двете институции ќе им се доделат: новогодишни пакети, школски прибор,
дидактички материјал или техничка стока, во зависност од нивните потреби.
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12. Изградба на пристапни рампи за инвалидизирани лица во јавните општински
установи
Оваа активност ќе се реализира согласно Законот за градење и Правилникот за
начинот на обезбедување на непречен пристап, движење (хоризонтално и вертикално),
престој и работа на лица со инвалидност до и во градби со јавни деловни намени, градби
со намена домување во станбени згради, како и градби со станбено-деловна намена.
13. Доделување стипендии на ученици
Доделувањето стипендии ќе се врши врз основа на барање кое, заедно со потврда
за упис во училиште и потврда за месечните приходи на родителите (кои не смеат да
бидат повисоки од просечната плата), овие лица ќе го достават до Oпштината. Правото
ќе се остварува врз основа на одлука донесена од Советот на Општина Гевгелија.
14. Имплементација на проекти на Министерството за труд и социјална политика и
Агенцијата за вработување (Програма „Општинско-корисна работа“)
Општина Гевгелија спроведува проект во рамки на програмата „Општинскокорисна работа“ (ОКР), која има за цел да овозможи социјално вклучување на
невработени лица преку нивно ангажирање на определено скратено работно време
заради стекнување на одредени вештини и постепено вклучување на пазар на труд.
Програмата, исто така, има за цел преку обезбедување на услуги од социјални сфера да
помогне на лица кои живеат на подрачјето на општина Гевгелија.
БУЏЕТ
Активностите предвидени со оваа програма ќе се реализираат со средства
предвидени во Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, а во вкупен износ од
3.500.000 денари и донации.
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила од денот на објавување во ″Службен гласник на
Oпштина Гевгелија″.

бр.09-449/1
11.02.2022 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Oпштина Гевгелија,
Патрик Матх с.р.

---------------------------------------------------------------------------------------
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Врз основа на член 62 од Законот за урбанистичко планирање (″Сл. Весник на РМ″
бр.32/20 год.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен
гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 година), Советот
на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 11.02.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за прифаќање на Иницијатива за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на
урбанистички план за КП бр.583 КО Ново Конско, општина Гевгелија
Член 1
Со оваа одлука се утврдува прифаќање на Иницијатива за изработка на
Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за КП бр.583 КО Ново Конско,
општина Гевгелија.
Член 2
Потребата за изработка на Урбанистичкиот Проект вон опфат на урбанистички
план за КП бр.583 КО Ново Конско, општина Гевгелија се утврдува од поднесената
иницијатива на барателот Ангел Лешев од Гевгелија.
Член 3
Средствата за изработка на урбанистичкиот проект од член 1 на оваа одлука ќе се
обезбедат од подносителот на иницијативата.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во ,,Службен Гласник
на Општина Гевгелија,,.
Бр.09-450/1
11.02.2022 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
Патрик Матх с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( ″Сл.Весник на РМ″
бр.32/20 год.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен
гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21г.), Советот на
Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 11.02.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за прифаќање на Иницијатива за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на
урбанистички план за КП бр.543/1, дел од КП 543/2, КП 543/3, КП 544, КП 545 и КП
546/1 КО Богородица, општина Гевгелија
Член 1
Со оваа одлука се утврдува прифаќање на Иницијатива за изработка на
Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за КП бр.543/1, дел од КП 543/2,
КП 543/3, КП 544, КП 545 и КП 546/1 КО Богородица, општина Гевгелија.
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Член 2
Потребата за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план
за КП бр.543/1, дел од КП 543/2, КП 543/3, КП 544, КП 545 и КП 546/1 КО Богородица,
општина Гевгелија се утврдува од поднесената иницијатива на барателот Костадин
Ристовски од Гевгелија.
Член 3
Средствата за изработка на урбанистичкиот проект од член 1 на оваа одлука ќе се
обезбедат од подносителот на иницијативата.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Гевгелија,,.
Бр.09-451/1
11.02.2022 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија
Патрик Матх
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Врз основа на член 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.
Весник на РМ“ бр.199/14, 44/15,193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 38 став (1)
точка 7 од Статутот на Општина Гевгелија („Сл. Гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06,
8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата
одржана на ден 11.02.2022 година, донесе

ОДЛУКА
За донесување на Предлог план за Измена и дополнување на Детален
урбанистички план за дел од блок 10.5 општина Гевгелија, плански период
2019-2024 година
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Предлог план за Измена и дополнување на Детален
урбанистички план за дел од блок 10.5 општина Гевгелија, плански период 2019-2024
година, со графички приказ на планот и текстуален дел на планот.
Член 2
Предлог планот за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел
од блок 10.5 општина Гевгелија, плански период 2019-2024 година, од член 1 на оваа
Одлука зафаќа површина од 1,56 ха.
Граница на опфатот е:
- од јужната страна се движи по осовина на булевар Гевгелија,
- од источната страна се движи по осовина на Новопланирана пристапна улица 1,
- од северната страна се движи по осовина на Новопланирана сервисна 5
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- од западната страна се движи по осовина на планираната улица Индустриска.
Член 3
Просторот опфатен со Предлог план за Измена и дополнување на Детален
урбанистички план за дел од блок 10.5 општина Гевгелија, плански период 2019-2024
година, е со следните намени:
А2 - домување во стамбени згради
Е1 - комунална инфраструктура
Д2 - заштитно зеленило
Член 4
Предлог планот за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел
од блок 10.5 општина Гевгелија, плански период 2019-2024 година, се состои од
текстуален и графички приказ, кои се составен дел на оваа Одлука.
Член 5
Предлог Измена на дел од ДУП-от по усвојувањето се доставува на надлежните
државни органи и институции утврдени со закон.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на општина Гевгелија“.
Бр.09-452/1
11.02.2022 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија
Патрик Матх с.р.
-------------------------------------------------------------------------------------

Врз основа на член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина Гевгелија
("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и
05/21 год.), а во врска со член 23 став (1) алинеа 2 од Статутот на Општина
Гевгелија ("Службен гласник на О.Гевгелија" бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и
05/21 год.), член 62 став (1) од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/02 год.) и член 87 став (2) од Статутот на Општина Гевгелија
("Службен гласник на О.Гевгелија бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.),
Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 11.02.2022 година,
ја донесе следната
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ОДЛУКА
за емитување на седниците на Советот на Општина Гевгелија во живо
Член 1
Поради транспарентно работење на Советот на Општина Гевгелија,
се донесува Одлука работата на Советот на Општина Гевгелија да се емитува во
живо, почнувајќи од месец март 2022 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во
"Службен гласник на Општина Гевгелија".
Бр.09-453/1
11.02.2022 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
Патрик Матх с.р.

----------------------------------------------------------------------------------------------
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АКТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Ефка Кузева од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Ефка Кузева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/1
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

11..

Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00
денари, се доделуваат на Виолета Милосављевиќ од Гевгелија, за
еднократна парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Виолета Милосављевиќ од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022
година за еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/2
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 6.000,00 денари, се
доделуваат на Вили Ашовалиев од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка на Ѓоргина Ашавалиева.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Вили Ашовалиев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/3
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Мира Митрова од населено место Конско, Гевгелија, за еднократна
парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Мира Митрова од населено место Конско, Гевгелија, поднесе барање до
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина
Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/4
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

11..

Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 2.000,00
денари, се доделуваат на Лидија Гулева од Гевгелија, за еднократна
парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Лидија Гулева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/5
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(“Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Општина Гевгелија за 2022 година
11..

Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0, во износ од
3.000,00 денари, се доделуваат на Митко Стојков од Давидово, Гевгелија за
еднократна парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка на барателот
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија”.
Образложение
Митко Стојков од Давидово, Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на
Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022
година за еднократна парична помош.
.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.

Бр. 12-37/6
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.
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страна 42

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

11..

Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 4.000,00
денари, се доделуваат на Марјан Ашовалиев од Гевгелија, за еднократна
парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Марјан Ашовалиев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 4.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/7
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

---------------------------------------------------------------------------------------------

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2
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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, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

11..

Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00
денари, се доделуваат на Драган Митев од Гевгелија, за еднократна
парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка на Стојан Митев.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Драган Митев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/8
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Ристо Кочев од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Ристо Кочев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/9
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/1413/20, 02/21 и 05/21 ) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Виолета Живковиќ од населено место Мрзенци, Гевгелија, за еднократна
парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Виолета Живковиќ од населено место Мрзенци, Гевгелија поднесе барање до
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина
Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/10
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

11..

Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00
денари, се доделуваат на Злате Брламов од Гевгелија, за еднократна
парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Злате Брламов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/11
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

11..

Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00
денари, се доделуваат на Стојна Величковска од Гевгелија, за еднократна
парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Стојна Величковска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/12
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 15 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Општина Гевгелија за 2022 година
1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 413
подставка 413110 - Тековни резерви (разновидни расходи), Програма Д0, во износ од
15.000,00 денари, се доделуваат на Иван Шапкаров од Гевгелија, како надоместок поради
смрт на член во потесното семејство.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка на барателот.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија".
Образложение
Иван Шапкаров од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на Општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, како
надоместок поради смрт на член во потесното семејство.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 15.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.

Бр. 12-37/13
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 15 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Општина Гевгелија за 2022 година
1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 413
подставка 413110 - Тековни резерви (разновидни расходи), Програма Д0, во износ од
15.000,00 денари, се доделуваат на Тања Чугунцалиева од Гевгелија, како надоместок
поради смрт на член во потесното семејство.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка на барателот.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија".
Образложение
Тања Чугунцалиева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на Општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, како
надоместок поради смрт на член во потесното семејство.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 15.000,00, денари како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.

Бр. 12-37/14
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Суада Ашовалиева од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Суада Ашовалиева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/15
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2

страна 51

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

11..

Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 6.000,00
денари, се доделуваат на Владо Ѓоргиев од Гевгелија, за еднократна
парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Владо Ѓоргиев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/16
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2

страна 52

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

11..

Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00
денари, се доделуваат на Павлина Николова од Гевгелија, за еднократна
парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Павлина Николова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/17
11.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2

страна 53

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 6.000,00 денари, се
доделуваат на Тодорка Тасевска од Гевгелија, за новородено дете (второродено).
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Тодорка Тасевска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
парична помош за новородено дете.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/18
12.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

-------------------------------------------------------------------------------------

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2

страна 54

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 6.000,00 денари, се
доделуваат на Магдалена Рантала од Гевгелија, за новородено дете (првородено).
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Магдалена Рантала од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година,
парична помош за новородено дете.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/19
12.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

-------------------------------------------------------------------------------------

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2

страна 55

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 12.000,00 денари, се
доделуваат на Сања Ангелова од населено место Богородица, Гевгелија, за првородено
дете (близнаци).
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Сања Ангелова од населено место Богородица, Гевгелија, поднесе барање до
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина
Гевгелија за 2022 година за парична помош за новородено дете.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 12.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/20
12.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

------------------------------------------------------------------------------

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2

страна 56

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Ќаније Абазовска од Гевгелија за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Ќаније Абазовска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на oпштина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/21
12.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2

страна 57

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

12..

Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00
денари, се доделуваат на Вера Мицева од населено место Милетково,
Гевгелија, за еднократна парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Вера Мицева од населено место Милетково, Гевгелија поднесе барање до
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина
Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на oпштина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/22
12.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

-------------------------------------------------------------------------------------------

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2

страна 58

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Надица Мижорова од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Надица Мижорова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на oпштина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/23
12.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

--------------------------------------------------------------------------------

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија
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страна 59

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Паскалина Делиџакова од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Паскалина Делиџакова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022
година за еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на oпштина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/24
12.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

13..

Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00
денари, се доделуваат на Благоја Трајковски од Гевгелија, за еднократна
парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Благоја Трајковски од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/25
13.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Виолета Трајковска од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Виолета Трајковска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/26
13.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

--------------------------------------------------------------------------------------

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2

страна 62

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/1413/20, 02/21 и 05/21 ) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Драга Трајкова од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Драга Трајкова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/27
13.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија

Број 2

страна 63

`
Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

13..

Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 6.000,00
денари, се доделуваат на Гроздана Божинова од Гевгелија, за новородено
дете (првородено).

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Гроздана Божинова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/28
13.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 6.000,00 денари, се
доделуваат на Јован Атанасов од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Јован Атанасов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/29
17.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 6.000,00 денари, се
доделуваат на Милена Андонова од Гевгелија, за новородено дете (второродено).
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Милена Андонова од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
парична помош за новородено дете.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/30
17.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Давор Илиевски од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Давор Илиевски од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/31
18.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Глигор Митров од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Глигор Митров од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/32
18.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Рената Несторова од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Рената Несторова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на Општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на oпштина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/33
18.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Шенѓуљ Демирова од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Шенѓуљ Демирова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на Општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на oпштина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/34
24.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.
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14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија
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страна 70

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 6.000,00 денари, се
доделуваат на Нацка Лазарова од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Нацка Лазарова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на Општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на oпштина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/35
25.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.
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14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија
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страна 71

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се
доделуваат на Слободанка Петрова од Гевгелија, за еднократна парична помош.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Слободанка Петрова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на
Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022
година за еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на oпштина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/36
25.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.
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страна 72

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 6.000,00 денари, се
доделуваат на Пепита Спасова од населено место Давидово, Гевгелија, за новородено
дете (првородено).
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Пепита Спасова од населено место Давидово, Гевгелија, поднесе барање до
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина
Гевгелија за 2022 година, парична помош за новородено дете.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/37
25.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

----------------------------------------------------------------------------------

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија
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страна 73

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на Општина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на општина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 10.000,00 денари, се
доделуваат на Пепита Спасова од населено место Давидово, Гевгелија, за прво
новороденче во тековна година.
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Пепита Спасова од населено место Давидово, Гевгелија, поднесе барање до
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина
Гевгелија за 2022 година, парична помош за прво новороденче во тековна година.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/38
25.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.
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страна 74

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

26..

Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 5.000,00
денари, се доделуваат на Живка Крпачева од Гевгелија, за еднократна
парична помош.

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Живка Крпачева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
еднократна парична помош.
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на oпштина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 5.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-37/39
26.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

----------------------------------------------------------------------------------------------

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија
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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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 623,00 денари, се
доделуваат на Петар Филипов од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на
основните комунални услуги (вода).
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Петар Филипов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода).
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 623,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-27/1
20.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.

14 Февруари 2022 година Службен гласник на Општина Гевгелија
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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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 1950,00 денари, се
доделуваат на Зоран Дуганов од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на
основните комунални услуги (вода).
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Зоран Дуганов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месеците
10, 11, 12 - 2021 година).
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 1950,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-27/2
26.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 1360,00 денари, се
доделуваат на Ленче Краљ од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на
основните комунални услуги (вода).
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Ленче Краљ од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месеците 9,
10, 11, 12 – 2021 година).
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 1360,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-27/3
26.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 1246,00 денари, се
доделуваат на Петар Филипов од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на
основните комунални услуги (вода).
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Петар Филипов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месеците
11, 12 – 2021 година).
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 1246,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-27/4
26.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 263,00 денари, се
доделуваат на Димитар Ристов од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на
основните комунални услуги (вода).
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Димитар Ристов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец 12 2021 година).
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 263,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-27/5
26.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 387,00 денари, се
доделуваат на Сузана Љушева од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на
основните комунални услуги (вода).
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Сузана Љушева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец 12 –
2021 година).
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 387,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-27/6
26.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на oпштина Гевгелија
Андон Сарамандов, 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, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21), Градоначалникот на oпштина
Гевгелија, донесе:
РЕШЕНИЕ
За распоредување на дел од средствата на Буџетот
на Oпштина Гевгелија за 2022 година

26..

Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 1816,00
денари, се доделуваат на Дијана Зафир Чучанова од Гевгелија, за
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода).

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе
се исплатат на трансакциона сметка.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Образложение
Дијана Зафир Чучанова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022
година за субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за
месеците 8, 9, 10, 11, 12 – 2021 година).
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ
од 1816,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

Бр. 12-27/7
26.1.2022 година
Гевгелија

Градоначалник
на Општина Гевгелија
Андон Сарамандов, с.р.
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