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24     март 2022 година                       Гевгелија                    Број 3          Година ХХХХI 



24  Март  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 3      страна 82 

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната 

самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18, 

244/19, 53/21, 77/21 и 150/21 г.) и член 89 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на 

Општина Гевгелија на седницата одржана на 15.03.2022 година, по расправата по Предлог-

Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за извештајниот 

период (кумулативно) за период од 01.01.2021-31.12.2-21 година, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија 

за 2021 година за период од 01.01.2021-31.12.2021 година (кумулативно). 

2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на 

Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-765/1 

15.03.2022 год. 

Гевгелија      Претседател 

       на Советот на Општина Гевгелија 

                         Патрик Матх с.р. 
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24 март 2022 година – Службен гласник на Општина Гевгелија- број 3 – страна 146 

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.05/02г.) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот на Oпштина Гевгелија ("Службен гласник на Oпштина 

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 15.03.2022 година, донесе 

 

ПРОГРАМА 
за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија 

 за организирање програмски активности во 2022 година 

 

 

1.Цели 

Основни цели на оваа Програма за поддршка на активностите на НВО секторот во 2022 година се: 

- создавање услови за реализација на активностите на граѓаните и здруженијата на граѓани од различни 
интересни групи, 

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

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

 

2.Активности 

 Во 2022 година општината ќе ги поддржи следните активности на НВО секторот, и тоа: 

Ред. 
Бр. 

Предлагач на 
проектот 

Име на програмската активност 

Одобрени средства 

од Буџетот на 

О.Гевгелија за 2022г. 

1 Здружение на -Регионални и републички спортски игри, 20.000 ден. 



пензионери на 
општина Гевгелија 

 

-Културни манифестации, 
-Ревија на музики, песни и игри.... 

2 

ЗГ "НЕКТАР"-
Гевгелија 

 

-Едукација за користење на пчелните 
производи 

10.000 ден.  

 
3 

 
ЗГ Навивачки клуб 

″ФАНТОМИ″ - 
Гевгелија 

-Поддршка на градските клубови и младите 
спортисти...., 
-Прослава на 32 години постоење на 
навивачката група ФАНТОМИ СЕВЕР-
Гевгелија, 
-Прослава на 100 години постоење на ФК 
КОЖУФ-Гевгелија. 

30.000 ден.  

4 

Асоцијација за 
пулмонална 
хипертензија 

″МОМЕНТ ПЛУС″ – 
Гевгелија 

-Подобрување на негата и третманот на 
лекувањето на ПХ во РМ.... 
-Реализирана кампања за подигање на 
јавната и институционалналната свест за 
постоење на ПХ 

10.000 ден.  

5 

Здружение на 
пензионери на лица 

со телесен 
инвалидитет на 

Гевгелија 
″МОБИЛНОСТ″-

Гевгелија 

-Одбележување на Меѓународниот ден на 
жената 8-ми Март, 
-Набавка на ортопедски помагала, 
-Одбележување на 3-ти Декември. 

10.000 ден.  

6 
ЗГ ″СМОКВИЦА″-

Гевгелија 
-Курбан од црква Св.Димитрија (три), 
-Организација на Смоквичка вечер 

10.000 ден.  

7 
ЗГ ″МУЗИЧКИ 
МОМЕНТИ″ - 

Гевгелија 

-Прослава на велигденските денови, 
- 9-ти Август (Св.Пантелејмон), 
-Мала Богородица, 
-Голема Богородица 

15.000 ден.  

8 
Црвен крст на РСМ,  

ОО-Гевгелија 

-Организирање на планинаски камп за деца, 
-Организирање на крводарителски акции,  
-Изградба на мултифункционален парк..... 

120.000 ден.  

9 
ЗГ Здружение на 

пчелари  
-Училиштен меден викенд 10.000 ден.  



″АПИТОКСИН″ - 
Гевгелија 

10 
ЗГ "АРКА ЗА СИТЕ" 

-Гевгелија 

-Организирање на хуманитарни акции за 
собирање на храна и хигиенски средства и 
нивно донирање..... 
 

10.000 ден.  

11 
 Здружение на 

слепи лица- 
Гевгелија 

- Дводневна екскурзија во Кратово и Пониква 10.000 ден. 

 
12 

 
Национална 

алијанса за лица со 
посебни потреби-

Гевгелија 

 
-Групна работа-работна терапија, 
-Индивидуални логопедски третмани.... 

400.000 ден. 

13 
ЗГ "ПОДДРШКА"-

Гевгелија 
-СИТЕ СМЕ ЕДНАКВИ....      10.000 ден. 

14 
ЗГ „МАКЕДОНСКА 
ПЧЕЛА“- Негорци 

-Негорски пчеларски собир.... 
- Две работилници за вовед на децата во 
пчеларството.... 

10.000 ден. 

 
15 

 
Кинолошко 

друштво ″КОЖУФ″ -
Гевгелија 

 
-Меѓународна изложба на сите раси на 
кучиња, 
-Тековна работа на терен..... 

 
20.000 ден. 

16 

Здружение за 
заштита на 

животната средина 
и едукација на деца 

и млади                
″ЕКО ЛАЈФ″ -

Гевгелија 

-ДЕТСКА ГЕВГЕЛИСКА ОЛИМПИЈАДА 2022 
15.000 ден. 

17 

Здружение на 
Власите на општина 

Гевгелија 
"МЕГЛЕНИЈА"-

Гевгелија 

- Уменски денови, 
-Кратка брошура-записи за с.Ума  

 

10.000 ден. 

18 ЗГ -Зелен град – ден за садење дрвја, 40.000 ден. 



„ЧЕЈНЏМЕЈКЕРС“- 
Гевгелија 

- 0 ОТПАД – ланец на селектирање и 
рециклирање отпад, 
-Слушам кај шумат пилите......... 

 
 

19 

СВАМ – СПА и 
ВЕЛНЕС 

АСОЦИЈАЦИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА 

-Учество на меѓународен натпревар...,  
-Организирање на работилница...., 
-Примена и инклузија на вештини од стручни 
заниманња, 
-Стручно образование на возрасни...... 

15.000 ден. 
 
 

20 

СОЈУЗ НА БОРЦИТЕ  
од НОВ на 

Македонија           
1941-1945 

ОО-Гевгелија 

-Годишна Програма за организирање 
значајни датуми од времето на НОБ против 
Германскиот и буграскиот окупатор 

5.000 ден. 

21 
Регионален центар 
за одржлив развој - 

Гевгелија 

-Програма за развој на граѓанскиот сектор, 
-Програма за поттикнување на младинскиот 
активизам, 
-Програма за развој на локалната 
демократија....... 

20.000 ден. 
 

      
     Вкупно одобрени средства:                                                                                 800.000 ден.                                                                                                            

 

          3.Финансирање 

-Активностите утврдени со оваа Програма општината ќе ги поддржи финансиски со издвојување на средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, Програма Д-Градоначалник, Потпрограма ДО. 

          4. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Гевгелија". 

 
Бр.09-  767/1                                                                         Претседател 
15.03.2022 год.                                                        на Советот на Општина Гевгелија,  

Гевгелија                                                                              Патрик Матх с.р. 

 

_________________________________________________________________________  

 

 



24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    150 

Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ“ 

бр.05/02 г.) и член 38 став 1 точка 35 и член 89 Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина 

Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  

15.03.2022 година,  по расправата за Извештајот од Полициската станица од општа надлежност  - Гевгелија за 

состојбата со јавната безбедност на подрачјето на Општина Гевгелија за периодот 01.07.2021-31.12.2021 година, 

го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

 1Не се усвојува Извештајот од Одделението за внатрешни работи Гевгелија, Полициска станица од општа 

надлежност-Гевгелија, за состојбата со јавната безбедност на подрачјето на Општина Гевгелија за периодот од 

01.07.2021-31.12.2021 година, Дов.број 22.26.6.1-167/2 од 28.02.2022 година. 

 

 2.Примерок од Заклучокот  да се достави до МВР – сектор за внатрешни работи – Струмица, до ОВР-

Гевгелија, Полициска станица од општа надлежност-Гевгелија и до Народниот правобранител. 

 

 3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-768/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија            Претседател 

       на Советот на Општина Гевгелија 

          Патрик Матх с.р. 

 

______________________________________________________________________  

 

Врз основа на член 54 став (1) алинеа 5 од Законот за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на РМ" бр.68/04, 

127/06, 114/09, 83/10, 140/10.....71/16 г.),  и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Oпштина Гевгелија ("Службен гласник на  
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Oпштина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10  г. ), Советот на Oпштина Гевгелија на седницата одржана на ден 15.03.2022 година, 

донесе 

                                    О Д Л У К А 

за измена и дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на патници во  

општина Гевгелија 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на патници во општина Гевгелија 

("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.18/05, 01/10, 07/11 и 01/18 г. ). 

Член 2 

Член 17 од Одлуката за авто-такси превоз на патници во општина Гевгелија се менува  и гласи: 

"За вршење на авто-такси превоз на патници, се утврдуваат следните тарифи за пресметување на цената на превозот: 

  (1). Редовна тарифа: 

- -Старт (почеток) на превозот до 1 км – 80 денари, 

- За секој изминат километар – 33 денари, 

- Време на чекање од 1 час - 360 ден. Односно една минута – 6 денари". 

Март  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -      Број 3  страна 82 

 

По ставот (1) се додаваат два нови ставови кои гласаат:                                                               

       (2). Ноќна тарифа во периодот од 22:00-06:00 часот и во недела преку целиот ден и тоа:      

- Старт (почеток) на превозот до 1 км – 90 денари, 

- За секој изминат километар – 35 денари, 

- Време на чекање од 1 час 420 ден. односно една минута – 7 денари. 

  (3).Празнична тарифа: 

- Старт (почеток) на превозот до 1 км – 100 денари, 

- За секој изминат километар –  40 денари, 

- Време на чекање од 1 час 600 ден. односно една минута – 10 денари.  
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Член 3 

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

 

Бр.09-769/1 

15.03.2022 год. 

Гевгелија               Претседател 

            на Советот на Општина Гевгелија 

              Патрик Матх с.р. 

_______________________________________________________________________  

 

Врз основа на член  36 став 1 т. 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.05/02 г.) и член 38 

став 1. точка 43 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Сл. Гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 

и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 15.03.2022 година, донесе  

 

О Д Л У К А  

за доделување хуманитарна помош на граѓаните на Украина 

 

Член 1 

Со оваа одлука се доделува хуманитарна помош на граѓаните на Украина за ублажување на последиците од 

војната. 

 

Член 2 

Средствата за хуманитарна помош во износ од 200 000  денари од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 

година од тековната буџетска резерва  да се пренесат на жиро сметка на Општинската организација на Црвен 

крст Гевгелија. 

ОО Црвен крст Гевгелија да достави писмен доказ   до Општина Гевгелија за преведените средства. 

Член 3 
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Оваа одлука  влегува во сила осмиот ден од денот на објабувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Гевгелија“. 

 

Бр.09-770/1 

15.03.2022 год.  

Гевгелија         Претседател 

            на Советот на Општина Гевгелија 

                 Патрик Матх с.р. 

________________________________________________________________   

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 

г.) и член 38 став1 точка 31од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За усвојување на Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на СОУ ,,Јосиф 

Јосифовски“ –Гевгелија 

 

 

1.Се усвојува Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на СОУ ,,Јосиф 

Јосифовски“-Гевгелија,  усвоени и предложени од Училишниот одбор и тоа за сметката за блок дотации, 

самофинансирачката сметка  и сметка за проекти заверени под број 02-170/1, 02-171/1, 02-172/1 

02-173/1, 02-174/1, 02-175/1,  02-181/1, 02-182/1, 02-183/1, 02-184/1, 02-185/1 и 02-186/1 ое 24.02.2022 година.  

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
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Бр.09-785 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

        Претседател 

            На Советот на Општина Гевгелија 

              Патрик Матх с.р. 

________________________________________________________________  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 

г.) и член 38 став1 точка 31од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

За неусвојување  на Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на ООУ 

,,Владо Кантарџиев“ –Гевгелија 

 

1.Не се усвојува Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на ООУ ,,Владо 

Кантарџиев“-Гевгелија,  усвоени и предложени од Училишниот одбор и тоа за сметките за блок дотации и 

самофинансирачката, заверени под број 02-4/9, 02-4/10 и 02-4/11 од 25.02.2022 година.  

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-786 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија        Претседател 

            На Советот на Општина Гевгелија 

                Патрик Матх с.р. 

_______________________________________________________________  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 

г.) и член 38 став1 точка 31од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За усвојување на Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на ООУ ,,Крсте 

Мисирков“ –Гевгелија 

 

1.Се усвојува Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на ООУ ,,Крсте Мисирков“-

Гевгелија,  усвоени и предложени од Училишниот одбор со Одлука бр.02-134/3 и 02-135/1 од 28.02.2022 година и 

тоа за сметките за блок дотации и самофинансирачката сметка. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

 

Бр.09-787 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

        Претседател 

            на Советот на Општина Гевгелија 

                Патрик Матх с.р. 

______________________________________________________________  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 

г.) и член 38 став1 точка 31од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за неусвојување на Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на ООУ 

,,Ристо Шуклев“ – Негорци 

 

1.Не се усвојува Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на ООУ ,,Ристо 

Шуклев“- Негорци,  усвоени и предложени од Училишниот одбор и тоа за сметките за блок дотации, приходи од 

МОН и самофинансирачката заверени под број 02-72/11, 02-72/12 и 02-72//14 од 25.02.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

 

Бр.09-788/1 

15.03.2022 год. 

Гевгелија 

        Претседател 

            на Советот на Општина Гевгелија 

              Патрик Матх с.р. 

 

_____________________________________________________________  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 

г.) и член 38 став1 точка 31од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за неусвојување на Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на ООУ 

,,Климент Охридски“ – Миравци 

 

1.Не се усвојува Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на ООУ ,,Климент 

Охридски“- Миравци,  усвоени и предложени од Училишниот одбор и тоа за сметките за блок дотации и 

самофинансирачката, заверени под број 02-99/3, 02-99/4, 02-99/5, 02-99/6, 02-99/7 и 02-99/8 од 21.02.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-789/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

        Претседател 

            nа Советот на Општина Гевгелија 

                Патрик Матх с.р. 

______________________________________________________________  

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 

г.) и член 38 став1 точка 31од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05,  
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08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За усвојување на Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на ООМУ ,,Васо 

Карајанов“ – Гевгелија 

 

1.Се усвојува Годишниот финансов извештај и Годишната сметка за 2021 година на ООМУ ,,Васо 

Карајанов“- Гевгелија,  усвоени и предложени од Училишниот одбор и тоа за сметките за блок дотации и 

самофинансирачката. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

 

Бр.09-790/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

        Претседател 

            на Советот на Општина Гевгелија 

                Патрик Матх с.р. 

_____________________________________________________________   

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 

г.) и член 38 став1 точка 31од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.03.2022 

година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

за неусвојување   на Годишната сметка  на Јавна општинска установа  

за деца  ,,Детска радост“ -  Гевгелија за 2021 година 

 

1.Не се усвојува  Годишната сметка на Јавна општинска установа за деца ,,Детска радост“ - Гевгелија за  

2021 година и тоа  Сметка од блок дотации и Сопствена сметка  усвоени  од Управниот одбор со одлука бр. 02-

67/7 и 02-67/8    од  04.03.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-791 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

        Претседател 

           на Советот на Општина Гевгелија 

             Патрик Матх с.р. 

_____________________________________________________________   

 

 

 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 

г.) и член 38 став1 точка 31од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

За усвојување   Годишната сметка  на Јавна општинска установа  

Библиотека  ,,Гоце Делчев“ -  Гевгелија за 2021 година 

 

1.Се усвојува  Годишната сметка на Јавна општинска установа Библиотека ,,Гоце Делчев“ - Гевгелија за  

2021 година, и тоа за наменски дотации, блок дотации и самофинансиралката сметка   усвоена од Управниот 

одбор со одлука бр. 02-19/2, 02-19/3 и 02-19/4   од  17.02.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-792/1 

15.03.2022 год. 

Гевгелија 

        Претседател 

            На Советот на Општина Гевгелија 

        Патрик Матх с.р. 

_______________________________________________________________  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 

г.) и член 38 став1 точка 31од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување   Годишната сметка  на Јавна општинска установа  

Дом на култура ,,Македонија“ -  Гевгелија за 2021 година 
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1.Се усвојува  Годишната сметка на Јавна општинска установа Дом на култура ,,Македонија“-Гевгелија за  

2021 година  усвоена од Управниот одбор со одлука бр. 02-15/3  02-15/4, 02-15/5 и 02-15/6 од   23.02.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-793/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

        Претседател 

           на Советот на Општина Гевгелија 

               Патрик Матх с.р.  

_____________________________________________________________   

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 

г.) и член 38 став1 точка 31од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За неусвојување   Годишната сметка  на Јавна општинска установа  

Работнички универзитет  ,,Кирил и Методија“ -  Гевгелија за 2021 годинa 

 

1.Не се усвојува  Годишната сметка на Јавна општинска установа Работнички универзитет ,,Кирил и 

Методија“ - Гевгелија за  2021 година  усвоена од Управниот одбор со одлука бр. 02-10/5, 02-10/6 и 02-10/7    од  

01.03.2022 година. 
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2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-794/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

        Претседател 

            на Советот на Општина Гевгелија 

             Патрик Матх с.р. 

________________________________________________________________   

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 

г.) и член 38 став1 точка 31од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување   Годишната сметка  на Јавна општинска установа  

Пионерски дом ,,Јосип Броз Тито“ -  Гевгелија за 2021 година 

 

1.Се усвојува  Годишната сметка на Јавна општинска установа Пионерски дом ,,Јосип Броз Тито“ - 

Гевгелија за  2021 година  усвоена од Управниот одбор со одлука бр.  02-37/2   од  07.03.2022 година. 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-795/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 
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                                                                       Претседател 

                   на Советот на Општина Гевгелија 

                                       Патрик Матх с.р. 

_______________________________________________________________   

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.05/02 

г.) и член 38 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишен извештај за работа  

на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“ – Гевгелија 

за 2021 година 

 

1.Се усвојува Годишниот извештај за работа  на ЈОУ Библиотека,,Гоце Делчев “ - Гевгелија, усвоен и 

предложен од Управниот одбор со Одлука бр.02-26/1 од 21.02.2022 година. 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

 

Бр.09-796/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

       Претседател 

           на Совет на општина Гевгелија 

              Патрик Матх с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.05/02 

г.) и член 38 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишна програма за работа  

на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“ – Гевгелија 

за 2022 година 

 

1.Се усвојува Годишната програма за работа  на ЈОУ Библиотека,,Гоце Делчев “ - Гевгелија, усвоена и 

предложена од Управниот одбор со Одлука бр.02-26/2 од 21.02.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-797/1 

15.03.2022 год. 

Гевгелија 

       Претседател 

           на Совет на општина Гевгелија 

               Патрик Матх с.р. 

______________________________________________________________  

Врз основа на член 7 од Законот за култура (,,Службен весник на РМ“ бр 1/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 

51/11......11/18 г) и член 38 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина 

Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  

15.03.2022 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишен извештај за работа  

на ЈОУ  Дом на култура ,,Македонија“ – Гевгелија за 2021 година 

 

1.Се усвојува Годишниот извештај за работа  на ЈОУ Дом на култура ,,Македонија“-Гевгелија за 2021, 

усвоен и предложен од Управниот одбор со Одлука бр.02-9/3 од 01.02.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-798/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

       Претседател 

           на Совет на општина Гевгелија 

               Патрик Матх с.р.  

___________________________________________________________   

 

Врз основа на член 7 од Законот за култура (,,Службен весник на РМ“ бр 1/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 

51/11......11/18 г) и член 38 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина 

Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  

15.03.2022 година, донесе 

 

                            Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишна програма за работа  

на ЈОУ Дом на култура ,,Македонија“ – Гевгелија за 2022 година 
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1.Се усвојува Годишната програма работа на ЈОУ Дом на култура ,,Македонија“-Гевгелија за 2022 година, 

усвоена и предложена од Управниот одбор со Одлука бр.02-9/4 од 01.02.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-799/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

       Претседател 

           на Совет на општина Гевгелија 

               Патрик Матх с.р.  

___________________________________________________________   

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.05/02 

г.) и член 38 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

за неусвојување на Годишен извештај за работа  

на ЈОУ Работнички универзитет ,,Кирил и Методија“ – Гевгелија 

за 2021 година 

 

1.Не се усвојува Годишниот извештај за работа  на ЈОУ Работнички универзитет ,,Кирил и Методија“ - 

Гевгелија, усвоен и предложен од Управниот одбор со Одлука бр.02-9/5 од 21.02.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
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Бр.09-800/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

       Претседател 

           на Совет на општина Гевгелија 

                 Патрик Матх с.р. 

_________________________________________________________   

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.05/02 

г.) и член 38 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 

08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, 

донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на Годишна програма за работа  

на ЈОУ Работнички универзитет ,,Кирил и Методија“ – Гевгелија 

за 2022 година 

1.Се усвојува Годишната програма за работа  на ЈОУ Работнички универзитет ,,Кирил и Методија“ - 

Гевгелија, усвоена и предложена од Управниот одбор со Одлука бр.02-9/4 од 21.02.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-801/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

       Претседател 

           на Совет на општина Гевгелија 

               Патрик Матх с.р. 
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Врз основа на член 7 од Зак онот за култура (,,Службен весник на РМ“ бр 1/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 

51/11......11/18 г) и член 38 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина 

Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  

15.03.2022 година, донесе 

                        Р Е Ш Е Н И Е 

За усвојување на Годишен извештај за 2021 година  

на ЈОУ Пионерски дом ,,Јосип Броз Тито“ – Гевгелија 

 

1.Се усвојува Годишниот извештај за 2021 година на ЈОУ Пионерски дом ,,Јосип Броз Тито“-Гевгелија, 

усвоен и предложен од Управниот одбор со Одлука бр.02-17/1 од 31.01.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-802/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

       Претседател 

           на Совет на општина Гевгелија 

                 Патрик Матх с.р. 

___________________________________________________________   

 

Врз основа на член 7 од Законот за култура (,,Службен весник на РМ“ бр 1/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 

51/11......11/18 г) и член 38 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина 

Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на  

15.03.2022 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

За усвојување на Годишна програма за работа за 2022 година  

на ЈОУ Пионерски дом ,,Јосип Броз Тито“ – Гевгелија 

 

1.Се усвојува Годишната програма работа за 2022 година на ЈОУ Пионерски дом ,,Јосип Броз Тито“-

Гевгелија, усвоена и предложена од Управниот одбор со Одлука бр.02-18/1 од 31.01.2022 година. 

 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-803/1 

15.03. 2022 год. 

Гевгелија 

       Претседател 

           на Совет на општина Гевгелија 

              Патрик Матх с.р. 

____________________________________________________________   

Врз основа на член 38 став 1 алинеа 38, а во врска со член 39 и 40 став 1 алинеа 7 од Статутот на Општина 

Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на 

Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

за разрешување на член на Комисијата за образование 

 култура и спорт при Советот на општина Гевгелија 

 

 1.Од должноста член на Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на општина Гевгелија се 

разрешува Томе Ќичуков, по негово барање. 
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 2.Ова решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-804/1 

15.03.2022 год. 

Гевгелија        

 

Претседател 

         на Советот на општина Гевгелија 

                Патрик Матх с.р. 

________________________________________________________________     

Врз основа на член 38 став 1 алинеа 38, а во врска со член 39 и 40 став 1 алинеа 7 од Статутот на Општина 

Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на 

Општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

за избор на член во Комисијата за образование 

 култура и спорт при Советот на општина Гевгелија 

 

 1.За член во Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на општина Гевгелија се избира: 

 -Андријана Бегова. 

 2.Ова решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

Бр.09-805 

15.03.2022 год. 

Гевгелија        

 

Претседател 

         на Советот на општина Гевгелија 

                Патрик Матх с.р. 
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Врз основа на член 26 став 2 од законот за јавните претпријатија (,,Службен весник на РМ“ 
бр.38/96,6/02,40/03....35/19 г.) и член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ 
бр.05/02 г.) и член 38 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија 
бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 
година, донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ 
за разрешување на член на Надзорниот одбор за контрола 

на материјално-финансиското работење  
на ЈПКД ,,Комуналец“ –Гевгелија 

 
 
1. Од должноста член на  Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД 

,,Комуналец“-Гевгелија, се разрешува Мирјана Бајрактарова,  од лични причини. 
2.Примерок од ова Решение да се достави до разрешениот член и ЈПКД ,,Комуналец“-Гевгелија. 
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 

бр.09-806/1 
15.03. 2022 год. 
Гевгелија 
 
          Претседател 
       На Совет на општина Гевгелија 
                 Патрик Матх с.р. 
______________________________________________________________________   
 

Врз основа на член 26 став 2 од законот за јавните претпријатија (,,Службен весник на РМ“ 
бр.38/96,6/02,40/03....35/19 г.) и член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ 
бр.05/02 г.) и член 38 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија 
бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на  15.03.2022 
година, донесе 
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РЕШЕНИЕ 

за именување на член на Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење  

на ЈПКД ,,Комуналец“ –Гевгелија 
 
1. За член на  Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД 

,,Комуналец“-Гевгелија, се именува: 
-Александра Трајкова со  ВСС, дипломиран економист. 
2.Примерок од ова Решение да се достави до именуваниот член и ЈПКД ,,Комуналец“-Гевгелија. 
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 

бр.09-807/1 
15.03. 2022 год. 
Гевгелија 
 
          Претседател 
       На Совет на општина Гевгелија 
                    Патрик Матх с.р. 
___________________________________________________________________   
 

Врз основа на член 13 од Законот за библиотеките (,,Службен весник на РМ“ бр. 66/04,89/08,116/10 и 51/11 
год.) и член 38 став  1 точка 28 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.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на  ден  
15.03. 2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување на членови во Управниот одбор 
на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“ –Гевгелија 
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1.Во Управниот одбор на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“- Гевгелија од редот на вработените во 

библиотеката се разрешуваат два члена и тоа : 
- Мими Петкова и 
- Ѓорги Дебниковски 
 
2.Примерок од ова Решение да се достави до  разрешените членови и ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“-

Гевгелија. 
 
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на општина Гевгелија“. 
 
Бр.09-808 
15.03. 2022 год. 
Гевгелија      
          

 Петседател 
              на Совет на општина Гевгелија  
               Патрик Матх с.р. 
___________________________________________________________   
Врз основа на член 13 од Законот за библиотеките (,,Службен весник на РМ“ бр. 66/04,89/08,116/10 и 51/11 

год.) и член 38 став  1 точка 28 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.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на  ден 
15.03 2022 година, донесе 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за  именување членови во Управниот одбор 

на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“ –Гевгелија 
 
 



 
24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    174 

 
1.За членови на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“ – Гевгелија, од редот на вработените 

во библиотеката се именуваат: 
- Даниела Боева и 
- Кита Боева.  
2.Примерок од ова Решение да се достави до именуваните членови и ЈОУ Библиотека ,,Гоце делчев“-

Гевгелија. 
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на општина Гевгелија“. 
 
Бр.09-809/1 
15.03. 2022 год. 
Гевгелија      
          

 Петседател 
              на Совет на општина Гевгелија  
                Патрик Матх с.р. 
___________________________________________________________  
 
Врз основа на член 370, 371 и 372 од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата (,,Службен весник 

на РМ“ бр.169/15, 226/15, 55/16,  11/18 и 83/18 година и ,,Службен весник на РСМ“ бр.98/19, 302/20 и 122/21 год.) и 

член 38 став 1 точка 38 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.) Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 15.03.2022 година, 

донесе 

РЕШЕНИЕ 

за измена и дополнување на Решението за именување членови 

 на Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата  

во Општина Гевгелија бр. 09-2103/1 од  29.12.2021 г. 
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 1.Во точка 1 од Решението за именување членови на Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата 

во Општина Гевгелија број 09-2103/1 од 29.12.2021 година се додаваат два нови члена во   Советот за безбедност 

на сообраќајот на патиштата во Општина Гевгелија и тоа : 

 

 Петар Лешев и Петар Ташевски , со што Советот го сочинуваат 13 членови. 

 

 2.Примерок од ова Решение да се достави до именуваните лица. 

 

 3.ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

Бр.09-810/1 

15.03.2022 год. 

Гевгелија 

         Претседател 

          на Советот на Општина Гевгелија  

                Патрик Матх с.р. 
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АКТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 

________________________________________________  
Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија" 
бр.25/06, 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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на Општина Гевгелија за 2022 година 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 подставка 463120 - Други 
трансфери, Програма Л0, во износ од 100.000,00 денари, се доделуваат на Женски ракометен клуб од Гевгелија, за 
програмски активности. 
 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Женски ракометен клуб од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, за програмски активности. 
 
 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 100.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
Решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/91                     Градоначалник 
10.03.2022 година             на општина Гевгелија 
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 и 18/14) 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: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Томе Лазарев 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Томе Лазарев 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. 12-37/40                    Градоначалник 
27.1.2022 година            на oпштина Гевгелија 
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 и 18/14) 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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Трајче Алексовски од 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".  
 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Трајче Алексовски 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. 12-37/42                             Градоначалник 
31.1.2022 година                                на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Јасмина Ризова од 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".  

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Јасмина Ризова 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. 12-37/45                         Градоначалник 
3.2.2022 година                               на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Весна Ѓорѓиева од 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Весна Ѓорѓиева 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. 12-37/48                                      Градоначалник 
7.2.2022 година                                         на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Николка Наумова од 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Николка Наумова 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. 12-37/50                                            Градоначалник 
7.2.2022 година                                                  на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Ивана Узунова од Негорци, 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Ивана Узунова од Негорци, 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. 12-37/51                                          Градоначалник 
7.2.2022 година                                                на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Петар Ристов од 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Петар Ристов 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. 12-37/54                                               Градоначалник 
10.2.2022 година                                                   на Општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Даринка Митрова од 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Даринка Митрова 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. 12-37/55                                           Градоначалник 
10.2.2022 година                                                на општина Гевгелија 
Гевгелија           

                  Андон Сарамандов, с.р. 
______________________________________________________________________  



24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    185 

 
 
 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: 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 Тони Танчев од 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Тони Танчев 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. 12-37/56                                            Градоначалник 
10.2.2022 година                                                на општина Гевгелија 
Гевгелија           

                             Андон Сарамандов, с.р. 
________________________________________________________________  



 

 24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    186 

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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Перо Рујковски од Миравци, 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
  Перо Рујковски од Миравци, 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. 12-37/57                                             Градоначалник 
11.2.2022 година                                                  на општина Гевгелија 
Гевгелија           

                  Андон Сарамандов, с.р. 



24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    187 

 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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Младен 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Младен 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 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. 12-37/62                                            Градоначалник 
14.2.2022 година                                       на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                  Андон Сарамандов, с.р. 



24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    188 

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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Илија Трпков 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Илија Трпков 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. 12-37/63                                            Градоначалник 
14.2.2022 година                                     на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                  Андон Сарамандов, с.р. 
______________________________________________________________________  



24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    189 

 
 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: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Давит Кокалов 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Давит Кокалов 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. 12-37/64                                             Градоначалник 
14.2.2022 година                                       на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                  Андон Сарамандов, с.р. 



 

_24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    190 

 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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 2.000,00 денари, се доделуваат на Мери Трпкова 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Мери Трпкова 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. 12-37/68                                           Градоначалник 
17.2.2022 година                                     на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                  Андон Сарамандов, с.р. 
________________________________________________________________________   



24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    191 

 
 
 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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 2.000,00 денари, се доделуваат на Ленче Краљ 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Ленче Краљ 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. 12-37/70                                              Градоначалник 
18.2.2022 година                                       на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                  Андон Сарамандов, с.р. 
_______________________________________________________________  



 

24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    192 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ 
бр.25/06, 08/10 и 18/14) 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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Богдана Ашовалиева од Гевгелија, за новородено 
дете (шестородено). 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Богдана Ашовалиева 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 (шестородено). 
 
 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. 12-37/43                                            Градоначалник 
1.2.2022 година                                       на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                  Андон Сарамандов, с.р.  
____________________________________________________________________  



 

 24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    193 

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ 
бр.25/06, 08/10 и 18/14) 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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Кристина Митрова од населено место Петрово, 
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“. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Кристина Митрова од населено место Петрово, Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија 
за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, парична помош за новородено дете 
(второродено). 
 
 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. 12-37/44                                             Градоначалник 
1.2.2022 година                                       на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Денис Танчев од Миравци, Гевгелија, за 
новородено дете (првородено). 
 
 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
  Денис Танчев од Миравци, Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на Општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, парична помош за новородено дете (првородено). 
 
 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. 12-37/47                                              Градоначалник 
4.2.2022 година                                      на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Перса Малева од Гевгелија, за новородено дете 
(третородено). 
 
 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Перса Малева 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 (третородено). 
 
 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. 12-37/49                                           Градоначалник 
7.2.2022 година                                     на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Цунева од Гевгелија, за 
новородено дете (првородено). 
 

 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
  Магдалена Цунева 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 (првородено). 
 
 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. 12-37/52                                             Градоначалник 
8.2.2022 година                                        на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Марија Бучкова од Негорци, Гевгелија, за 
новородено дете (второродено). 
 
 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
  Марија Бучкова од Негорци, Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на Општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, парична помош за новородено дете (второродено). 
 
 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. 12-37/53                                              Градоначалник 
9.2.2022 година                                        на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Реса Бојмалиева од населено место Негорци, 
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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Реса Бојмалиева од населено место Негорци, Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија 
за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, парична помош за новородено дете 
(второродено). 
 
 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. 12-37/65                                            Градоначалник 
15.2.2022 година                                        на општина Гевгелија 
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: 

                           
                             Р Е Ш Е Н И Е 
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 Моника Зафирова Попова 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Моника Зафирова Попова 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 (првородено). 
 
 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. 12-37/67                                           Градоначалник 
17.2.2022 година                                       на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Горан Митевски од населено место Мрзенци, 
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“.  

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Горан Митевски од населено место Мрзенци, Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија 
за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, парична помош за новородено дете 
(првородено). 
 
 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. 12-37/69                                                Градоначалник 
18.2.2022 година                                        на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Елена Ристова 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Елена Ристова 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 (второродено). 
 
 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. 12-37/71                                              Градоначалник 
21.2.2022 година                                       на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Јулија Лазова од Гевгелија, за новородено дете 
(третородено). 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Јулија Лазова 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 (третородено). 
 
 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. 12-37/72                                             Градоначалник 
21.2.2022 година                                    на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Стамкова 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Магдалена Стамкова 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 (првородено). 
 
 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. 12-37/73                                            Градоначалник 
21.2.2022 година                                     на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Павлина 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Павлина Андонова 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 (второродено). 
 
 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. 12-37/78                                           Градоначалник 
22.2.2022 година                                      на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Елена Попова Картова 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Елена Попова Картова 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 (првородено). 
 
 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. 12-37/79                                           Градоначалник 
22.2.2022 година                                     на општина Гевгелија 
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 и 18/14) 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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 К4 во износ од 266.318,00 денари, се доделуваат на Пионерски Дом ЈОСИП БРОЗ ТИТО од Гевгелија 
за плати и придонеси и тековни трошоци. 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Пионерски Дом ЈОСИП БРОЗ ТИТО од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за плати и придонеси и тековни трошоци за месец 
декември 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 266.318,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-37/41                                             Градоначалник 
28.1.2022 година                                       на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 К4, во износ од 274.532,00 денари, се доделуваат на ЈОУ Пионерски дом Јосип Броз Тито Гевгелија, 
за плати, придонеси и тековни трошоци. 
 
 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 ЈОУ Пионерски дом Јосип Броз Тито Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на Општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за плати, придонеси и тековни трошоци за месец 
јануари 2022 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 274.532,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-37/46                                              Градоначалник 
4.2.2022 година                                        на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 650,00 денари, се доделуваат на Петра Динова од Гевгелија, за субвенционирање на 
потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 
 
 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
Петра Динова од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на Општина Гевгелија за доделување средства од 

Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, за субвенционирање на потрошувачката на основните комунални услуги 
(вода за месец ноември 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 650,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
Бр. 12-27/9                                              Градоначалник 
7.2.2022 година                                      на oпштина Гевгелија 
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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 2.112,00 денари, се доделуваат на Татјана Рујковска Стојановска од Миравци, 
Гевгелија, за субвенционирање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 
 
 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
  Татјана Рујковска Стојановска од Миравци, Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на Општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, за субвенционирање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода за месеците 9, 10, 11 и 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 2.112,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
  
Бр. 12-27/12                                             Градоначалник 
11.2.2022 година                                      на oпштина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 650,00 денари, се доделуваат на Петра Динова 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Петра Динова 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 дванаесетти – 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 650,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-27/13                                             Градоначалник 
16.2.2022 година                                         на oпштина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 264,00 денари, се доделуваат на Димитар Таки 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Димитар Таки 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 први – 2022 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 264,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-27/14                                                Градоначалник 
16.2.2022 година                                          на oпштина Гевгелија 
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: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 424,00 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“.  

 
О б р а з л о ж е н и е 

 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 први – 2022 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 424,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-27/17                                              Градоначалник 
18.2.2022 година                                       на oпштина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 650,00 денари, се доделуваат на Петра Динова 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Петра Динова 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 јануари 2022 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 650,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
Бр. 12-27/21                                            Градоначалник 
18.2.2022 година                                      на oпштина Гевгелија 
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 и 18/14) 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: 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
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 К4 во износ од 266.318,00 денари, се доделуваат на Пионерски Дом ЈОСИП БРОЗ ТИТО од Гевгелија 
за плати и придонеси и тековни трошоци. 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Пионерски Дом ЈОСИП БРОЗ ТИТО од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за плати и придонеси и тековни трошоци за месец 
декември 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 266.318,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-37/41                                            Градоначалник 
28.1.2022 година                                     на општина Гевгелија 
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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 К4, во износ од 274.532,00 денари, се доделуваат на ЈОУ Пионерски дом Јосип Броз Тито Гевгелија, 
за плати, придонеси и тековни трошоци. 
 
 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 ЈОУ Пионерски дом Јосип Броз Тито Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на Општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за плати, придонеси и тековни трошоци за месец 
јануари 2022 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 274.532,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-37/46                                           Градоначалник 
4.2.2022 година                                     на општина Гевгелија 
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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 463 подставка 463120 - Други 
трансфери, Програма Л0 во износ од 150.000,00 денари, се доделуваат на Женски Ракометен Клуб, ЖРК Гевгелија од 
Гевгелија за програмски активности. 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Женски Ракометен Клуб, ЖРК Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 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 150.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
Бр. 12-37/59                                           Градоначалник 
14.2.2022 година                                      на општина Гевгелија 
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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 463 подставка 463120 - Други 
трансфери, Програма Л0 во износ од 900.000,00 денари, се доделуваат на Фудбалски Клуб Кожуф од Гевгелија за 
програмски активности. 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Фудбалски Клуб Кожуф од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина Гевгелија за 
2022 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 900.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-37/60                                            Градоначалник 
14.2.2022 година                                     на општина Гевгелија 
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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 463 подставка 463120 - Други 
трансфери, Програма Л0 во износ од 1.000.000,00 денари, се доделуваат на Кошаркарски Клуб Кожуф од Гевгелија за 
програмски активности. 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Кошаркарски Клуб Кожуф од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина Гевгелија за 
2022 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 1.000.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-37/61                                           Градоначалник 
14.2.2022 година                                    на општина Гевгелија 
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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Г1 во износ од 150.000,00 денари, се доделуваат на Фондација за локален развој и развој на 
информатички технологии – Гевгелија, Гевгелија за програмски активности. 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Фондација за локален развој и развој на информатички технологии - Гевгелија, Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
програмски активности предвидени со Програмата за активности на општина Гевгелија во областа на Фондацијата за 
локален економски развој и развој на информатички технологии. 
 
 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 150.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
Бр. 12-37/80                                            Градоначалник 
2.3.2022 година                                        на општина Гевгелија 
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 и 18/14) 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: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Томе Лазарев 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Томе Лазарев 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. 12-37/40                                            Градоначалник 
27.1.2022 година                                        на oпштина Гевгелија 
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 и 18/14) 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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 Трајче Алексовски од 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".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Трајче Алексовски 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. 12-37/42                                                Градоначалник 
31.1.2022 година                                                    на општина Гевгелија 
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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 К4 во износ од 20.000,00 денари, се доделуваат на ЗГ „МИРАВЧКА СВАДБА ЃУРО МАРА“ од 
Гевгелија за програмски активности. 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 ЗГ „МИРАВЧКА СВАДБА ЃУРО МАРА“ од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 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 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-37/66                                             Градоначалник 
15.2.2022 година                                      на Општина Гевгелија 
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: 
  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 К4 во износ од 60.000,00 денари, се доделуваат на ЗГ Градски мешан хор ГОРТИНИЈА од Гевгелија 
за програмски активности. 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 ЗГ Градски мешан хор ГОРТИНИЈА од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 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 60.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
Бр. 12-37/74                                              Градоначалник 
22.2.2022 година                                        на Општина Гевгелија 
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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 463 подставка 463120 - Други 
трансфери, Програма Л0 во износ од 60.000,00 денари, се доделуваат на Здружение Планинарски Спортски Клуб КОЖУФ 
од Гевгелија за програмски активности. 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Здружение Планинарски Спортски Клуб КОЖУФ од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени 
со Програмата за финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на 
општина Гевгелија за 2022 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 60.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-37/109                                               Градоначалник 
21.3.2022 година                                         на Општина Гевгелија 
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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 463 подставка 463120 - Други 
трансфери, Програма Л0 во износ од 10.000,00 денари, се доделуваат на Општински Фудбалски Сојуз Гевгелија од 
Гевгелија за програмски активности. 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Општински Фудбалски Сојуз Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 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. 12-37/110                                              Градоначалник 
21.3.2022 година                                       на Општина Гевгелија 
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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 463 подставка 463120 - Други 
трансфери, Програма Л0 во износ од 30.000,00 денари, се доделуваат на Шаховски клуб - 7ми Ноември 2021 - Гевгелија 
од Гевгелија за програмски активности. 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Шаховски клуб - 7ми Ноември 2021 - Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени 
со Програмата за финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на 
општина Гевгелија за 2022 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 30.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-37/111                                                Градоначалник 
21.3.2022 година                                       на Општина Гевгелија 
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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 463 подставка 463120 - Други 
трансфери, Програма Л0 во износ од 10.000,00 денари, се доделуваат на ЗГ МОТО КЛУБ РЕТКИ ПТИЦИ ГББ Гевгелија од 
Гевгелија за програмски активности. 
 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“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЗГ МОТО КЛУБ РЕТКИ ПТИЦИ ГББ Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени 
со Програмата за финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на 
општина Гевгелија за 2022 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. 12-37/112                                             Градоначалник 
21.3.2022 година                                         на Општина Гевгелија 
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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 К4 во износ од 50.000,00 денари, се доделуваат на Здружение Културно Уметничко Друштво 
„Негорци“ од населено место Негорци, Гевгелија за програмски активности. 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Здружение Културно Уметничко Друштво „Негорци“ од населено место Негорци, Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
програмски активности предвидени со Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес 
на општина Гевгелија за 2022 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 50.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-37/113                                             Градоначалник 
21.3.2022 година                                       на Општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
____________________________________________________________  

 



24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    229 
 

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:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 К4 во износ од 20.000,00 денари, се доделуваат на Здружение на граѓани „Внимание“-Гевгелија од 
Гевгелија за програмски активности. 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Здружение на граѓани „Внимание“-Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени 
со Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 
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 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
Бр. 12-37/114                                             Градоначалник 
21.3.2022 година                                       на Општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_________________________________________________________________________________   
 
 
 



24 март    2022 година   –  Службен гласник на Општина Гевгелија  -   број 3 –     страна    230 
 

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: 
  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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 463 подставка 463120 - Други 
трансфери, Програма Л0 во износ од 650.000,00 денари, се доделуваат на Фудбалски Клуб Кожуф од Гевгелија за 
програмски активности. 
 
 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“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Фудбалски Клуб Кожуф од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина Гевгелија за 
2022 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 650.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  
 
 
Бр. 12-37/115                                               Градоначалник 
22.3.2022 година                                        на Општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
___________________________________________________________________  
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ПРАВИЛНИК 
за доделување стипендии на студенти од општина Гевгелија  

за студиска 2021/2022 година 

 

 

Член 1 

 Со овој Правилник се утврдуваат условите, критериумите и постапката за доделување стипендии на 

студенти од општина Гевгелија за студиска 2021/2022 година. 

 Стипендиите ќе се доделуваат на студенти на Медицинските факултети во Република Северна Македонија 

кои запишуваат прв семестар во студиска 2021/2022 година, се до завршување на студиите, доколку се редовни 

студенти и коишто се жители на општина Гевгелија. 

 

Член 2 

 Советот на Oпштина Гевгелија на седницата одржана на 28.01.2022 година донесе Одлука за доделување 

5 (пет) стипендии за студенти на Медицинските факултети во Република Северна Македонија, за студиска 

2021/2022 година. 

 Стипендиите се доделуваат за период од 10 месеци за времетраењето на една студиска година, односно 

почнувајќи од месец септември, се до месец јуни во истата студиска година и ќе се доделуваат секоја година до 

завршување на студирањето, доколку се редовни студенти. 

 Висината на стипендиите ќе изнесува 6.000,00 денари месечно, за секој студент, и истите ќе се исплаќаат 

од Буџетот на Општина Гевгелија. 

 Стипендиите се доделуваат на редовни студенти запишани на прв циклус студии на Медицинските 

факултети во РСМ – отсек општа медицина, согласно условите и критериумите утврдени во Конкурсот за 

доделување на стипендии. 



 Износот на стипендиите е неповратен, освен во случај кога студентот ќе го прекине студирањето по своја 

вина, при што ќе ги врати доделените средства до моментот на прекин на студирањето. 

 Давателот на стипендија нема да го раскине договорот за исплата на стипендија и нема да дава 

стипендија, а корисникот на стипендијата нема обврска да ги враќа претходно добиените средства во случај ако 

корисникот на стипендијата поради здравствени причини и потреба од лекување не запишал следен семестар и 

приложи соодветна медицинска документација. 

 

Член 3  

 Право на стипендирање имаат студентите кои што ги исполнуваат следниве услови: 

- Да се жители на општина Гевгелија (град Гевгелија и населените места, коишто припаѓаат на општина 

Гевгелија); 

- Да се државјани на Република Северна Македонија; 

- Да се редовни студенти на  прв циклус студии на Медицинските факултети во РСМ – отсек општа 

медицина. 

 

Член 4 

 Основни критериуми за доделување на стипендиите се: 

1. Остварен успех во средното образование;  

- По овој основ може да се добијат најмногу 10 бода. 

 

2. Доставени сертификати и дипломи од натпревари на државно ниво, посебно од областа на 

природните науки; 

- По овој основ може да се добијат најмногу 20 бода. 

 

3. Материјални можности на студентот и неговото семејство за кој се земаат месечните примања по член 

на семејството на студентот во однос на просечно исплатената плата по вработен во РСМ за последните 3 

(три) месеци; 

- По овој основ може да се добијат најмногу 60 бода. 



 При распределување на утврдените 60 бода по основ материјални можности на студентот и неговото 

семејство се земаат во просек материјалните можности на студентот и неговото семејство, односно вкупниот број 

на месечните примања (месечните нето-плати и годишните приходи по разни основи прикажани во образецот од 

Управа за јавни приходи), во семејството на студентот, поделени по член од семејството, поделени на 12 месеци, 

при што кандидатот може да добие најмногу 60 бода и тоа: 

- За приходи од 0 до 6.000 денари по член на семејство  .................60 бода; 

- За приходи од 6.001 до 7.000 денари по член на семејство  ..........50 бода; 

- За приходи од 7.001 до 8.000 денари по член на семејство  ..........40 бода; 

- За приходи од 8.001 до 9.000 денари по член на семејство  ..........30 бода; 

- За приходи од 9.001 до 10.000 денари по член на семејство  ........20 бода; 

- За приходи над 10.000 денари по член на семејство  .....................10 бода; 

4. Студент на самохран (починат/разведен) родител, родител со инвалидитет,  студенти со посебни 

потреби; 

- По овој основ може да се добијат 10 бода. 

Максималниот број на бодови кои може да ги добие студентот согласно утврдените критериуми од овој 

член, изнесува вкупно 100 бода. 

За усвоените бодови според утврдените критериуми од овој член комисијата изготвува посебна ранг-листа 

за оваа категорија на студенти, која ја доставува на градоначалникот на разгледување и одлучување. 

При утврдување на ранг-листата според добиените бодови, при ист број на бодови предност има 

кандидатот со пониски материјални примања. 

Член 5 

 Стипендиите ќе се доделат врз основа на претходно распишан Конкурс. 

 Конкурсот ќе биде распишан од градоначалникот на Општина Гевгелија. 

 Конкурсот ќе биде објавен на огласната табла на Општина Гевгелија, на веб-страницата на Општина 

Гевгелија и на локалните електронски медиуми во општина Гевгелија. 

 Конкурсот ќе трае 15 (петнаесет) денови, не сметајќи го денот на неговото објавување. 

Член 6 



Заинтересираните кандидати за добивање стипендија треба да ги достават следниве документи до 

Општина Гевгелија: 

1)   Пријава од студентот;  

2) Потврда од високо-образовната институција за редовно запишана студиска година; 

3) Документи за утврдување на материјално-финансиската состојба на апликантот: 

- За вработените членови на семејството да се достават потврди за остварена     плата за последните три 

месеци, сметано до денот на поднесувањето на пријавата, или доколку до овој месец не е исплатена плата, да 

се достави потврда за последно исплатената плата за оваа година (за родителите/старателите да се достави 

плата заверена од работодавецот); 

- за пензионираните членови на семејството да се достави документ (чек) за   висината на последно исплатената 

пензија; 

- за разведените родители да се достави доказ за разводот, односно ако   апликантот користи алиментација од 

родителот, истата, да се прикаже како месечен приход; 

- за корисниците на социјалната помош да се достави последното решение за корисник на гарантиран минимален 

приход; 

- за невработените членови на семејството на апликантот да се достават  потврди од Агенцијата за 

вработување на РСМ, дека се невработени или примаат месечен надоместок; 

- за инвалидитет да се достави наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или 

психичкиот развој и специфичните потреби, издаден од надлежна установа, а согласно Правилникот за оцена 

на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој; 

-  за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно 

факултетот или друга институција; 

-  за родителите/старателите, кандидатот и другите членови на неговото потесно семејство се доставува 

Уверение од Управата за јавни приходи за остварени приходи по разни основи од претходната година: приходи 

од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од 

капитал....  

4) Нотарски заверена изјава од апликантот дека доставените документи се вистинити и дека податоците 

одговараат на прикажаната состојба; 



5)  Изјава за давање согласност за обработка и користење на личните на податоци апликантот и на 

членовите на неговото потесно семејство; 

6)  за починат родител се бара да се достави извод од матична книга на умрени      од УВМК; 

7)   Изјава  за семејната состојба  на студентот и 

8)   Фотокопија од личната карта на студентот. 

 

Член 7 

Пријавите на апликантите со потребната документација треба да се достават лично до архивата на 

Општина Гевгелија,  или да се достават со препорачана пошта до: ЕЛС-Општина Гевгелија, ул. "Димитар Влахов" 

бр.4, 1480 Гевгелија со назнака: "За конкурсот за доделување стипендии на студенти жители од општина 

Гевгелија за студиска 2021/2022 година". 

 

Член 8 

Доставените пријави согласно распишаниот конкурс ги разгледува комисија формирана од 

Градоначалникот од редот на вработените во општинската администрација. 

Комисијата за разгледување на пријавите за доделување на стипендии некомплетните и неблаговремени 

пријави не ги разгледува. 

Комисијата од пристигнатите пријави утврдува ранг-листа и му ја доставува на Градоначалникот на 

разгледување и одлучување. 

  

Член 9 

Градоначалникот на Општина Гевгелија врз основа на доставената ранг-листа од Комисијата за 

образование, спорт и култура при Советот на општина Гевгелија донесува Одлука за доделување на стипендии 

на студенти на Mедицинските факултети на РСМ, жители на Општина Гевгелија. 

За одлуката на Градоначалникот за доделените стипендии сите кандидати кои имаат поднесено пријава по 

распишаниот конкурс ќе бидат писмено известени.  

Против Одлуката на Градоначалникот на Општина Гевгелија, кандидатите кои не добиле стипендија може 

да поднесат приговор до Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на општина Гевгелија во рок од 



5 (пет) работни дена, од денот на приемот на Одлуката. Надлежната комисија ќе го разгледа приговорот на 

засегнатиот кандидат и ќе донесе Решение со коешто го прифаќа или одбива поднесениот приговор. 

Решението на оваа Комисија е конечно. 

Одлуката за доделување на стипендии која ја донесува Градоначалникот на Општина Гевгелија  ќе се 

објави и на веб-страната на Општина Гевгелија.  

Член 10 

Градоначалникот на Општина Гевгелија ќе склучи посебен Договор со избраниот кандидат за користење 

стипендија, во кој подетално ќе се уредат начинот и условите на користење на стипендијата. 

 

Член 11 

Во посебни случаи, овој Договор може да биде раскинат по вина на студентот доколку се утврди дека:  

- Студентот дал лажни податоци во нотарски заверената изјава при поднесувањето на пријавата за користење 

стипендија;      

-   Доколку со своето недолично поведение ги повредува законските и моралните      принципи на образовната и 

општествената средина; 

-    Доколку не ја запише во редовен термин наредната студиска година и 

-    Доколку го прекинал студирањето. 

 Во случај на раскинување на Договорот, студентот е должен во целост да ги врати исплатените средства во 

Буџетот на Општина Гевгелија. 

Член 12 

Правилникот влегува во сила со денот на неговото донесување. 

                                                               

                                                            Комисија 

                                                                  за образование, култура и спорт  

                                                                  на Советот на општина Гевгелија 

 

Бр.09-532/2 
23.03.2022 год. 
Гевгелија 

 



С о  д  р  ж  и  н  а 
1.Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година, за 
периодот 01.01.2021г-31.12.2021 г.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 
2.Завршна сметка на Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година ------------------------------------------------------------------------ 83 
3.Програма за финансиска поддршка на НВО секторот од Општина Гевгелија за 2021 година ----------------------------------- 146 
4.Заклучок по Полугодишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на Општина Гевгелија за 2021 година ------150 
5.Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за авто-такси превоз на патници во Општина Гевгелија ------------------- 151 
6.Одлука за доделување хуманитарна помош на граѓаните на Украина -------------------------------------------------------------------152 
7.Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на СОУ ,,Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија ---------------------153 
8.Решение за неусвојување на завршната сметка за 2021 година на ООУ ,,Владо Кантарџиев“ – Гевгелија -----------------154 
9.Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на ООУ ,,Крсте Мисирков – Гевгелија--------------------------155 
10.Решение за неусвојување на завршната сметка за 2021 година  на ООУ ,,Ристо Шуклев“ – Негорци -----------------------156 
11.Решение за неусвојување на завршната сметка за 2021 година на ООУ ,,Климент Охридски“ – Миравци------------------157 
12.Решение за усвојување  на  завршната сметка за 2021 година на  ООМУ  ,,Васо Карајанов“ -   Гевгелија ----------------158 
13.Решение за  неусвојување  на  завршната сметка за 2021 година на ЈОУДГ ,,Детска радост“ – Гевгелија ----------------159 
14.Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на  ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“ – Гевгелија ----------160 
15.Решение за усвојување на завршната сметка за 2021 година на  ЈОУ Дом на култура ,,Македонија“  - Гевгелија ------160 
16.Решение за неусвојување на завршната сметка за 2021 година на ЈОУ Работнички универзитет ,,Кирил и Методија“ – 
Гевгелија -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 161 
17.Решение за усвојување на  завршната сметка за 2021 година на  ЈОУ Пионерски дом ,,јосип Броз Тито“ – Гевгелија 162 
18.Решение за усвојување на Извештајот за работа  на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“ Гевгелија за 2021 година ------- 163 
19.Решение за усвојување на Годишна програма за работа  на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“ – Гевгелија  за 2022 г --164 
20.Решение за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ Дом на култура ,,Македонија“ – Гевгелија за 2021 година --- 165 
21.Решение за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУ дом на култура ,,Македонија“-Гевгелија за 2022 г--- 165 
22.Решение за неусвојување на Извештајот за работа на ЈОУ Работнички универзитет ,,Кирил и Методија“ – Гевгелија за 
2021 година ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----166 
23.Решение за неусвојување на Годишна програма за работа на ЈОУ Работнички универзитет ,,Кирил и Методија“ – 
Гевгелија за 2022 година ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 167 
24. Решение за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ Пионерски дом ,,Јосип Броз Тито“ – Гевгелија за 2021 г.--- 168 
25.Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУ Пионерски дом ,,Јосип Броз Тито“ – Гевгелија за 2022 
година ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 169 
26.Решение за разрешување член на Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на Општина Гевгелија-169 
27.Решение за избор на член на Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на Општина Гевгелија --------170 
28.Решение за разрешување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД 
,,Комуналец“-Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 171 



29. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД 
,,Комуналец“-Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172 
30.Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“ – Гевгелија ------------- ----172 
31.Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“ – Гевгелија -------------------- 173 
31.Решение за измена и дополнување на Решението за именување членови на Советот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата во Општина Гевгелија ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 174 
32.РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на Женски 
ракометен клуб од Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 176 
33. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на Томе Лазарев од 
Гевгелија --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 177 
34. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на Трајче 
Алексовски од Гевгелија ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 178 
35 РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на Јасмина Ризова 
од Гевгелија ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179 
36. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на Весна Ѓорѓиева 
од Гевгелија --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180 
37. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Николина 
Наумова од Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 
38. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Ивана Узунова 
од Негорци ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 182 
39. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Петар Ристов 
од Гевгелија --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 183 
40. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Даринка 
Митрова од Гевгелија -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 
41. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Тони Танчев од 
Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 185  
42. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Перо Рујковски 
од Миравци ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 186 
43. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Младен 
Илиевски од Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 187 
44. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  илија Трпков од 
Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 188 
45. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Давид Кокалов 
од Гевгелија --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 189 
46. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Мери Трпкова 
од Гевгелија --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 190 



47. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Ленче Краљ од 
Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 
48. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Богдана 
Ашовалиева од Гевгелија -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192 
49. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Кристина 
Митрова од с. Петрово-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193 
50. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Денис Танчев 
од Гевгелија -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -194 
51. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Перса Малева 
од Гевгелија ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 195 
52. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Магдалена 
Цунева од Гевгелија ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 196 
53. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Марија Бучкова 
од с. Негорци--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 197 
54. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Реса 
Бојмалиева од с. Негорци--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 198 
55. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Моника 
Зафирова Попова  од Гевгелија ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 199 
56. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Горан Митевски  
од с. Мрзенци ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 
57. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Елена Ристова 
од Гевгелија --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 201 
58. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Јулија Лазова 
од Гевгелија --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 202 
59. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Магдалена 
Стамкова од Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 203 
60. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Павлина 
Андонова од Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 204 
61. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Елена Попова 
Картова од Гевгелија -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 205 
62. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Пионерски дом 
,,Јосип Броз Тито“ - Гевгелија --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 206 
63. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на Пионерски дом 
,,Јосип Броз Тито“ - Гевгелија ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 207 
64. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Петра Динова 
од Гевгелија ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 208 



65. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Татјана 
Рујковска Стојановска  од с. Миравци ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 209  
66. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Петра Динова 
од Гевгелија ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210 
67. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Димитар Таки 
Ристов од Гевгелија ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211 
68. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Сузана Љушева 
од Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 212 
69. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Петра Динова 
од Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 213 
70. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Пионерски дом 
,,Јосип Броз Тито“ од Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 214 
71. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Пионерски дом 
,,Јосип Броз Тито“ од Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 215 
72. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Женски 
ракометен клуб  ЖРК од Гевгелија -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 216  
73. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на  Фудбалски клуб 
,,Кожуф“ од Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 217 
74. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година на   Кошаркарски 
клуб ,,Кожуф“ од Гевгелија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 218 
75. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год. на  Фондација за 
локален развој и информатички технологии – Гевгелија-------------------------------------------------------------------------------------- 219 
76. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год. на  Дејан Продановски 
од  Гевгелија--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  220 
77. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год. на  Драги Лулевиќ од 
Гевгелија-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  221 
78. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год. на  ЗГ Миравчка 
свадба Ѓуро Мара од Миравци-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 
79. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год. на  ЗГ Градски мешан 
хор Гортинија – Гевгелија --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  223 
80. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год. на  Здружение 
Планинарски Спортски Клуб  ,,Кожуф“ Гевгелија-------------------------------------------------------------------------------------------------- 224 
81. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год. На Општински 
фудбалски сојуз  Гевгелија-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 225 
82. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год.на Шаховски клуб 7-
ми1 Ноември  2021– Гевгелија --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  226  



 
83. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год. на  ЗГ Мото Клуб 
Ретки Птици ГББ - Гевгелија---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   227 
84. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год. на  Здружение  КУД 
,,Негорци“ ------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------   228 
85. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год. на  Здружение  на 
граѓани ,,Внимание“-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------   229 
86. РЕШЕНИЕ за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 год. на  Фудбалски клуб 
,,Кожуф“ – Гевгелија ---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------   230 
87.Правилник за доделување  стипендии на студенти од општина Гевгелија за студиска 2021/2022 година---------------- 231 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“  
                    Излегува по потреба.            
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