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АКТИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

Врз основа на член 38 став (1) тoчка 43 и член 89 став (1) 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 29.04.2022 година, расправајќи по Годишниот  извештај за 
спроведување на Програмата за  развој на Центарот за развој на Југоисточниот 
плански регион за 2021 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на  

Програмата за развој  на Центарот за развој на Југоисточниот плански 
регион за 2021 година 

 

1.Се усвојува Годишниот извештајза спроведување на Програмата за  развој 
на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година. 

2.Примерок од Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај да се достави 
до Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. 

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
″Службен гласник на Општина Гевгелија″. 

 
 
 
Бр.09-1111/1                                        Претседател 
29.04.2022 год.    на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија       Патрик Матх, с.р. 
 

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

         Врз основа на 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  29.04.2022 година, по расправата по 
Предлог-Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното 
земјиште во Општина Гевгелија за 2021 година, го донесе следниот  
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ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на 
градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2021 година 

 1.Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за уредување на 
градежно земјиште во Општина Гевгелија за 2021 година. 

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

 
 
Бр.09-1112/1                                       Претседател 
29.04.2022 год.    на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија          Патрик Матх, с.р. 

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

          Врз основа на 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.), расправајки 
по Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 
рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и патишта во 
Општина Гевгелија за 2021 година,Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на ден 29.04.2022 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските 

улици и патишта во Општина Гевгелија за 2021 година. 

 

 1.Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и 
патишта во Општина Гевгелија за 2021 година. 

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

Бр.09-1113/1                                      Претседател 
29.04.2022 год.    на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија       Патрик Матх, с.р. 
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Врз основа на член 63 став (5) од Законот за основно образование 

(„Сл.Весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20) и член 14 став (1) точка 8 од Статутот 
на Општина Гевгелија („Сл.гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 08/10, 18/14, 
13/2020, 2/21 и 5/21 год),  Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 
29.04.2021 година, ја донесе следнава 
 

О Д Л У К А 
за измени и дополнување на Одлуката за реонизација на Општинските 

основни училишта на територијата на општина Гевгелија 
 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се вршат Измени и дополнувања на Одлуката за 
реонизација на Општинските основни училишта на територијата на општина 
Гевгелија бр.09-686/1 донесена од Советот на Општина Гевгелија на Седница 
одржана на 27.05.2020 год.  
 

Член 2 
Во член 2 од Одлуката за реонизација на Опшинските основни училишта на 

територијата на општина Гевгелија, точка 1.Реон на ООУ „Крсте Мисирков“-
Гевгелија, под-точка 1.1. Реон на ООУ „Крсте Мисирков“-Гевгелија, Централно 
училиште, се менува и гласи: 
 „Овој реон ги опфаќа децата кои живеат на дел од западната страна на 
улицата „7-ми Ноември“ (јужно од кружниот тек кој е пресек на булевар „Гевгелија“ 
и улицата „7-ми Ноември“) и западната страна од улицата „Димитар Влахов“и 
децата кои живеат на улиците западно од дел од улицата „7-ми Ноември“ (јужно 
од кружниот тек кој е пресек на булевар „Гевгелија“ и улицата „7-ми Ноември“), 
улиците западно од улицата „Димитар Влахов“ и улиците јужно од булеварот 
„Гевгелија“ (западно од кружниот тек кој е пресек на булевар „Гевгелија“ и улицата 
„7-ми Ноември“) 
 и точка 2 Реон на ООУ “Владо Кантарџиев“-Гевгелија, под-точка 2.1 Реон на 
ООУ “Владо Кантарџиев“-Гевгелија, Централно Училиште, се менува и гласи: 
 “Овој реон ги опфаќа децата кои живеат на источната страна на улицата „7-
ми Ноември“, источната страна од улицата „Димитар Влахов“ и булевар “Гевгелија 
(западно од кружниот тек кој е пресек на булевар „Гевгелија“ и улицата „7-ми 
Ноември“ и децата кои живеат на улиците источно од улицата „7-ми Ноември, 
улиците источно од улицата „Димитар Влахов“ и улиците северно од булевар  
„Гевгелија“ . 
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Член 3 

 Оваа одлука влегува на сила од денот на објавување во „Службен гласник 
на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.09-1114/1                                                                     Претседател 
29.04.2022 год                                                        на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                               Патрик Матх, с.р 
 

----------------------------------- 
Врз основа на член 42 од Законот за средно образование (Основен текст на 

закон („Сл.весник на РМ“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 
92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 
127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Сл.весник на РСМ“ бр.229/20),  и член 38 став (1) 
алинеа 11 од Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина 
Гевгелија“  бр.25/06, 08/10, 181/14, 13/20, 2/21 и 5/21 год.),  Советот на Општина 
Гевгелија на седница одржана на 29.04.2022 година утврди: 

 
 

ПЛАН 
за запишување на ученици во I година средно образование 

во СОУ„Jосиф  Јосифовски“-Гевгелија во 2022/2023 год. 
 
 
Во СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија, во учебната 2022/2023 година, во 

прва година се планира да се запишат вкупно  286 ученици; распоредени во 10 
паралелки: 
- во настава на македонски јазик вкупно 286 ученици распределени во 10, 

паралелки;  
- во настава на албански јазик вкупно  _/   ученици распределени во  / паралелки;  
- во настава на турски јазик вкупно  _/     ученици распределени во  / паралелки;  
- во настава на српски јазик вкупно  _/     ученици распределени во  / паралелки;  
 
 
1. УЧИЛИШТЕ 
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Име на училиштето Средно Општинско Училиште "Јосиф Јосифовски"-

Гевгелија 
 

Гимназиско образование 

Во прва година се планира да се запишат 136 ученици, во 4 паралелки. 
- во настава на македонски јазик...................................136 ученици, во 4 паралелки;  
- во настава на албански јазик............................................ / ученици, во / паралелки; 
- во настава на турски јазик................................................. / ученици, во / паралелки; 
- во настава на српски јазик................................................./ ученици, во / паралелки. 
 
 
 
 

Стручно образование 

 

Во прва година се планира да се запишат 150 ученици, во 6 паралелки. 
 

  
 

Струка 
 

 
Профил 

Ученици Паралелки 

Мак.    
јаз. 

Алб.јаз. Тур.Јаз. Вк. Мак.јаз. Алб.Јаз. Тур. 
јаз. 

Вк. 

угостителско 
-туристичка 

 

хотелско-туристички 
техничар 
IV степен 

25 / / 25 1 / / 1 

угостителско 
-туристичка 

Готвач/келнер 
III степен 

25 / / 25 1 / / 1 

економско 
правна и 
трговска  

економски 
техничар/бизнис 
администратор 

IV степен 

25 / / 25 1 / / 1 

здравство и 
социјална 
заштита 

Гинеколошко акушерска  
сестра/физиотерапевт 

IV степен 

25 / / 25 1 / / 1 

машинска Машински техничар за 
моторни возила 

IV степен 

25 / / 25 1 / / 1 

 
машинска 

Автомеханичар/заварувач 
III степен 

25 / / 25 1 / / 1 
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2. Овој План влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Гевгелија". 

Бр.09-1115/1      Претседател  
29.04.2022 год.                                                       на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                   Патрик Матх, с.р. 
 
 

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

          Врз основа на член 20-б став (1) алинеа 3 од Законот за вработени во 
јавниот сектор (“Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 
“Службен весник на РСМ бр.143/2019 и 14/2020), член 59-д став (1) од Законот за 
средно образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр.44/1995, 
24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018, и “Службен 
весник на РСМ бр.229/2020) и член 38 став (1) алинеа 11 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 седница одржана на 
29.04.2022 година,донесе 

РЕШЕНИЕ 

 1.Со ова Решение се дава согласност на Измените и дополнувањето на 
Годишниот план за вработување за 2022 год. на СОУ “Јосиф Јосифовски“-
Гевгелија, бр.01-361/1 од 15.04.2022 год. 

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

 

Бр.09-1116/1      Претседател  
29.04.2022 год.                                                   на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                   Патрик Матх, с.р. 
 

--------------------------------- 
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         Врз основа на член 62 од Законот за урбанистичко планирање ("Сл.Весник 
на РМ" бр.32/20 год.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина 
Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 
02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 
29.04.2022 година, донесе 

 

ОДЛУКА 
за прифаќање на Иницијатива за Измена и дополнување на Урбанистички план за 

село Прдејци – Блок 5, општина Гевгелија 
 

Член 1 
 Се прифаќа  Иницијативата за Измена и дополнување на Урбанистички 
план за село Прдејци – Блок 5, Општина Гевгелија. 

 
Член 2 

 Потребата за изработка на Измена и дополнување на Урбанистички план за 
село Прдејци – Блок 5, Општина Гевгелија се утврдува од поднесената 
иницијатива на барателот ДПТУ ,,Дорленд,, дооел од с.Прдејци, Општина 
Гевгелија. 
 

Член 3 
 Средствата за изработка на урбанистичкиот проектод член 1 на оваа одлука 
ќе се обезбедат од подносителот на иницијативата. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во ,,Службен 
Гласник на Општина Гевгелија,,. 
 
 
 
 
 
Бр.09-1117/1                                              Претседател 
29.04.2022 год.            на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија             Патрик Матх, с.р.   
  

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

          Врз основа на член 62 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.Весник 
на РМ„бр.32/20 год.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина Гевгелија 
(,,Службен гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 29.04.2022 
година, донесе 
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ОДЛУКА 
за прифаќање на Иницијатива за изработка на измена и дополнување на 

Детален Урбанистички план за дел од блок 10.2 Општина Гевгелија 
 
 

Член 1 
 Се прифаќа на Иницијативата за изработка на измена и дополнување на 
Детален Урбанистички план за дел од блок 10.2, општина Гевгелија. 

 
Член 2 

 Потребата за  измена и дополнување на Детален Урбанистички план за дел 
од блок 10.2, Општина Гевгелија се утврдува од поднесената иницијатива на 
барателот АД "МАКПЕТРОЛ" - Скопје. 

Член 3 
 Средствата за изработка на урбанистичкиот проектод член 1 на оваа одлука 
ќе се обезбедат од подносителот на иницијативата. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во ,,Службен 
Гласник на Општина Гевгелија,,. 
 
 
 
 
 
Бр.09-1118/1                                  Претседател 
29.04.2022 год                                                        на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                               Патрик Матх, с.р. 
 

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

          Врз основа на член 62 од Законот за урбанистичко планирање ("Сл.Весник 
на РМ"   бр.32/20год.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина 
Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 
02/21 и 05/21 година), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 
ден 29.04.2022 година, донесе 

ОДЛУКА 
за прифаќање на Иницијатива за изработка на Измена и дополнување на дел од 

Блок (Блок 1,2,3,4,5,6 и 7) од Урбанистички план за село Богородица, КО Богородица 
- општина Гевгелија 
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Член 1 
 Со оваа одлука се утврдува прифаќање на Иницијатива за изработка на 
Измена и дополнување на дел од Блок (Блок 1,2,3,4,5,6 и 7) од Урбанистички план 
за село Богородица, КО Богородица - општина Гевгелија. 

Член 2 
 Потребата за изработка на Измена и дополнување на дел од Блок (Блок 
1,2,3,4,5,6 и 7) од Урбанистички план за село Богородица, КО Богородица - 
општина Гевгелија се утврдува од поднесената иницијатива на барателот Васил 
Јанкулов од Гевгелија. 

Член 3 
 Средствата за изработка на урбанистичкиот проектод член 1 на оваа одлука 
ќе се обезбедат од подносителот на иницијативата. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во ,,Службен 
Гласник на Општина Гевгелија,,. 
 
 
 
Бр.09- 1119/1        
29.04.2022 год.                                                              Претседател      
Гевгелија                                                        на Советот на Општина Гевгелија, 
                                                                                      Патрик Матх, с.р. 
 

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

Врз основа на член 36 став (1) точка 14 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.05/02г.) и член 38 став (1) точка 36 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  29.04.2022 година,  донесе  

ПРЕПОРАКА 
за зголемена полициска контрола  

на патниот правец Смоквица-Прдејци 
 

Член 1 
 Се донесува Препорака до раководното лице на подрачната единица на 
Министерството за внатрешни работи во областа на јавната безбедност и  
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безбедноста во сообраќајот за зголемена полициска контрола на патниот правец 
Смоквица-Прдејци. 

Член 2 
 Препораката се однесува за временскиот период од 06:00 до 22:00 часот 
секој ден. 
 

Член 3 
 Препораката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
,,Службен гласник на Општина Гевгелија“ и ќе важи се додека не се подобрат 
безбедносните услови на патот. 
 
 
 
Бр.09-1120/1                                               Претседател 
29.04.2022 год.                на Советот на Општина Гевгелија, 
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  29.04.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за усвојување на Буџетот на ЈОУ Пионерски дом 

 ,,Јосип Броз Тито“ – Гевгелија за 2022 година                    
 

1.Се усвојува Буџетот  на ЈОУ Пионерски дом,,Јосип Броз Тито“-Гевгелија 
за 2022 година,усвоен и предложен од Управниот одбор со Одлука бр.02-173/1 од 
23.12.2021 година. 

 
2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија“. 
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Бр.09-1121/1                                              Претседател 
29.04.2022 год.              на Советот на Општина Гевгелија, 
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  29.04.2022 година, донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишна програма за работа на Општинскиот совет  

за безбедностнна сообраќајот на патиштата за 2022 година 
 

 
           1.Се усвојува Годишнатапрограма за работа на Општинскиот совет за 
безбедноста на сообраќајот на патиштата во Општина Гевгелија за 2022 година. 

 
2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.09-1122/1                                                   Претседател 
29.04.2022 год.             на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                  Патрик Матх, с.р. 
 

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

 Врз основа на член 11 став (1)  т.7 од Законот за јавните претпријатија (,,Сл. 
Весник на РМ“ бр.38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,06/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 02/19 г. и Сл. Весник на РСМ“ 
бр.275/19 г.) и член 38 став (1) т.31 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/05 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21г.), 
Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 29.04.2022 година, 
донесе 
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РЕШЕНИЕ 
за усвојување на Финансискиот извештај на ЈПКД ,,Комуналец"-Гевгелија  

за периодот 01.01.2021 – 31.12.2021 година 
 

1.Се усвојува Финансискиот извештај на ЈПКД "Комуналец“-Гевгелија за 
периодот 01.01.2021-31.12.2021 година, усвоена и предложена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие со Одлука бр.02-636/2 од 19.04.2022 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.09-1123/1                                     Претседател 
29.04.2022 год.    на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија       Патрик Матх, с.р. 
 

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

 Врз основа на член 11 став (1)  точка 7 од Законот за јавните претпријатија 
(,,Сл. Весник на РМ“ бр.38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,06/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 02/19 г. и Сл. Весник на РСМ“ бр. 
275/19 и 89/22 г.) и член 38 став (1) точка 31 од Статутот на Општина Гевгелија 
(,,Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/05 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 29.04.2022 
година, донесе 
 

РЕШЕНИЕ 
за усвојување на Годишната сметка 

на ЈПКД ,,Комуналец-Гевгелија за 2021 година 
 

1.Се усвојува Годишната сметка на ЈПКД ,,Комуналец“-Гевгелија за 2021 
година, усвоена и предложена од Управниот одбор на Јавното претпријатие со 
Одлука бр.02-486/2 од 23.03.2022 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 
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Бр.09-1124/1                                         Претседател 
29.04.2022 год.    на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија       Патрик Матх, с.р. 

------------------------- 
          Врз основа на член 11 став (1)  точка 7 од Законот за јавните претпријатија 
(,,Сл. Весник на РМ“ бр.38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,06/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 02/19 г. и Сл. Весник на РСМ“ бр 
275/19 и 89/22г.) и член 38 став (1) точка 31 од Статутот на Општина Гевгелија 
(,,Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/05 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21 г), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден  29.04.2022 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за усвојување на Извештајот за работењето 

на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2021 година 
 

1.Се усвојува Извештајот за работењето на ЈПКД ,,Комуналец“-Гевгелија за 
2021 година, усвоен и предложен од Управниот одбор на Јавното претпријатие со 
Одлука бр.02-636/3 од 19.04.2022 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.09-1125/1                                         Претседател 
29.04.2022 год.    на Советот на Општина Гевгелија, 
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, 275/89 и 89/22 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  29.04.2022 година, донесе 

 

РЕШЕНИЕ 
за разрешување на членови на Надзорниот одбор за контрола 

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

 



03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 255 

1. Од должноста член на  Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работењена ЈПКД ,,Комуналец“-Гевгелија, од лични причини се 
разрешува: 

-Ивана Чабулева. 
 
2.Примерок од ова Решение да се достави до разрешените членови и ЈПКД 

,,Комуналец“-Гевгелија. 
 
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.09-1126/1                                   Претседател 
29.04.2022 год.    на Советот на Општина Гевгелија, 
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, 275/89 и 89/22 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  29.04.2022 година, донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ 
за разрешување на членови 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 работењена ЈПКД ,,Комуналец“-Гевгелија, од лични причини се 
разрешува: 

-Тодор Ѓоков. 
 
2.Примерок од ова Решение да се достави до разрешените членови и ЈПКД 

,,Комуналец“-Гевгелија. 
 
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија“. 
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Бр.09-1127/1                                         Претседател 
29.04.2022 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
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, 275/89 и 89/22 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  29.04.2022 година, донесе 
 

РЕШЕНИЕ 
за разрешување на членови 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 работењена ЈПКД ,,Комуналец“-Гевгелија, од лични причини се 
разрешува: 

-Сава Чурлинова-Костова. 
 
2.Примерок од ова Решение да се достави до разрешените членови и ЈПКД 

,,Комуналец“-Гевгелија. 
 
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.09-1128/1                                               Претседател 
29.04.2022 год.              на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                 Патрик Матх, с.р. 
 

 

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

          Врз основа на член 38 став (1) алинеа 38 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 29.04.2022 
година, донесе 
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РЕШЕНИЕ 
за разрешување на член на Локалната комисија  

за борба против трговија со луѓе и илегална миграција  
во Општина Гевгелија 

 
 

 1.Од функцијата член на Локалната комисија за борба против трговија со 
луѓе и илегална миграција во Општина Гевгелијасе разрешуваКристина 
Бичанин. 
 2.Примерок од Решението да се достави до разрешениот член на 
Комисијата. 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.09-1129/1                                              Претседател 
29.04.2022 год.              на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                 Патрик Матх, с.р. 
 

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

Врз основа на член 38 став (1) алинеа 38 од Статутот на Општина Гевгелија 
(,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 29.04.2022 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за именување на член на Локалната комисија за борба против трговија со 

луѓе и илегална миграција во Општина Гевгелија 
 
 1.За член на Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и 
илегална миграција во Општина Гевгелијасе именува Васка Јанчев, 
претставник од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи – Гевгелија. 
           2.Примерок од решението да се достави до именуваниот член на 
Комисијата. 
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3.Ова решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.09-1130/1                                                Претседател 
29.04.2022 год.              на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                   Патрик Матх, с.р. 
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АКТ НА КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ 

 
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 
отсек општа медицина 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 општина 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,оо денари месечно за секој 
студент и ќе се исплаќаат од Буџетот на општина Гевгелија. 
 Стипендиите се доделуваат на редовни студенти запишани на студии прв 
циклус 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. 
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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; 
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- 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; 

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 студент 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; 
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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 
издадена 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; 

-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....), 
за родителите/старателите, кандидатот и другите членови на неговото потесно 
семејство. 

 
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 
 податоци на 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 
Комисијата за образование ,спорт и култура при Советот на општина Гевгелија. 

Комисијата некомплетните и неблаговремени пријави не ги разгледува. 
Комисијата од пристигнатите пријави утврдува ранг листа и му ја доставува 

на Градоначалникот на разгледување и одлучување. 
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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 
медицинските 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 доКомисијата 
заобразование, 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 на 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. 
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                                                                     Комисија 

                                                                                за образование, култура и спорт,  
                                                                               на Советот на Општина Гевгелија 
Бр.09-532/2 
23.03.2022 год. 
Гевгелија 
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AКТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

Врзоснована член 50 став 1точка 16 одЗаконотзалокалнасамоуправа 
(„Службенвесникна Република Македонија" бр.5/02 год.) и 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),ГрадоначалникотнаOпштинаГевгелија, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За поништување на Јавен конкурс за избор на директор на Јавна oпштинска 
установа Дом на култура „Македонија“ - Гевгелија  

 
 

1. Се поништува Јавниот конкурс за избор на директор на Јавна општинска установа 
Дом на култура „Македонија“ - Гевгелија, бр. 08-642/1 од 2.3.2022 година, објавен 
во дневните весници „Вечер, „Слободен печат“ и „Коха“. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе сеобјавиво 

"СлужбенгласникнаОпштинаГевгелија". 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Градоначалникот на општина Гевгелија, согласно законските прописи, објави Јавен 
конкурс за избор на директор на Јавна општинска установа Дом на култура „Македонија“ - 
Гевгелија, бр. 08-642/1 од 2.3.2022 година, кој беше објавен во дневните весници „Вечер, 
„Слободен печат“ и „Коха“. 
 
На ден 12.4.2022 година, по претходно поднесена анонимна пријава до Државен 
инспекторат за труд - Скопје, за неисполнување на општите услови за распишување на 
Јавен конкурс за избор на директор на Јавна општинска установа Дом на култура 
„Македонија“ – Гевгелија, пропишани со Закон за култура и Статутот на установата, 
Државниот инспектор на трудот за Подрачје Гевгелија, изврши вонреден инспекциски 
надзор. По увидот во документацијата е составен Записник ИП1 бр. 09-113 од 12.4.2022 
година, во кој е констатирано дека при објавување на конкурсот не се запазени одредбите 
од член 23 став 1 точка 2 од Законот за работните односи, а во врска со член 29 став 3 
точка 5 од Законот за културата, со кој се предвидува како општ услов за избор на 
директор на национална установа поседување меѓународно признат сертификат или 
уверение за активно познавање на англиски јазик, не постар од пет 
години.Согласнозаписникот е донесеноРешение ИП1 бр.09-113 од 12.4.2022 година, со 
кој се задолжува Општина Гевгелија, како субјект на надзор, да донесе Акт со кој ќе го 
поништи Јавниот конкурс за избор на директор на Јавна општинска установа Дом на 
култура „Македонија“ - Гевгелија, бр. 08-642/1 од 2.3.2022 година. 
 Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр.03-1016/3                                                                     Градоначалник 
14.04.2022 година                                                                             на Oпштинa Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                             Андон Сарамандов, с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија" бр.5/02 год.) и 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), Градоначалникот на Oпштина Гевгелија, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За поништување на Јавен конкурс за избор на директор на Јавна општинска 
установа библиотека „Гоце Делчев“ - Гевгелија  

 
 

1. Се поништува Јавниот конкурс за избор на директор на Јавна општинска установа 
библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија, бр. 08-641/1 од 2.3.2022 година, објавен во 
дневните весници „Вечер, „Слободен печат“ и „Коха“. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе сеобјавиво 

"СлужбенгласникнаОпштинаГевгелија". 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Градоначалникот на општина Гевгелија, согласно законските прописи, објави Јавен 
конкурс за избор на директор на Јавна општинска установа библиотека „Гоце Делчев“- 
Гевгелија, бр. 08-641/1 од 2.3.2022 година, кој беше објавен во дневните весници „Вечер, 
„Слободен печат“ и „Коха“. 
На ден 12.4.2022 година, по претходно поднесена анонимна пријава до Државен 
инспекторат за труд - Скопје, за неисполнување на општите услови за распишување на 
Јавен конкурс за избор на директор на Јавна општинска установа библиотека „Гоце 
Делчев“- Гевгелија, пропишани со Закон за култура и Статутот на установата, Државниот 
инспектор на трудот за Подрачје Гевгелија, изврши вонреден инспекциски надзор. По 
увидот во документацијата е составен Записник ИП1 бр. 09-114 од 12.4.2022 година, во 
кој е констатирано дека при објавување на конкурсот не се запазени одредбите од член 
23 став 1 точка 2 од Законот за работните односи, а во врска со член 29 став 3 точка 5 од 
Законот за културата, со кој се предвидува како општ услов за избор на директор на 
национална установа поседување меѓународно признат сертификат или уверение за 
активно познавање на англиски јазик, не постар од пет години.Согласнозаписникот е 
донесеноРешение ИП1 бр.09-114 од 12.4.2022 година, со кој се задолжува Општина 
Гевгелија, како субјект на надзор, да донесе Акт со кој ќе го поништи Јавниот конкурс за 
избор на директор на Јавна општинска установа библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија, бр. 
08-641/1 од 2.3.2022 година. 
 Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр.03-1015/3                                                                                      Градоначалник 
14.04.2022 година                                                                             на Општина Гевгелија, 
                                                                                                          Андон Сарамандов, с.р. 
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Врз основа на член 93-в став (2) од Законот за средно образование 
(Основен текст на законот „Сл.весник на РМ“ бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Сл.весник на РСМ“ бр.229/20)  и 
член 50 став (1) точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/02 год.), Градоначалникот на Општина Гевгелија на ден  14.01.2022 год.  
донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за престанок на мандат на  в.д.директор на 

Општинското Средно Училиште „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија 
1. На Тони Аврамов, со завршен Филолошки Факултет, македонска книжевност 

со јужнословенски книжевности и македонски јазик - дипломиран професор 
по македонски јазик, вработен во Средното Општинско Училиште „Јосиф 
Јосифовски“ - Гевгелија, му престанува мандатот на в.д.директор на 
Средното Општинско Училиште  „Јосиф Јосифовски“ -  Гевгелија заради 
истек на мандат. 
 

2. Тони Аврамов да биде распореден на работа во СОУ „Јосиф Јосифовски“-            
Гевгелија, на работно место соодветно на неговиот вид и степен на стручна 
подготовка. 
 

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

 
 
 
Бр.08-136/1             Градоначалник  
14.01.2022                                                                                на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                             Андон Сарамандов 
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Врз основа на член 93-в став (1) од Законот за средно образование 
(Основен текст на законот „Сл.весник на РМ“ бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Сл.весник на РСМ“ бр.229/20)  и 
член 50 став (1) точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/02 год.), Градоначалникот на Општина Гевгелија на ден  14.01.2022 год.  
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на в.д. директор на 

Средно Општинското Училиште „Јосиф Јосифовски“ –Гевгелија 
 

 
1.За вршител на должноста директор на Средното Општинско Училиште „Јосиф 

Јосифовски“ - Гевгелија,  до избор на нов директор по пат на јавен оглас, но не 
подолго од 6 месеци од денот на именувањето, се именува: 

-Марија Танева, со завршен Природно-математички Факултет - дипломиран 
професор по физика, вработена во Средното Општинско Училиште „Јосиф 
Јосифовски“ – Гевгелија.  

 
2. Именуваното лице од точка 1 ги има сите права и обврски предвидени со актите 

на Средното Општинско Училиште „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија, Законот за 
средно образование и другите законски прописи. 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.08-137/1                                                                                    Градоначалник  
14.01.2022 год.                 на Општина Гевгелија, 
 Гевгелија        Андон Сарамандов 
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Врз основа на член 93-б став(5) и став (6) од Законот за средно 
образование (Основен текст на законот Сл.весник на РМ бр. 44/1995, 24/1996, 
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 
42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 
98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и Сл.весник на РСМ бр. 
229/2020), член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/02 год.) и Решение УЖ-2 бр.459/2021 од 15.12.2021 год. на 
Виш управен суд, Градоначалникот на Општина Гевгелија на ден  17.02.2022 год.  
донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за запирање на постапка за престанок на мандат на  директор на 
Средно Општинското Училиште "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија 

1.Се запира постапката за престанок на мандат на Цветан Нелоски како 
директор на СОУ “Јосиф Јосифовски“-Гевгелија, по поднесено барање за 
престанок на мандат од лични причини. 

2.Цветан Нелоски се враќа за директор на СОУ “Јосиф Јосифовски“-
Гевгелија со Решение за именување на директор на СОУ “Јосиф Јосифовски“-
Гевгелија бр.08-255/2 од 12.02.2018 год 
 

2.Ова Решение влегува на сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во "Службен гласник на Општина Гевгелија". 

 
Образложение 

 На ден 12.02.2018 год. Цветан Нелоски е избран за директор на СОУ 
“Јосиф Јосифовски“-Гевгелија со Решение бр.08-255/2 од 12.02.2018 год.На ден 
20.02.2020 г. Цветан Нелоски до градоначалникот на општина Гевгелија 
поднесува барање за престанок на мандат од лични причини кое  на ден 
26.08.2020 год. до Градоначалникот на општина Гевгелија поднесе барање за 
повлекување на барањето за престанок на мандат на директор заради 
надминување на личните причини наведени во барањето за прстанок на мандат. 
По разгледување на барање од Цветан Нелоски поднесено на 20.02.2020 год., а 
согласно член 93 став 1 алинеа 1  од Законот за средно образование, 
Градоначалникот на општина Гевгелија, донесе Решение за престанок на 
мандатот на Цветан Нелоски како директор на СОУ “Јосиф Јосифовски“-Гевгелија 
бр.08-419/5 од 14.09.2020 год. 

На ден 28.09.2020 год. преку Општина Гевгелија Цветан Нелоски поднесе 
жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од  
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работен однос во втор степен на Решението за престанок на мандатот на 
директор на СОУ “Јосиф Јосифовски“-Гевгелија бр.08-419/5 од 14.09.2020 год . По 
разгледување на поднесената жалба, Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен со Решение 
бр.0904-312 од 17.12.2020 год. го поништи Решение на Градоначалникот на 
Општина Гевгелија за престанок на мандатот на Цветан Нелоски како директор на 
СОУ “Јосиф Јосифовски“-Гевгелија бр.08-419/5 од 14.09.2020 год. и го враќа на 
повторно постапување и одлучување пред првостепениот орган, односно го 
задолжува првостепениот орган да донесе решение како во диспозитивот. 

Врз основа на Решението на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор, Градоначалникот повторно донесе 
Решение за престанок на мандат на директор на СОУ “Јосиф Јосифовски“-
Гевгелија по лично барање за Цветан Нелоски бр.08-133/1 од 21.01.2021 год. 

Цветан Нелоски, преку Општина Гевгелија поднесе жалба на  Решението на 
Градоначалникот на општина Гевгелија бр.08-133/1 од 21.01.2021 год. до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор,  при што Комисијата донесе Решение бр.РО бр.0904-24 од 
11.03.2021 год. со кое се поништува Решението  на Градоначалникот на општина 
Гевгелија бр.08-133/1 од 21.01.2021 год. за престанок на мандат на директор на 
СОУ “Јосиф Јосифовски“-Гевгелија по лично барање за Цветан Нелоски. 

На оваа Решение од Комисијата, Општина Гевгелија поднесува тужба до 
Управен суд, кој донесе Решение У-1 бр.280/2021 и У-1 бр.281/2021 год., со кое се 
отфрла тужбата на Општина Гевгелија како недозволена. 

На оваа Решение на Управниот суд, Општина Гевгелија поднесе жалба до 
Виш Управе суд кој донесе Решение УЖ-2 бр.469/2021 од 15.12.2021 год. со кое се 
потврдува Решението на Управниот суд У-1 бр.280/2021 и У-1 бр.281/2021 год., 
односно се поништува Решението за престанок на мандат на Цветан Нелоски по 
лично барање од директор на СОУ “Јосиф Јосифовски“-Гевгелија бр.08-133/1 од 
21.01.2021 год. 

Заради горе наведеното Градоначалникот на општина Гевгелија донесе 
решение како во диспозитивот. 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе жалба во рок од 15 
дена од денот на приемот на истото до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 
 
Бр.08-503/1          Градоначалник  
17.02.2022 год.                                                                          на Општина Гевгелија, 
 Гевгелија                                                                                     Андон Сарамандов 
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Врз основа на член 93-в став (2) од Законот за средно образование 
(Основен текст на законот „Сл.весник на РМ“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Сл.весник на РСМ“ бр. 229/20)  и 
член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/02 год.), Градоначалникот на Општина Гевгелија на ден  17.02.2022 год.  
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за престанок на мандат на  в.д.директор на 

Општинското Средно Училиште „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија 
 
 

1. На Марија Танева, со завршен Природно-математички Факултет - 
дипломиран професор по физика, вработена во Средното Општинско 
Училиште „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија, и престанува мандатот на 
в.д.директор на Средното Општинско Училиште  „Јосиф Јосифовски“ -  
Гевгелија заради враќање на директор со судско решение. 
 

2. Марија Танева да биде распоредена на работа во СОУ „Јосиф Јосифовски“-            
Гевгелија, на работно место соодветно на нејзиниот вид и степен на 
стручна подготовка. 
 

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

 
 
 
Бр.08-504/1              Градоначалник  
17.02.2022                  на Општина Гевгелија, 
 Гевгелија              Андон Сарамандов 

 
 
 

------------------------------------------ 
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Врз основа на член 91 став (10) од Законот за средно образование 
(Основен текст на законот Сл.весник на РМ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 
82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Сл.весник на РСМ“ бр. 229/20)  и член 50 
став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02 
год.), Градоначалникот на Општина Гевгелија на ден  21.02.2022 год.  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за престанок на мандат на  директор на 

Средно Општинското Училиште "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија 
 

 
1.На Цветан Нелоски, со завршен  Факултет за физичка култура, директор на СОУ 
“Јосиф Јосифовски“-Гевгелија, му престанува мандатот надиректор на Средно 
Општинското Училиште "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија заради истек на мандат. 
 
2.Цветан Нелоски да биде распореден на работа во ООУ "Владо Кантарџиев"-
Гевгелија, на работно место соодветно на неговиот вид и степен на стручна 
подготовка. 
 
3.Ова Решение влегува на сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави во 
"Службен гласник на Општина Гевгелија". 

 
 
Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе жалба во рок од 15 дена 
од денот на приемот на истото до Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен. 
 
 
 
Бр.08-533/1                                                                                     Градоначалник  
21.02.2022 год.                                                                        на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                   Андон Сарамандов 

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

 

 



03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 273 

Врз основа на член 93-в став 1 од Законот за средно образование (Основен 
текст на законот „Сл.весник на РМ“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 
82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Сл.весник на РСМ“ бр. 229/20)  и член 50 
став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 
год.), Градоначалникот на Општина Гевгелија на ден  21.02.2022 год.  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на в.д. директор на 

Средно Општинското Училиште „Јосиф Јосифовски“ –Гевгелија 
 

1. За вршител на должноста директор на Средното Општинско Училиште „Јосиф 
Јосифовски“ - Гевгелија,  до избор на нов директор по пат на јавен оглас, но не 
подолго од 6 месеци од денот на именувањето, се именува: 

-Марија Танева, со завршен Природно-математички Факултет - дипломиран 
професор по физика, вработена во Средното Општинско Училиште „Јосиф 
Јосифовски“ – Гевгелија.  

 
2. Именуваното лице од точка 1 ги има сите права и обврски предвидени со актите 

на Средното Општинско Училиште „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија, Законот за 
средно образование и другите законски прописи. 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.08-534/1                                                                                  Градоначалник  
21.02.2022 год.        на Општина Гевгелија, 
Гевгелија          Андон Сарамандов 
 

------------------------------------------ 
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Врз основа на член 92-а од Законот за средно образование (Основен текст 
на законот „Сл.весник на РМ“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 
81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018и „Сл.весник на РСМ“ бр. 229/20)  и член 50 
став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02 год.), Градоначалникот на Општина Гевгелија на ден 22.02.2022 год.  
донесе 

 

О Д Л У К А 
за задолжување на Училишниот Одбор на 

Средното ОпштинскоУчилиште „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија 
за објавување  на јавен оглас за избор на директор 

 
 

член 1 
 Со оваа одлука се задолжува Училишниот Одбор на Средното Општинско 
Училиште „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија да објави јавен оглас за избор на 
директор на Средното Општинско Училиште „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија при 
што целокупната постапка да биде завршена најдоцна  пред истек на мандат на 
именуван в.д.директор.  
 

член 2 
 Во јавниот оглас ќе бидат утврдени условите кои со закон треба да ги 
исполни кандидатот за директор, потребната документација, времето на траење 
на јавниот оглас и рокот во кој ќе  се изврши изборот. 
 

Член 3 
 Ова одлука влегува на сила со денот на донесување а ќе се објави  во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.08-548/1                  Градоначалник  
22.02.2022 год.         на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                   Андон Сарамандов 
 

----------------------------------- 
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Врз основа на член 116 став (1) алинеа (1) од Законот за основно 
образование („Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) 
точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), 
Градоначалникот на Општина Гевгелија на ден 01.03.2022 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за престанок на мандат на директор на 

Општинското Основно Училиште „Крсте Мисирков“- Гевгелија 
 

 
1. На Михаил Петров со завршена Академија за ликовна уметност, професор 

по ликовно образование, вработен во Општинското Основно Училиште  
2. „Крсте Мисирков“ - Гевгелија, му престанува мандатот на директор на 

Општинското Основно Училиште „Крсте Мисирков“-Гевгелија на лично 
барање. 

3. Михаил Петров да биде распореден на работа во ООУ „Крсте Мисирков“-
Гевгелија, на работно место соодветно на неговиот вид и степен на стручна 
подготовка. 
 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 
 
 
 
Бр.08-594/2                                                                                    Градоначалник 
01.03.2022 год.                                                                         на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                      Андон Сарамандов 
 
 

--------------------------------------------- 
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Врз основа на член 118 став (3) и (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), Градоначалникот на 
Општина Гевгелија на ден 01.03.2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Заименување Вршител на должноста  директор на 
Општинското Основно Училиште „Крсте Мисирков“- Гевгелија 

 
 
 

1. За вршител на должноста директор на Општинското Основно Училиште 
„Крсте Мисирков“-Гевгелија до избор на нов директор по пат на јавен оглас, 
но не подолго од шест месеци, од денот на именувањето се именува 
- Ѓорге Стамков со завршен Филозофски факултет, професор по историја,  
вработен во Општинско Основно Училиште „Крсте Мисирков“-Гевгелија. 

 
2. Именуваното лице од точка 1 ги има сите права и обврски предвидени со 

актите на ООУ „Крсте Мисирков“-Гевгелија, Законот за основно 
образование и другите законски прописи. 
 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 
 
 
 
Бр.08-620/1                                                                                      Градоначалник 
01.03.2022 год.                                                                          на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                     Андон Сарамандов 
 
 

-------------------------------------- 
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Врз основа на член 118 став 2 од Законот за основно образование 

(Сл.весник на РСМ бр.161/2019 год. и 229/20)  и член 50 став 1 точка 16 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02 год.), 
Градоначалникот на општина Гевгелија на ден  04.03.2022 год. донесе 

 

О Д Л У К А 
за задолжување на Училишниот Одбор на 

Општинското Основно Училиште "Крсте Мисирков"-Гевгелија 
за објавување  на јавен оглас за избор на директор 

 
 

член 1 
 Со оваа одлука се задолжува Училишниот Одбор на Општинското Основно 
Училиште "Крсте Мисирков"-Гевгелија да објави јавен оглас за избор на директор 
на Општинското Основно Училиште "Крсте Мисирков"-Гевгелија при што 
целокупната постапка да биде завршена најкасно  пред истек на мандат на 
именуван в.д.директор.  
 
 

член 2 
 Во јавниот оглас ќе бидат утврдени условите кои со закон треба да ги 
исполни кандидатот за директор, потребната документација, времето на траење 
на јавниот оглас и рокот во кој ќе  се изврши изборот. 
 
 

член 3 
Оваа одлука влегува на сила со денот на донесување, а ќе се објави  во 

"Службен гласник на Општина Гевгелија. 
 
 
 
Бр.08-657/1                                                                                   Градоначалник  
04.03.2022 год.                                                                      на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                   Андон Сарамандов 
 

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

        



         03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 278 

 
          Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за локална самоуправа 
(„Сл.весник нaРМ“ бр.5/2002), член 62 став (1) алинеа 14 од Статутот на Општина 
Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 8/10, 18/14, 
13/20,02/21 и 5/21) и член 9 од Правилникот за доделување стипендии на 
студенти, жители на општина Гевгелија, бр. 09-532/2 од 23.03.2022 година, 
Градоначалникот на Општина Гевгелија на ден  19.04.2022 година  донесе 
 

О Д Л У К А 
за доделување стипендии на студенти, жители на општина Гевгелија 

 за студиска 2021/2022 година 
 
1. На  

- Марија Бојкова од Гевгелија, студент во прва година на Факултет за 
Медицински науки, насока општа медицина при Универзитет                 „Гоце 
Делчев“-Штип; 
- Ева Петкова од Гевгелија, студент во прва година  на Факултет за 
Медицински науки, насока општа медицина при Универзитет                  „Гоце 
Делчев“-Штип; 
- Нина Ангелкова од Гевгелија, студент во прва година на Медицински 
Факултет, насока општа медицина, при Универзитет „Св.Кирил и Методиј"-
Скопје; 
- Софија Маркова од Негорци, студент во прва година на Медицински 
Факултет,  насока општа медицина при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-
Скопје; 
- Кристина Коцева од Гевгелија, студент во прва година на Медицински 
Факултет,  насока општа медицина при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-
Скопје 

им се доделува стипендија за студирање почнувајќи од студиска 2021/2022 
година, па се до завршување на студиите, доколку се редовни студенти, во износ 
од 6.000 денари месечно, за 10 месеци, односно за месеците од септември до 
јуни за секоја студиска година. 
2. Стипендиите  ќе се исплатат од Буџетот на Општина Гевгелија, врз основа на 

Договори кои ќе бидат склучени помеѓу Општина Гевгелија и секој од 
корисниците на стипендии. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе биде 
објавено во „Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
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Образложение 

 Врз основа на Одлука за доделување стипендии на талентирани ученици од 
општина Гевгелија, запишани на Медицинските факултети на РСМ  за академска 
2021/2022 година, бр. 09-260/1 од 28.01.2022 година, донесена од Советот на 
Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.1/22),  Комисијата 
за образование, култура и спорт на Советот на општина Гевгелија донесе 
Правилник за доделување стипендии на студенти, жители на општина Гевгелија 
бр.14-532/2 од 23.03.2022 година. Согласно овој Правилник, Градоначалникот на 
Општина Гевгелија распиша Конкурс за доделување на 5 (пет) стипендии на 
студенти, жители на општина Гевгелија за студиска 2021/2022 година, бр. 14-532/3 
од 24.03.2022 година, објавен на веб-страната на општина Гевгелија и медиумите 
во општина Гевгелија- ТВ Нова, како и на огласната табла на Општина Гевгелија.  
Комисијата ги разгледа пристигнатите пријави, утврди дека сите 5 (пет) пријави 
имаат целосна документација, изврши бодување на пријавените кандидати, 
изготви конечна ранг- листа и предлог за избор на сите 5 (пет) пријавени  
кандидати, кои ќе добијат стипендии за студиска 2021/2022 година и заедно со 
Записникот од целокупната постапка  бр.14-532/4 од 18.04.2022 година, го достави 
до градоначалникот за одлучување, при што градоначалникот донесе Одлука како 
во диспозитивот. 
 
 
 
Бр.14-532/6                                                                                    Градоначалник   
19.04.2022                                                                                на Општина Гевгелија,                                                                                                        
Гевгелија                                                                                    Андон Сарамандов 
 

 
  
 
 

---------------------------- 
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Врз основа на член 124 став (1) aлинеа 7 од Законот за заштита на децата 
("Службен весник на РМ" бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18г. и "Службен весник на РСМ" бр.104/19, 146/19, 
275/19, 311/20 и 294/21г.), а во врска со член 34 став (1) и (2) од Статутот на 
Јавната Општинска установа за деца Детска градинка "Детска Радост" - Гевгелија 
донесен од Управниот одбор на установата бр.02-111/12 од 15.04.2021 година, и 
член 50 став (1) точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 
РМ" бр.5/02 год.), Градоначалникот на oпштина Гевгелија донесе 

 

РЕШЕНИЕ 
за разрешување на директор на 

Јавната Општинска установа  за деца Детска Градинка 
"Детска Радост"- Гевгелија 

 
 

1. Се разрешува Елизабета Стефановска од Гевгелија, од должност директор 
на Јавната Општинска Установа за деца "Детска Радост" - Гевгелија, 
поради истекот на мандатот од четири години. 

 

2. Ова Решение влегува во сила  со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
"Службен гласник на Општина Гевгелија". 

 
 
 
 
Бр.08-1196/1                 Градоначалник 
09.05.2022 год.        на oпштина Гевгелија, 
Гевгелија                  Андон Сарамандов, с.р. 
 

--------------------------------------------- 
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Врз основа на член 126 од Законот за заштита на децата ("Службен весник 
на РМ" бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 
21/18, 198/18г. и "Службен весник на РСМ" бр.104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 
294/21г.), а во врска со член 36 став (1) од Статутот на Јавната Општинска 
установа за деца Детска градинка "Детска Радост" - Гевгелија донесен од 
Управниот одбор на установата под бр.02-111/12 од 15.04.2021 година, и член 50 
став (1) точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/02 год.), Градоначалникот на oпштина Гевгелија донесе 

 

РЕШЕНИЕ  
за именување Вршител на должноста директор на Јавната Општинска 

Установа за деца Детска Градинка  
"Детска Радост"- Гевгелија 

 

1. За вршител на должноста директор на Јавната Општинска Установа 
Детска Градинка "Детска Радост"- Гевгелија, до избор на нов директор по пат на 
јавен оглас, но не подолго од 6 месеци од денот на именувањето, се  именува: 

- Магдалена Тунџева-Николовска, со завршен Филозофски факултет-
отсек педагогија, вработена во Јавната Општинска Установа за деца Детска 
Градинка "Детска Радост"-Гевгелија. 

2. Вршителот на должноста директор ќе ги води работите на установата и 
ќе ги превземе потребните активности и мерки за усогласување на работењето и 
актите на установата со Законот за заштита на децата и другите законски 
прописи. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во "Службен гласник на Општина Гевгелија". 

 

Бр.08- 1197/1                                                                                     Градоначалник  
09.05.2022год.                                                                            на oпштина Гевгелија, 
Гевгелија                                                          Андон Сарамандов,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 
Бр.08-542/15 
29.04.2022 год. 
Гевгелија 
 
 Врз основа на член 17 став (1) од Законот за младинско учество и младински 
политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/20), член 50 став (1) 
точка 11, член 63 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.05/02), член 62 став (1) алинеја 9 и член 91 од Статутот на Општина 
Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21, 
05/21), Градоначалникот на Oпштина Гевгелија донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на Локалното собрание на млади во Општина Гевгелија 

 
 
 1. Со ова Решениесе формира Локалното собрание на млади во Општина 
Гевгелија. 
 
 2. Врз основа на спроведената постапка на двата Јавни повици, објавени на 
официјалната веб-страна на Општина Гевгелија, по предлог на назначениот службеник за 
млади во Општина Гевгелија, за членови на Локалното собрание на млади во Општина 
Гевгелија се назначуваат: 
 
 -Сашко Проданов, делегат номиниран од УМС на ВМРО- ДПМНЕ Гевгелија; 
 -Јордан Јовановски, заменик-делегат номиниран од УМС на ВМРО- ДПМНЕ 
Гевгелија; 
 -Мартин Илиев, делегат номиниран од ЛО Црвена младина од Гевгелија ЛЕВИЦА,  
 -Христијан Шопчев, заменик-делегат номиниран од ЛО Црвена младина од 
Гевгелија; 
 -Mарија Јовановска, делегат номиниран од ОО Црвен крст Гевгелија; 
 -Душко Јанев, заменик-делегат номиниран од ОО Црвен крст Гевгелија; 
 -Aнгела Шаренкова, делегат номиниран од „Мултимедија“ Здружение за 
мултимедијална култура Скопје; 

-Надја Шопова, заменик-делегат номиниран од „Мултимедија“ Здружение за 
мултимедијална култура Скопје; 
 -Tијана Ристовска, делегат номиниран од Центар за едукација, култура и 
активизам "МУЛТУС" Гевгелија; 
 -Ѓорѓе Костаќев, заменик-делегат номиниран од Центар за едукација, култура и 
активизам "МУЛТУС" Гевгелија; 
 -Kристијан Алчинов; делегат номиниран од Здружение на пчелари „Апитоксин“- 
Гевгелија; 
 -Aндон Ангов, заменик- делегат номиниран од Здружение на пчелари „Апитоксин“- 
Гевгелија; 
 -Благоја Панов, делегат номиниран од Регионален центар за одржлив развој 
Гевгелија; 
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-Трајче Динев, заменик-делегат номиниран од Регионален центар за одржлив развој 
Гевгелија; 
  

- Надица Несторова, делегат номиниран од СДСМ Гевгелија; 
 - Дејан Марков, заменик-делегат од СДСМ Гевгелија; 
 - Mилчо Јовановски, делегат номиниран од СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија. 
 
  
 3.Локалното собрание на млади, по принципот на транспарентност и јавност,   го 
распишува повикот за членови на Локалниот младински совет, објавувајќи го истиот на 
веб-страната на Општината. 
 
 4.Членовите на Локалното собрание на млади работат на спроведување на 
активностите на Собранието, учествуваат во подготовката на документи и други 
активности. 
 5.Локалното собрание на млади врши избор на членови на Локалниот младински 
совет по пат на непосредни избори со тајно гласање, во кое право на глас имаат 
делегатите. 
 
 6.МандатотначленовитенаЛокалнотособраниенамладивклучително и 
напретседавачот/чкататраедвегодинисоправонауштееденизбор. 
  
 7.За избрани членови на Локалниот младински совет се сметаат оние кандидати 
кои освоиле најмногу гласови од страна на присутните делегати. 
 
 8.Решението влегува во сила од 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 

 
 Општина Гевгелија на официјалната веб-страна објави два Jавни повика за 
членство во Локалното собрание на млади, кои ги распиша Иницијативниот одбор за 
конституирање на Локалното младинско собрание во Општина Гевгелија. Првиот јавен 
повик беше објавен на 18 февруари, а вториот на 14 март 2022 година. По истекот на 
роковите кои, со важност од 15 работни дена, Иницијативниот одбор за конституирање на 
Локалното собрание на млади во Општина Гевгелија ги разгледа сите поднесени 
апликации на номинирани кандидати за членови на Локалното собрание на млади, 
утврдувајќи дека сите предлози се уредни, поткрепени со комплетна документација, 
наведена во Јавниот повик, за што подготви записник и достави предлог на кандидати за 
членови на Локалното собрание на млади во Општина Гевгелија. 
 Имајќи го предвид дадениот предлог, се утврди дека се создадени сите услови и 
со ова Решение се формира Локалното собрание на млади во Општина Гевгелија и се 
назначуваат горенаведените членови во истиот. 
         Градоначалник  
           на Општина Гевгелија, 
                                                                                                                   Андон Сарамандов 

---------------------------------------- 
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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 1.838,00 денари, се 
доделуваат на Мара Бласиќод 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 
 
 Мара Бласиќ одГевгелија, 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 први, 
втори, трети и четврти месец 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 1.838,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр.12-27/10                   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 966,00 денари, се 
доделуваат наТрајче Стоев 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 
 
 Трајче Стоев одГевгелија, 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 осми, 
деветти и десетти месец 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 966,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
Бр.12-27/11                   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 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 678,00 денари, се 
доделуваат на Миле Ѓоргиев 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 
 

 Миле ЃоргиеводГевгелија 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 
десетти и единасетти – 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 678,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр.12-27/15                   Градоначалник 
16.2.2022 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 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 553,00 денари, се 
доделуваат на Зоран ДугановодГевгелија, 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 
 

 Зоран Дуганов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за 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 553,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр.12-27/16                   Градоначалник 
16.2.2022 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 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 6.025,00 денари, се 
доделуваат на Никола ТашеводГевгелија, 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 
 

 Никола Ташев 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 март, 
април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември и декември 2021 година и 
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 6.025,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
Бр.12-27/18                   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 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 1950,00 денари, се 
доделуваат на Марија БојковаодГевгелија, 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 
 

 Марија Бојкова одГевгелија 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 
ноември и декември 2021 година и 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 1950,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
Бр.12-27/19                   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 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 4687,00 денари, се 
доделуваат на Валентина Костоскаод населено место Мрзенци, 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 
 

 Валентина Костоскаод населено место Мрзенци, 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 јуни, јули, август, септември, октомври, ноември и декември 2021 
година и 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 4687,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
 
Бр.12-27/20                   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 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 1.254,00 денари, се 
доделуваат на Живко Божинов 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 
 

 Живко Божинов 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 
ноември и декември 2021 годиина и 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 1.254,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр.12-27/22                   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 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 1.808,00 денари, се 
доделуваат на Лилјана Костадинова 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 
 

 Лилјана Костадинова 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 октомври, ноември и декември 2021 годиина). 
 
 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 1.808,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр.12-27/23                   Градоначалник 
21.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                           Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 293 
          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 536,00 денари, се 
доделуваат на Перо Рујковски од населено место Миравци, 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 
 

 Перо Рујковски од населено место Миравци, 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 536,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр.12-27/24                   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 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 ДиноваодГевгелија 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 ДиноваодГевгелија, 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 
февруари 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.12-27/25                   Градоначалник 
23.3.2022 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 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 РистоводГевгелија 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 РистоводГевгелија, 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 
февруари 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.12-27/26                   Градоначалник 
23.3.2022 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 Д0 во износ од 6.000,00 денари, се 
доделуваат на Савче Атанасова 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 
 

 Савче Атанасова 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.12-27/81                           Градоначалник 
3.3.2022 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 Д0 во износ од 6.000,00 денари, се 
доделуваат на Савка Тасев од населено место Миравци, 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 
 

 Савка Тасев од населено место 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.12-27/82                   Градоначалник 
3.3.2022 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 Д0 во износ од 6.000,00 денари, се 
доделуваат на Тања Ангелкова-Петкова 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 
 

 Тања Ангелкова Петкова 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.12-27/83                   Градоначалник 
3.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                             Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 



 
 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 299 

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 Ани Петкова од населено место Смоквица, 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 
 

 Ани Петкова од населено место Смоквица, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година, парична помош за новородено дете (второпродено). 
 
 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.12-27/84                   Градоначалник 
3.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                             Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 
  



 
 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 300 

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 наХристијан Ѓорѓиев 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 
 

 Христијан Ѓорѓиев 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.12-27/85                   Градоначалник 
3.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                             Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 301 
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 наИвана Јованова од населено место Прдејци, 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 
 

 Ивана Јованова од населено место Прдејци, 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.12-27/94                   Градоначалник 
16.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 302 
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 наБиљана Бимбиловска 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 
 

 Биљана Бимбиловска 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.12-27/95                           Градоначалник 
16.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 
 



 
 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 303 

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 наИлија Илков 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 
 

 Илија Илков 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.12-27/96                   Градоначалник 
16.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                             Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 



  
 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 304 

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 Александра Митрова 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 
 

 Александра Митрова 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.12-27/97                   Градоначалник 
16.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                            Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 
 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 305 
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 наНадица Ноиќ 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 
 

 Надица Ноиќ 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.12-27/98                   Градоначалник 
16.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                            Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 306 
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 наИлинденка Бичанин 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 
 

 Илинденка Бичанин 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.12-27/99                   Градоначалник 
21.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                               Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 
 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 307 
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 наБилјана Стојменовска Ангелова од населено место Богородица, 
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 
 

 Билјана Стојменовска Ангелова од населено место Богородица, 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.12-27/100                   Градоначалник 
21.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 



 
 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 308 

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 наМилунка Николова 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 
 

 Милунка Николова 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.12-27/101                   Градоначалник 
21.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                            Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 309 
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 Мирјана Јанкович 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 
 

 Мирјана Јанковичод 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.12-37/86                   Градоначалник 
3.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 310 
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 Родна Костадинова од населено место Миравци, 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 
 

 Родна Костадиноваод населено место 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 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр.12-37/87                   Градоначалник 
3.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                             Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 311 
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 6.000,00 денари, се 
доделуваат на Анка Стевановиќ 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 
 

 Анка Стевановиќод 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.12-37/88                             Градоначалник 
3.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                               Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 

 

 
 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 312 
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 Ратка Стоилкова 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 
 

 Ратка Стоилковаод 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.12-37/89                            Градоначалник 
3.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                             Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 

 
 
  



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 313 
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 Антонија Ашовалиева од Гевгелија за еднократна парична помош. 
 
 2.Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Антонија Ашовалиеваод 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.12-37/90                   Градоначалник 
4.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 314 
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 6.000,00 денари, се 
доделуваат на Дејан Продановски 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 
 

 Дејан Продановскиод 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.12-37/92                   Градоначалник 
14.3.2022 година           на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                           Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 315 

 

 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 Драги Лулевиќ 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 
 

 Драги Лулевиќод 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.12-37/93                              Градоначалник 
14.3.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 316 
 
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 Зоран Урумов 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 
 

 Зоран Урумов 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.12-37/102                              Градоначалник 
21.3.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 317 
 
     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 Горан Јованов од населено место Миравци, 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 
 

 Горан Јовановод населено место 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 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
Бр.12-37/103                              Градоначалник 
21.3.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 318 
 
     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 Звезда Карадаревиќ 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 
 

 Звезда Карадаревиќод 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.12-37/102                              Градоначалник 
21.3.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 
 
 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 319 
 
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 Илија Делев 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 Делевод 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.12-37/102                              Градоначалник 
21.3.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 320 
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 Елизабета Маркова од населено место Негорци, 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 
 

 Елизабета Марковаод населено место 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 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
 
Бр.12-37/102                              Градоначалник 
21.3.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 321 
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 6.000,00 денари, се 
доделуваат на Ангел Атанасов од населено место Прдејци, 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 
 

 Ангел Атанасовод населено место Прдејци, 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.12-37/107                              Градоначалник 
21.3.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 322 
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 Ванчо Трајков од населено место Миравци, 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 
 

 Ванчо Трајковод населено место 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 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
Бр.12-37/108                              Градоначалник 
21.3.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 
 
 
 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 323 
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 Зоран Итов од населено место Богородица, 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 
 

 Зоран Итовод населено место Богородица, 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.12-37/118                                        Градоначалник 
5.4..2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 324 
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 Божана Картова-Иванова 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 
 

 Божана Картова Иванова 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.12-37/119                                       Градоначалник 
5.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 325 
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 Душко Калински 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 
 

 Душко КалинскиодГевгелија, 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.12-37/120                              Градоначалник 
5.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 326 

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 6.000,00 денари, се 
доделуваат на Драган Маринковиќ од населено место Богородица, 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 
 

 Драган Маринковиќод населено место Богородица, 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.12-37/139                              Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 
 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 327 
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 Мара Стојевска од населено место Негорци, 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 
 

 Мара Стојевскаод населено место 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 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
 
Бр.12-37/140                                          Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 328 
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 наКрстина Митрова 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 
 

 Крстина 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 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр.12-37/141                              Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 
 
  



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 329 
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 наПетра Муриќ 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 
 

 Петра МуриќодГевгелија 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.12-37/142                                        Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 330 
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 наМиланка Стаменкова 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 
 

 Миланка СтаменковаодГевгелија 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.12-37/143                                        Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 
 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 331 
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 наАна Марија Велкова 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 
 

 Ана Марија ВелковаодГевгелија 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.12-37/144                                      Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 
 
 
 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 332 
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 Софија Иванова 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 
 
 Софија Иванова 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.12-37/145                              Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 
 
 
 
 

  



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 333 
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 наДонка Јанев 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 
 
 Донка Јанев 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.12-37/146                              Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 334 

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 наДимитар Кочев од 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 
 
 Димитар Кочев 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.12-37/147                              Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 

 



 
 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 335 

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 наАна Ѓоргиева Танческа 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 
 
 Ана Ѓоргиева Танческа 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.12-37/148                                       Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 

 



 
 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 336 

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 Цветанка Лешовска 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 
 
 Цветанка Лешоска 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.12-37/149                              Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 

 

 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 337 
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 Марија Михајловиќ 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 
 
 Марија Михајловиќ 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.12-37/150                              Градоначалник 
20.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 338 
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 Л0во износ од 150.000,00 денари, се 
доделуваат на РК „ПАРТИЗАН 2016“– 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 
 

 РК „ПАРТИЗАН 2016“– Гевгелијаод 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.12-37/151                              Градоначалник 
26.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 
 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 339 
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 Л0во 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 Гевгелијаод 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.12-37/152                                        Градоначалник 
26.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 
 



 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 340 
          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 Л0во износ од 400.000,00 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 400.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
Бр12-37/153                                          Градоначалник 
26.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 
 

         
 
 



 
 03-ти мај 2022 година - Службен гласник на Општина Гевгелија - број 5 страна 341 

         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 Л0во износ од 500.000,00 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 500.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр.12-37/154                              Градоначалник 
26.4.2022 година             на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Андон Сарамандов с.р. 
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