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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на РМ“ бр.5/2002 г.), а во врска со член 36 став 4 од Законот за буџетите 

(,,Службен весник на РМ“ бр. 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 

167/16 г.) и член 38 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник 

на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на 

Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 19.07. 2022 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

За пренамена на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се врши пренамена на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 

година (,,Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 15/21 и 6/22 г.) во делот на буџетот 

на основен буџет, на следниот начин: 

 

Програма  и назив на потпрограмата 

Потставка и опис на потставката    Буџет  Самофинанс  Дотации донации Кредити 

 

1.Се врши пренамена-намалување на следните програми и расходни потставки на буџетот- 

основен буџет-630 

 

-G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

464990 Други трансфери        -800.000 

 

JI0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

482320 – Изградба на пречистителна станица и колектори    -560.000 

JIA АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

482320 Изградба на пречистителни станици и колектори    -  20.000 

 

JIL ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ОД С. НЕГОРЦИ 

482320 Изградба на прочистителни станици и колектори    -  20.000 

 

ЈМО ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

 

482920-Изградба на други објекти       -  40.000 

 

JMA НОВ ГРАДСКИ ПАРК 

482920 Изградба на други објекти       -200.000 

 

JNO-УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

Купување друга опрема        -300.000 

 

LA0 САПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

482920-Изградба на други објекти                -2.200.000 
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и се врши зголемување на следните потпрограми и расходни потставки на буџетот на 

основен буџет-630 

-J30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

423990-Други материјали             -2.000.000 

 

L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

463120-Трансфери за спортски клубови            -2.000.000 

 

К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО 

464990 Други трансфери                  -30.000 

 

К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО 

464990-Други трансфери                -110.000 

 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавуцањето во ,,Службен гласник на Општина 

Гевгелија“ и е составен дел на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година. 

 

Бр.09-1650/1 

19.07.2022 год. 

Гевгелија        Претседател 

                           на Советот на Општина Гевгелија 

                     Патрик Матх с.р. 

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

 

 Врз основа на член 22-а од Законот за спорт („Службен весник на РМ“ бр. 

29/02, 83/05, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 

153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 година и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19) и член 38 став 1 алинеа 11 од Статутот 

на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 

04/15, 18/14, 13/20, 02/21 и 5/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 

одржана на 19.07.2022 година донесе 

ПРОГРАМА 

за измена и дополнување на Програмата за финансирање на спортските 

активности во општина Гевгелија за 2022 година 

 1. Во Програмата за финансирање на спортските активности во општина 

Гевгелија за 2022 година („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.2/22 

година), во поднасловот 3. „Распоредување на финансиски средства (табеларен 

приказ), се вршат следниве измени и дополнувања: 
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 - под реден број 2, колона „Предлагач на проектот“ - КК „Кожув“ АД 

Гевгелија, во колоната „одобрени средства од Општинскиот буџет“ износот 

2.700.000,00 се менува и гласи 3.300.000,00, 

 - под реден број 15, колона „Предлагач на проектот“- РК „Партизан 2016“- 

Гевгелија, во колоната „одобрени средства од Општинскиот буџет“ износот 

550.000,00 се менува и гласи 750.000,00, 

 - под реден број 33, колона „Предлагач на проектот“ - ЖРК Гевгелија, во 

колоната „одобрени средства од Општинскиот буџет“ износот 550.000,00 се 

менува и гласи 850.000,00, 

 - под реден број 34, колона „Предлагач на проектот“- ФК „Кожув“,                    

во колоната „одобрени средства од Општинскиот буџет“ износот 2.500.000,00 се 

менува и гласи 3.400.000,00. 

 2. Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

Бр.09-1651/1 

19.07.2022 година                                                                   Претседател 

Гевгелија                                                                  на Советот на Општина Гевгелија, 

                                                                                                  Патрик Матх с.р. 

_____________________________________   

 

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоупрва 

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

,,Службен весник на РСМ“ бр.244/19 и 77/21 г), член 4 од Законот за јавен долг (,,Службен 

весник на РМ“ бр. 62/05, 88/08, 355/11 и 139/14 г.) и член 36 од Законот за локална 

самуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 5/02 г.), Советот на Општина Гевгелија на 

седницата одржана на ден 19.07. 2022 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

за долгорочно домашно задолжување на Општина Гевгелија 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина 

Гевгелија, кое ќе се оствари преку задолжување во домашна деловна банка, во висина од 

39.803.000,00 денари, а со цел финансирање на капитален инвестиционен проект – 

Изградба на водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа на улица 

,,Свети Климент Охридски“ во Гевгелија. 
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Член 2 

 Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно задолжување во 

деловна банка, под следните услови: 

 -каматна стапка-индикативна од 2,5-4,5% на годишно ниво; 

 -рок на отплата 9-13 години; 

 -грејс период 2-3 години. 

 

Член 3 

 Проценетата вредност на капиталниот инвестиционен проект Изградба на 

водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа на улица ,,Свети Климент 

Охридски“ во Гевгелија, изнесува 39.803.000,00 денари со пресметан ДДВ (18%), а 

истиот ќе се финансира со задолжување во домашна деловна банка. 

 

Член 4 

 Во името на Општина Гевгелија, Договорот за задолжување од член 1 на оваа 

Одлука ќе го потпише Градоначалникот на Општина Гевгелија. 

 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во ,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија“. 

 

 Бр.09-1652/1 

 19.07.2022 год. 

 Гевгелија       Претседател 

           на Советот на Општина Гевгелија 

               Патрик Матх с.р. 

 

___________________________________________   

 

Врз основа на член 38 став (1) точка 26 од Статутот на Oпштина Гевгелија („Службен 

гласник на Oпштина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), а во врска 

со член 20-б став (1) алинеа 3 и став (2) од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.24/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 год. и 

″Службен весник на РСМ″ бр.143/19 и 14/20 год.), Советот на Општина Гевгелија на 

седницата одржана на 19.07.2022 година, ја донесе следната 

ОДЛУКА 

за давање согласност на Измената на Годишниот план за вработување 
на Општина Гевгелија за 2022 година 
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Член 1 

Се дава согласност на Измената на Годишниот план за вработување на Општина 

Гевгелија за 2022 година, предложен од Градоначалникот на Општина Гевгелија. 

Член 2 

Се обврзува Градоначалникот на Општина Гевгелија,  Измената на Годишниот план за 

вработување на Општина Гевгелија за 2022 година, да ja достави на мислење до 

Министерството за информатичко општество и администрација. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 

гласник на Општина Гевгелија". 

Бр.09- 1653/1                                               Претседател 

19.07.2022 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.25/06, 08/10,  18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот 
на Општина Гевгелија, на седницата одржана на 19.07.2022 година, по Предлогот 
на Градоначалникот на Општина Гевгелија за воспоставување меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Гевгелија и Општина Богданци,        го донесе 
следниот 

ЗАКЛУЧОК 
 

 1. Се прифаќа Предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Гевгелија и Општина Богданци, доставен од Градоначалникот на 
Општина Гевгелија, под бр.08-1611/1 од 11.07.2022 година, со цел заедничко 
аплицирање на Вториот повик за развој на социјални услуги на локално ниво кој е 
дел од „Проектот за подобрување на социјалните услуги“ што го спроведува 
Министерството за труд и социјална политика, финансиран со средства од заем 
на Светска банка. 
 
 2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 
 

 

Бр.09-1654/1                           Претседател 

19.07.2022 год.                         на Советот на Oпштина Гевгелија, 

Гевгелија             Патрик Матх с.р. 
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Врз основа на член 14 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02), член 2 и член 4 став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ“ бр.79/09) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на 
Општина  Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21), Советот на Општина Гевгелија на седница одржана на 
19.07.2022 година, донесе  
 

ОДЛУКА 
за воспоставување на меѓуопштинска соработка на 

Општина Гевгелија со Општина Богданци 
 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува воспоставување на меѓуопштинска соработка 
на Општина Гевгелија со Општина Богданци, формата на меѓуопштинската 
соработка  и предметот на соработката. 
 
 

Член 2 
 Меѓуопштинската соработка ќе се воспостави со цел заедничко аплицирање 
на Вториот повик за развој на социјални услуги на локално ниво кој е дел од 
„Проектот за подобрување на социјалните услуги“ што го спроведува 
Министерството за труд и социјална политика, финансиран со средства од заем 
на Светска банка. 
 
 

Член 3 
 Општина Гевгелија и Општина Богданци ќе склучат договор со кој 
поконкретно ќе се регулира целта за воспоставување на меѓуопштинската 
соработка, како и правата и обврските на двете општини. 
 Договорот ќе го склучат Градоначалниците на двете општини. 
 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник 
на Општина Гевгелија“. 
 

 

 

Бр.09-1655/1                        Претседател 

19.07.2022 год.                          на Советот на Oпштина Гевгелија, 

Гевгелија              Патрик Матх с.р. 

_____________________________________   
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Врз основа на член 143 и 146 од Законот за заштита и спасување                

("Службен весник на РМ" бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 

106/16 и 83/18 год.) и член 89 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен 

гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 година), 

Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 19.07.2022 година,          

по расправата за Предлог-Елаборатот за процена на висината на штетите 

предизвикани од природната непогода–невреме проследено со дожд и град што 

ги зафати населените места Серменин, Ново Конско и Моин на 23.06.2022 година, 

го донесе следниот  

ЗАКЛУЧОК 

1.Се усвојува Елаборатот за процена на висината на штетите предизвикани 

од природната непогода - невреме проследено со дожд и град што ги зафати 

населените места Серменин, Ново Конско и Моин на 23.06.2022 година, изготвен 

од Општинската комисија за процена на висината на штетите предизвикани од 

елементарни непогоди во Општина Гевгелија, со предлозите и забелешките 

изнесени во дискусиите на седницата. 

2.Елаборатот да се достави до Републичката комисија за процена и 

утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди  и други 

несреќи, Владата на РСМ, Министерството за финансии и Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, заради разгледување и превземање 

на потребните активности и мерки. 

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 

гласник на Општина Гевгелија".       

Бр.09-1656/1                                                                    Претседател 

19.07.2022 год.                                       на Советот на Општина Гевгелија, 

Гевгелија                                                        Патрик Матх с.р.  

________________________________________    

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02 г.) и член 38 став 1 т. 43 од Статутот на Општина 

Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија“бр. 25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 

05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 19.07. 2022 година, 

донесе  
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О Д Л У К А 

за објавување на огласите за вработување и на намерата за склучување договори 

за дело на Веб страната и ФБ страната на Општина Гевгелија 

 

Член 1 

 Се донесува Одлука за објавување на огласите за вработување во јавниот сектор 

на Општина Гевгелија на Веб и ФБ страната на Општина Гевгелија. 

 Објавата се прави во времетраење на огласот. 

 

Член 2 

 Намерата за склучување на договор за дело за потребите на општинските органи и 

институции основани од Општината  се објавува на Веб и ФБ страната на Општина 

Гевгелија. 

 Намерата за склучување на договор за дело, со описот на работата за која има 

намера да се склучи договор за дело, се објавува во рок не пократок, и не подолг од 20 

дена. 

Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на 

Општина Гевгелија„. 

 

 Бр.09-1657/1 

 19.07.2022 год. 

 Гевгелија       Претседател 

          на Советот на Општина Гевгелија 

                 Патрик Матх с.р. 

________________________________________   

 

Врз  основа  на член  4  од  Законот  за  постапување  со  бесправно  
изградени  објекти (,,Службен весник на РМ,,бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 ),  член  2 став (1)  и  став  (2)  
од   Правилникот  за  стандарди  и  нормативи  за  вклопување  на  бесправни  
објекти во  урбанистичко  планска  документација (,,Службен весник на 
РМ,,бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16)  и  член  38  став  (1)  
точка  43  од  Статутот  на  Општина Гевгелија (,,Сл. Гласник на Општина 
Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.) Советот  на  Општина  
Гевгелија  на  седницата  одржана  на  ден  19.07.2022 год. донесе 

 

ОДЛУКА 
за утврдување потреба од донесување на Урбанистичко планска 
документација за с.Серменин  (КП бр.1657/2  КО Серменин) 
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Член 1  
Со  оваа  Одлука  се  утврдува  потреба  за  донесување  на  Урбанистички  

План (УП)  за  с.Серменин   со која  ќе  се  врши  вклопување  на  бесправно  
изграден   објект-викенд куќа  на КП бр.1657/2  КО Серменин  во с.Серменин  со  
класа на намена  А4-3 (семејни куќи за времен престој-викенд куќи), а по барање 
Уп.1 бр.11-207-л од 17.07.2018 год. на  барателот Александар Патиров  со стан на 
ул.,,Борис Карпузов,, бр.8  од Гевгелија. 

 
Член 2  

Оваа  Одлука  влегува  во сила  осмиот ден  од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на Општина Гевгелија,,. 
 
 
Бр.09-1658/1                                                                           Претседател 
19.07.2022год.                                                         на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                               Патрик Матх с.р.  

_________________________________  
  

Врз основа на член 4 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти (,,Службен весник на РМ,,бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 , 190/17 и 147/21),  член 2 став (1) и став (2) 
од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (,,Службен  Весник на РМ,, бр.56/011, 
162/012, 95/013, 109/014, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 38 став (1) точка 43 од 
Статутот на Општина Гевгелија (,,Сл. Гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 
8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот  на Општина Гевгелија на 
седницата одржана на ден 19.07.2022год., донесе 

 
 

ОДЛУКА 
За утврдување потреба од донесување на  

Урбанистичко планска документација за с.Серменин (КП бр. 1659 КО 
Серменин) 

 
Член 1  

Со оваа Одлука  се утврдува потреба за донесување на Урбанистички План 
за село (УПС) за с.Серменин, со која ќе се врши  вклопување  на бесправно 
изграден индивидуален станбен објект на КП бр.1659  КО Серменин  со  класа на 
намена А1 (домување во станбени куќи), а по барање Уп.1 бр.11-618-л од 
31.12.2018год. на Фотка Трифуновска-Караниколова од Гевгелија. 
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Член 2  
Оваа Одлука влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на Општина Гевгелија,, 
 
Бр.09-1659/1                                                               Претседател 
19.07.2022год.                                        на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                  Патрик Матх с.р.    

_____________________________________   
 
 

    Врз основа  на  член  4 од  Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти (,,Службен весник на РМ,, бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 174/21 член 2 став (1) и став 
(2) од Правилникот за стандарди и нормативи за вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска документација (,,Службен весник на РМ„ бр.56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16 год.), и член 38 став (1) точка 43 од 
Статутот на Општина Гевгелија (,,Сл. Гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 
8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на ден 19.07.2022год., донесе 

 
 

ОДЛУКА 
за утврдување потреба за прифаќање  на  иницијатива  од барателот 

 за изработка на Урбанистички  план за село (УПС) (КП бр.1016/1  КО Петрово) 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука  се утврдува потреба за прифаќање  на иницијатива за 
изработка  на   Урбанистички  план за село  (УПС), со која ќе се врши  вклопување  
на бесправно изграден  објект  на  КП бр.1016/1  КО  Петрово согласно Закон за 
урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20, 219/21 и 104/22год.), а по 
барање Уп.1 бр.11-159-л од 19.06.2018 год. на барателот Благој Ризов со стан на 
ул.,,Воденска,, бр.7 од Гевгелија. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на општина Гевгелија,, 
 
Бр.09-1660/1                                                                           Претседател 
19.07.2022 год.                                                        на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                               Патрик Матх с.р.  

______________________________________   
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Врз основа  на  член  4 од  Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти (,,Службен весник на РМ,,бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17),  член 2 став (1) и став (2) од 
Правилникот за стандарди и нормативи за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (,,Службен весник на РМ„ бр.56/11, 162/12, 
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16 год.), и член 38 став (1) точка 43 од Статутот 
на Општина Гевгелија (,,Сл. Гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 
13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 
ден 19.07.2022год., донесе 
 

ОДЛУКА 
За утврдување потреба за прифаќање  на  иницијатива  од барателот 

 за промена на намената во Урбанистички ппан за село Милетково (УПС)   

(КП бр.209 КО Милетково) 
 

Член 1 

 Со оваа Одлука  се утврдува потреба за прифаќање  на иницијатива од 
барателот за измена на Урбанистички план за село (УПС) за промена на намената 
од намена А1 – Домување во станбени куќи во намена намена А4 – Времен 
престој, со која ќе се врши  вклопување  на бесправно изграден  објект  на  КП 
бр.209 КО Милетково  согласно Закон за урбанистичко планирање (Сл. весник на 
РСМ бр.32/20, 219/21 и 104/22год.), а по барање Уп.1 бр.11-449-л од  
17.03.2016год. од Никола Ристовски со стан на ул."Никола Карев" бр.12 во 
Гевгелија и Јосиф Ристовски со стан на ул."Никола Карев" бр.10 во Гевгелија. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на општина Гевгелија,, 
 
 
Бр.09-1661/1 
19.07.2022год.                                                                           Претседател 
 Гевгелија                                                               на Советот  на Општина Гевгелија, 

                                                                                       Патрик Матх с.р. 
____________________________________   

 
Врз основа на член 11 став (1) точка 3 од Законот за јавните претпријатија 

(″Службен весник на РМ″ бр.38/96, 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 35/19 год. и ″Службен весник на 

РСМ″ бр.275/19 и 89/22 год.) и член 38 став (1) точка 31 од Статутот на Oпштина 

Гевгелија (″Службен гласник на Oпштина Гевгелија″ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 

02/21 и 05/21 год.), Советот на Oпштина Гевгелија на седницата одржана на 

19.07.2022 година, донесе 
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РЕШЕНИЕ 

за давање согласност на Одлуката за распределба на добивката на             

ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија од 2021 година 

 

 1.Се дава согласност на Одлуката за распределба на добивката на ЈПКД 

″Комуналец″-Гевгелија за 2021 година, усвоен и предложен од Управниот одбор 

на Јавното претпријатие со Одлука бр.02-935/3  од 22.06.2022 година. 

 2.Нето добивката за 2021 година во износ од 3.504.691,00 денари во цел 

износ да се распореди за други намени-инвестиции. 

 3.Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 
гласник на Општина Гевгелија″. 
 

Бр.09-1662/1                                                                Претседател     

19.07.2022 год.                    на Советот на Општина Гевгелија, 

Гевгелија                         Патрик Матх с.р. 

________________________________   

 

Врз основа на член 89 од Статутот на Општина Гевгелија (″Службен гласник на 
Oпштина Гевгелија″ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на 
Oпштина Гевгелија на седницата одржана на 19.07.2022 година, по расправата за 
Информацијата за состојбата со употреба на наркотици и психотропни супстанци 
кај младите во Општина Гевгелија, го донесе следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

1.Се задолжува Советот за превенција да се состане, детално да ја 
анализира состојбата, да инволвира повеќе страни, пред се да се инволвираат 
школите и трба да дојдеме до заклучок стратегија како да се надмине и подобри 
оваа состојба. 

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

 
Бр.09-1663/1 
19.07.2022 год. 
Гевгелија       Претседател 
          на Советот на Општина Гевгелија 
               Патрик Матх с.р.  

 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на Oпштина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 650,00 денари, се 
доделуваат на Петра Динова од Гевгелија за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Петра Динова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец 
април 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. 12-27/41                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на Oпштина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 1.072,00 денари, се 
доделуваат на Перо Рујковски (Татјана Рујковска) 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 
 

 Перо Рујковски (Татјана Рујковска) 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 февруари и март 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 1.072,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-27/42                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на Oпштина Гевгелија за 2022 година 

 

 
15.. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 

464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 493,00 
денари, се доделуваат на Сузана Љушева од Гевгелија за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Сузана Љушева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец 
април 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 493,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-27/43                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_________________________________________________  

 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 454 

 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 

 

 
15.. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 

464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 264,00 
денари, се доделуваат на Димитар Таки Ристов од Гевгелија за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Димитар Таки Ристов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за 
месец мај 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. 12-27/44                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________________ 

 



26  јули      2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 455 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на Oпштина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 650,00 денари, се 
доделуваат на Петра Динова од Гевгелија за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Петра Динова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец мај 
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. 12-27/45                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

______________________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 456 

 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 

 

 
15.. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 

464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 1.950,00 
денари, се доделуваат на Марија Бојкова (Дејан Бојков) 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 
 

 Марија Бојкова (Дејан Бојков) 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 февруари, март и април 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 1.950,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-27/46                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_________________________________________________   

 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 457 

 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 

 

 
15.. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 

464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 1.372,00 
денари, се доделуваат на Ленче Краљ од Гевгелија за субвенционрање на 
потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Ленче Краљ од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец 
јануари, февруари, март и април 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 1.372,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-27/47                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

______________________________________________   

 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 458 

 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 1.106,00 денари, се 
доделуваат на Зоран Дуганов од Гевгелија за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

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 март 
и април 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 1.106,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-27/49                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

_________________________________________________ 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 459 

 

 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 Роберт Коциќ 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 
 

 Роберт Коциќ 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. 12-37/157                    Градоначалник 
29.4.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

________________________________________________  
 
 



 

26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 460 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 10.000,00 денари, се 
доделуваат на Кристијан Џотов 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 
 

 Кристијан Џотов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
програмски активности предвидени со Програмата за финансирање програми, проекти, 
натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина Гевгелија за 
2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/180                    Градоначалник 
5.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 
___________________________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 461 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 20.000,00 денари, се 
доделуваат на МОТОКРОС КЛУБ ГЕВГЕЛИЈА Мрзенци 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 
 

 МОТОКРОС КЛУБ ГЕВГЕЛИЈА Мрзенци 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 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/181                    Градоначалник 
5.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

_____________________________________  

 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 462 

 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 20.000,00 денари, се 
доделуваат на ФК ПАРТИЗАН-2015 МОИН 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 
 

 ФК ПАРТИЗАН-2015 МОИН 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 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/182                    Градоначалник 
5.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

____________________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 463 

 
 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 

 

 
5.. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 

463 подставка 463120 – Други трансфери, Програма Л0 во износ од 
15.000,00 денари, се доделуваат на Тина Сламкова 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 
 

 Тина Сламкова 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 15.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/183                    Градоначалник 
5.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
______________________________________  

 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 464 

 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 10.000,00 денари, се 
доделуваат на Спортски клуб на слепи и слабовидни лица „АУРОРА“ 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 
 

 Спортски клуб на слепи и слабовидни лица „АУРОРА“ од Гевгелија поднесе 
барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот 
на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа 
на спортот од интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/184                    Градоначалник 
5.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_________________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 465 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 20.000,00 денари, се 
доделуваат на Тодор Анчев 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 
 

 Тодор Анчев 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 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/186                    Градоначалник 
5.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

____________________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 466 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 15.000,00 денари, се 
доделуваат на Михаела Лазаровска од населено место Мрзенци, 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 
 

 Михаела Лазаровска од населено место Мрзенци, 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 15.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/188                    Градоначалник 
5.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

_________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 467 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 15.000,00 денари, се 
доделуваат на Александар Грујиќ 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 
 

 Александар Грујиќ ( законски застапник – татко Љубиша Грујиќ) 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 15.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/190                    Градоначалник 
5.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

_______________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 468 

 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 20.000,00 денари, се 
доделуваат на СОЈУЗ НА БОРЦИ од НОВ од Гевгелија за финансиска поддршка на НВО 
и 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 
 

 СОЈУЗ НА БОРЦИ од НОВ 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 финансиска поддршка на 
НВО секторот од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 
година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/196                    Градоначалник 
6.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

_________________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 469 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Венци Кочев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на Општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/197                    Градоначалник 
6.5.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 

___________________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 470 

 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 Благој Ристов 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 
 
 Благој Ристов 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. 12-37/200                    Градоначалник 
11.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 

_______________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 471 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4 во износ од 50.000,00 денари, се 
доделуваат на З КУД „Браќа Толеви“ - Прдејци 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 
 

 З КУД „Браќа Толеви“ - Прдејци од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 50.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/201                    Градоначалник 
16.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

___________________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 472 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4 во износ од 20.000,00 денари, се 
доделуваат на Дејан Малзарков 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 
 

 Дејан Малзарков од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
програмски активности предвидени со Програмата за финансирање програми и проекти 
од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/202                    Градоначалник 
16.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

_______________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 473 

 
 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 
 

27.. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 
464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0, во износ од 
20.000,00 денари, се доделуваат на Здружение на пензионерите на 
општина Гевгелија, за финансиска поддршка на НВО и програмски 
активности. 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Здружение на пензионерите на општина Гевгелија, поднесоа барање до 
Градоначалникот на Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за организирање 
програмски активности во 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/205                    Градоначалник 
27.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

________________________________________  
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 474 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4 во износ од 30.000,00 денари, се 
доделуваат на Здружение на граѓани „Внимание“-Гевгелија од Гевгелија за 
програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение на граѓани „Внимание“-Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 30.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/206                    Градоначалник 
30.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

______________________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 475 

 
 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 463110 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 20.000,00 денари, се 
доделуваат на  Кинолошко друштво „Кожуф“ од Гевгелија за финансиска поддршка на 
НВО и 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 
 

 Кинолошко друштво „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 финансиска поддршка на 
НВО секторот од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 
година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/207                    Градоначалник 
30.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
______________________________________  

 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 476 

 
 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 40.000,00 денари, се 
доделуваат на  Кинолошко друштво „Кожуф“ од Гевгелија за финансиска поддршка на 
НВО и 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 
 

 Кинолошко друштво „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 финансиска поддршка на 
НВО секторот од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 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 40.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/208                    Градоначалник 
30.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_______________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 477 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4 во износ од 50.000,00 денари, се 
доделуваат на Културно Уметничко Друштво „ТАНЕЦ“ од населено место Миравци, 
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 
 

 Културно Уметничко Друштво „ТАНЕЦ“ од населено место Миравци, Гевгелија 
поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на 
општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 50.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/209                    Градоначалник 
30.5.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________  



 
 

26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 478 

 

 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 463110 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 30.000,00 денари, се 
доделуваат на НАВИВАЧКИ КЛУБ ФАНТОМИ од Гевгелија за финансиска поддршка на 
НВО и 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 
 

 НАВИВАЧКИ КЛУБ ФАНТОМИ 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 финансиска поддршка на 
НВО секторот од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 
година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 30.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/210                    Градоначалник 
1.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
__________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 479 

 
 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 Кирил Тошев од Гевгелија за финансиска парична помош за учество во 
спортски игри. 
 
 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 
 

 Кирил Тошев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
финансиска парична помош за учество во спортски игри категорија Баскет 3х3 во град 
Велес (котизација). 
 
 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. 12-37/211                    Градоначалник 
1.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

________________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 480 

 
 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 Кирил Тошев од Гевгелија за финансиска парична помош за учество во 
спортски игри. 
 
 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 
 

 Кирил Тошев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
финансиска парична помош за учество во спортски игри категорија Баскет 3х3 во град 
Велес (патни трошоци и други тековни трошоци). 
 
 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. 12-37/212                    Градоначалник 
1.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

________________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 481 

 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 70.000,00 денари, се 
доделуваат на Здружение Планинарски Спортски Клуб КОЖУФ од Гевгелија за 
програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение Планинарски Спортски Клуб КОЖУФ од Гевгелија поднесе барање 
до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на 
Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата 
за финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот 
од интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 70.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/213                    Градоначалник 
1.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 482 
 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за распоредување на дел од средствата на Буџетот 

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 – Други трансфери, Програма К4, во износ од 187.110,00 денари, се 
доделуваат на ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ од Гевгелија, за плати, 
придонеси и тековни трошоци. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 ЈОУ Пионерски Дом „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за плати, придонеси и тековни трошоци за месец мај 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 187.110,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/214                    Градоначалник 
1.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

_______________________________________  
 
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 483 

 
 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 Д1, во износ од 15.000,00 денари, се 
доделуваат на Месна заедница Габрово (Јован Белчев) за програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Месна заедница Габрово (Јован Белчев) поднесе барање до Градоначалникот 
на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за програмски активности предвидени во Програма за финансирање проекти, 
манифестации и значајни настани на Месните заедници во општина Гевгелија во 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 15.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.   
 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/215                    Градоначалник 
1.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

_____________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 484 

 
 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 

 

 
2.. 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 Ѓорге Василев 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 
 

 Ѓорге Василев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/216                    Градоначалник 
2.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

____________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 485 

 
 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 

 

 
2.. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 

463 подставка 463120 – Други трансфери, Програма Л0 во износ од 
450.000,00 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 450.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/217                    Градоначалник 
2.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 
                   Андон Сарамандов с.р. 

________________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 486 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За распоредување на дел од средствата на Буџетот 

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 

6.. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 
413 подставка 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи), Програма 
Д0, во износ од 15.000,00 денари, се доделуваат на Ѓорги Милков од 
Гевгелија, како надоместок поради смрт на член во потесното семејство. 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 
 
 Ѓорги Милков од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на Општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, како 
надоместок поради смрт на член во потесното семејство (родител татко). 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 15.000,00, денари како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.  
 
 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/218                    Градоначалник 
6.6.2022 година                      на општина Гевгелија 
Гевгелија           

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_________________________________________  
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 487 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 150.000,00 денари, се 
доделуваат на Женски Ракометен Клуб, ЖРК Гевгелија од Гевгелија за програмски 
активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Женски Ракометен Клуб, ЖРК Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од 
интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 150.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/219                    Градоначалник 
6.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

__________________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 488 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4 во износ од 30.000,00 денари, се 
доделуваат на Ансамбл за традиционална музика и игри „БОЈМИЈА“ 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 
 

 Ансамбл за традиционална музика и игри „БОЈМИЈА“ од Гевгелија поднесе 
барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на 
општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 30.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/220                    Градоначалник 
7.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
___________________________________________  

 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 489 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 50.000,00 денари, се 
доделуваат на Планинарски спортски клуб „ДВЕТЕ УШИ“ 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 
 

 Планинарски спортски клуб „ДВЕТЕ УШИ“ Гевгелија од Гевгелија поднесе 
барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа 
на спортот од интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 50.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/221                    Градоначалник 
8.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                              Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________  

 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 490 

 
 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 10.500,00 денари, се 
доделуваат на Планинарски спортски клуб „ДВЕТЕ УШИ“ Гевгелија од Гевгелија за 
организирање на планинарска акција. 
 
 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 
 

 Планинарски спортски клуб „ДВЕТЕ УШИ“ Гевгелија од Гевгелија поднесе 
барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година за организирање на планинарска акција со 
Универзитетот Гоце Делчев од Штип. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.500,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/222                    Градоначалник 
8.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

________________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 491 

 
 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 Габриела Ашикова од Гевгелија за новородено дете (првородени 
близнаци). 
 
 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 
 
 Габриела Ашикова 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 (првородени близнаци). 
 
 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. 12-37/224                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 

_____________________________________________  
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 492 

 
 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 Слободанка Андонов 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 
 
 Слободанка Андонов 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. 12-37/225                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

______________________________________  
 
 
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 493 

 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 18.000,00 денари, се 
доделуваат на Антонија Димитрова од населено место Миравци, Гевгелија за 
новородено дете (првородено - три близнаци). 
 
 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 
 
 Антонија Дмитрова 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 – три 
близнаци). 
 
 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 18.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/226                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

______________________________________________  
 
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 494 

 
 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 Македонка Мишева од населено место Миравци, 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 
 
 Македонка Мишева 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 (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. 12-37/227                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                                                 Андон Сарамандов с.р. 
______________________________________  

 
 
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 495 

 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 Антигона Трајкова 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 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 
 
 Антигона Трајкова 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. 12-37/228                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_________________________________________  
 
 
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 496 

 
 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 Ивана Зекиќ 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 
 
 Ивана Зекиќ 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. 12-37/229                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 

_________________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 497 

 
 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 Зорица Трајкова од населено место Негорци, 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 
 
 Зорица Трајкова 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 (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. 12-37/230                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 

________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 498 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за распоредување на дел од средствата на Буџетот 

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 6.000,00 денари, се 
доделуваат на Моника Лазаревска 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 
 
 Моника Лазаревска 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. 12-37/231                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

_________________________________________  
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 499 

 
 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 Росана Бојевска од населено место Моин, 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 
 
 Росана Бојевска од населено место Моин, 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. 12-37/232                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

___________________________________  
 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 500 

 
 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 

 

 
9.. 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 Ристеска 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 
 

 Елизабета Ристеска 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. 12-37/233                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

_______________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 501 
 

 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 4.000,00 денари, се 
доделуваат на Љубинка Кусеникова 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 
 

 Љубинка Кусеникова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за еднократна парична помош. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 4.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/234                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

________________________________________  
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 502 

 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 Алекса Петков 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 
 

 Алекса Петков 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. 12-37/235                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_______________________________  
 
 
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 503 

 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 Благој Митев 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 
 

 Благој Митев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/236                    Градоначалник 
9.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_________________________________  
 
 
 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 504 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 10.000,00 денари, се 
доделуваат на УСК „Владо Кантарџиев“ - 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 
 

 УСК „Владо Кантарџиев“ - Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од 
интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/237                    Градоначалник 
13.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_______________________________________  
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 505 

 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 

 

 
13.. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 

463 подставка 463120 – Други трансфери, Програма Л0 во износ од 
15.000,00 денари, се доделуваат на УСК „Јосиф Јосифовски“ – 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 
 

 УСК „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од 
интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 15.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/238                    Градоначалник 
13.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
___________________________________________  

 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 506 

 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 463110 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 10.000,00 денари, се 
доделуваат на  Здружение на пчелари АПИТОКСИН од Гевгелија за финансиска 
поддршка на НВО и програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение на пчелари АПИТОКСИН 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 
финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за организирање 
програмски активности во 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/239                    Градоначалник 
13.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
____________________________________  

 
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 507 

 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 

 

 
13.. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 

463 подставка 463110 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
10.000,00 денари, се доделуваат на  ЗГ „Арка за сите“ од Гевгелија за 
финансиска поддршка на НВО и програмски активности. 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЗГ „Арка за сите“ 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 финансиска поддршка на НВО 
секторот од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/240                    Градоначалник 
13.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

_____________________________________  
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 508 

 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 

 

 
13.. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 

463 подставка 463110 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
10.000,00 денари, се доделуваат на  Здружение Асоцијација за 
Пулмонална Хипертензија „МОМЕНТ ПЛУС“ од Гевгелија за финансиска 
поддршка на НВО и програмски активности. 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение Асоцијација за Пулмонална Хипертензија „МОМЕНТ ПЛУС“ 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 финансиска поддршка на НВО секторот од општина 
Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/241                    Градоначалник 
13.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_________________________________   
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 509 

 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 Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 6.000,00 денари, се 
доделуваат на Александар Мицкоски од Гевгелија за финансиски средства како 
спонзорство за учество на меѓународен собир на ОЛД ТАЈМЕРИ. 
 
 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 
 

 Александар Мицкоски од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за финансиски средства како спонзорство за учество на меѓународен собир на 
ОЛД ТАЈМЕРИ во Крагуевац Република Србија. 
 
 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. 12-37/242                    Градоначалник 
13.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

______________________________________  
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 510 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 180.000,00 денари, се 
доделуваат на Атлетски клуб „7ми Ноември“ - 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 
 

 Атлетски клуб „7ми Ноември“ - Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од 
интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 180.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/243                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_______________________________________   
 

 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 511 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 500.000,00 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 500.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/244                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
____________________________________  

 
 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 512 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4 во износ од 20.000,00 денари, се 
доделуваат на ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ 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 
 

 ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/245                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_________________________________________  

 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 513 

 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 

 

 
15.. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 

463 подставка 463110 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
10.000,00 денари, се доделуваат на  ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА НА 
ГЕВГЕЛИЈА од Гевгелија за финансиска поддршка на НВО и програмски 
активности. 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА НА ГЕВГЕЛИЈА од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за организирање 
програмски активности во 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/246                    Градоначалник 
15.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
____________________________________  



 
 

26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 514 

 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 Виолета Петкова 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 
 

 Виолета Петкова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/247                    Градоначалник 
17.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                                                Андон Сарамандов с.р. 
 

_______________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 515 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 20.000,00 денари, се 
доделуваат на Здружение на граѓани за танц „МИСТИК ДЕНС“ од Гевгелија за 
програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение на граѓани за танц „МИСТИК ДЕНС“ 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 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/248                    Градоначалник 
17.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 516 

 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 Богданка Кованцалиева 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 
 
 Богданка Кованцалиева 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. 12-37/249                    Градоначалник 
20.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

____________________________________   
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 517 

 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 Ивона Кочева од населено место Негорци, 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 
 
 Ивона Кочева 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 (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. 12-37/250                    Градоначалник 
20.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 

___________________________________  
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 518 

 
 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 Ѓурѓа Тодова од населено место Габрово, 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 
 
 Ѓурѓа Тодова од населено место Габрово, 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. 12-37/251                    Градоначалник 
20.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_________________________________________  

 
 
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 519 

 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 Велика Јованова 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 
 
 Велика Јованова 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. 12-37/252                    Градоначалник 
20.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 
 

_______________________________________  
 

 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 520 

 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 Марина Лаубсцхер 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 
 
 Марина Лаубсцхер 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. 12-37/253                    Градоначалник 
20.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

________________________________________  
 
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 521 

 
 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 4.000,00 денари, се 
доделуваат на Митко Стојков од населено место Давидово, 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 
 

 Митко Стојков од населено место Давидово, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 4.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/254                    Градоначалник 
20.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
________________________________________________  

 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 522 

 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 Васе Петровски 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 
 

 Васе Петровски од 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 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/255                    Градоначалник 
20.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
______________________________________________  

 
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 523 

 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 Сунчица Митева 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 
 

 Сунчица Митева 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. 12-37/256                    Градоначалник 
20.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_________________________________________   

 
 
 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 524 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Г1 во износ од 150.000,00 денари, се 
доделуваат на Фондација за локален развој и развој на информатички технологии – 
Гевгелија, Гевгелија за програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Фондација за локален развој и развој на информатички технологии - 
Гевгелија, Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за програмски 
активности предвидени со Програмата за активности на општина Гевгелија во областа на 
Фондацијата за локален економски развој и развој на информатички технологии. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 150.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/257                    Градоначалник 
20.6.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_________________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 525 

 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 

 

 
23.. 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 Стојанка Јаневска 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 
 

 Стојанка Јаневска 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. 12-37/258                    Градоначалник 
23.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
___________________________________________  

 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 526 

 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 

 

 
23.. 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 Сурија Ѓоргиева 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 
 

 Сурија Ѓоргиева 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. 12-37/259                    Градоначалник 
23.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

__________________________________________  
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 527 

 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 4.000,00 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 Стојевска од 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 4.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/260                    Градоначалник 
23.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________  
 
 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 528 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за распоредување на дел од средствата на Буџетот 

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 
 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 – Други трансфери, Програма К4, во износ од 140.868,00 денари, се 
доделуваат на ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ од Гевгелија, за плати, 
придонеси и тековни трошоци. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 ЈОУ Пионерски Дом „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за плати, придонеси и тековни трошоци за месец јуни 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 140.868,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/261                    Градоначалник 
6.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_______________________________________________  

 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 529 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за распоредување на дел од средствата на Буџетот 

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 6.000,00 денари, се 
доделуваат на Марија Танева 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 
 
 Марија Танева 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. 12-37/262                    Градоначалник 
7.7.2022 година            на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 
 

________________________________________  
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 530 

 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 Катерина Ристова од населено место Кованец, 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 
 
 Катерина Ристова од населено место Кованец, 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. 12-37/263                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

______________________________________  
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 531 

 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 Вангелина Ѓоргиева 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 
 
 Вангелина Ѓоргиева 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. 12-37/264                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

___________________________________________  
 
 

 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 532 

 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 Трампова Стојанова 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 
 
 Тања Трампова Стојанова 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. 12-37/265                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 
_________________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 533 

 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 
 

 
7.. 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 Жежова 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 
 
 Софија Жежова 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. 12-37/266                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

__________________________________________  
 
 
 



 

26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 534 

 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 
 

 
7.. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 

464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0, во износ од 
6.000,00 денари, се доделуваат на Марија Танева 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 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 Танева 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. 12-37/267                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
__________________________________________  

 
 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 535 

 
 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 Соња Костадиновска 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 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 
 
 Соња Костадинвска 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. 12-37/268                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

______________________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 536 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 10.000,00 денари, се 
доделуваат на Училишен спортски клуб Миравци од населено место Миравци, 
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 
 

 Училишен спортски клуб Миравци од населено место Миравци, Гевгелија, 
поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа 
на спортот од интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/269                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

___________________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 537 

 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 Мартина Илиевска 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 
 
 Мартина Илиевска 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. 12-37/270                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

______________________________________________  
 
 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 538 

 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 Ѓорги Златов 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 
 

 Ѓорги Златов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/271                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                    Андон Сарамандов с.р. 
_________________________________________  

 
 
 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 539 

 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 

 

 
7.. 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 Никола Лазаров 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 
 

 Никола Лазаров од 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 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/272                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

____________________________________________  
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 540 

 
 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 Ангел Ангелов 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 
 

 Ангел Ангелов 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. 12-37/273                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________  
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 541 

 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 Марјан Илиевски од населено место Мрзенци, Гевгелија, за еднократна 
парична помош. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Марјан Илиевски од населено место Мрзенци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/274                    Градоначалник 
7.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                    Андон Сарамандов с.р. 
 
 

______________________________________________  
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 542 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4 во износ од 10.000,00 денари, се 
доделуваат на Мери Олумчева 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 
 

 Мери Олумчева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
програмски активности предвидени со Програмата за финансирање програми и проекти 
од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/275                    Градоначалник 
11.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

______________________________________  

 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 543 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4 во износ од 20.000,00 денари, се 
доделуваат на Здружение на граѓани „Урбана Бригада“ од Гевгелија за програмски 
активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение на граѓани „Урбана Бригада“ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/276                    Градоначалник 
11.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

_______________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 544 

 
 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 Д1, во износ од 20.000,00 денари, се 
доделуваат на Месна заедница „Трајко Алчинов“ с.Старо Конско (Јован Никовски) за 
програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 
 Месна заедница „Трајко Алчинов“ с.Старо Конско (Јован Никовски) поднесе 
барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени во Програма 
за финансирање проекти, манифестации и значајни настани на Месните заедници во 
општина Гевгелија во 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.   
 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/277                    Градоначалник 
11.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_________________________________________  



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 545 

 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 
 

 
11.. 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 Стојанова 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 Стојанова 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. 12-37/278                    Градоначалник 
11.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
___________________________________________  

 
 
 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 546 

 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 

 

 
11.. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 

463 подставка 463120 – Други трансфери, Програма Л0 во износ од 
70.000,00 денари, се доделуваат на Здружение за развој и унапредување 
на класичен мал фудбал „КМФ Млади“ од населено место Миравци, 
Гевгелија, за програмски активности. 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение за развој и унапредување на класичен мал фудбал „КМФ Млади“ 
од населено место Миравци, 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 70.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/279                    Градоначалник 
11.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
______________________________________________  

 



 
26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 547 

 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 50.000,00 денари, се 
доделуваат на Здружение за развој и унапредување на класичен мал фудбал „КМФ 
Млади“ од населено место Миравци, Гевгелија, за програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение за развој и унапредување на класичен мал фудбал „КМФ Млади“ 
од населено место Миравци, 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 50.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-37/280                    Градоначалник 
11.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

_____________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 548 

 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 30.000,00 денари, се 
доделуваат на Здружение Планинарски Спортски Клуб „КОЖУФ“ Гевгелија од  
Гевгелија за програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение Планинарски Спортски Клуб „КОЖУФ“ Гевгелија од Гевгелија 
поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа 
на спортот од интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 30.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/281                    Градоначалник 
11.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

____________________________________________  
 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 549 

 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 

 

 
11.. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 

464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
20.000,00 денари, се доделуваат на ЗЛУРК „Арт Еквилибриум“ – 
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 
 

 ЗЛУРК „Арт Еквилибриум“ – Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/282                    Градоначалник 
11.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
________________________________________________  

 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 550 

 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 20.000,00 денари, се 
доделуваат на Ансамбл за традиционална музика и игри „БОЈМИЈА 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 
 

 Ансамбл за традиционална музика и игри „БОЈМИЈА од Гевгелија поднесе 
барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот 
на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на 
општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/283                    Градоначалник 
11.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
______________________________________  

 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 551 

 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 

 

 
11.. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 

464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д0 во износ од 
20.000,00 денари, се доделуваат на ЗГ „Митко Ќаев – Баче“ – Богородица 
од Гевгелија за програмски активности. 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЗГ „Митко Ќаев – Баче“ – Богородица 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 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/284                    Градоначалник 
11.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________  

 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 552 

 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 50.000,00 денари, се 
доделуваат на Шаховски клуб - 7ми Ноември 2021 - Гевгелија од Гевгелија за 
програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Шаховски клуб - 7ми Ноември 2021 – Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од 
интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 50.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/285                    Градоначалник 
11.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
______________________________________ 

 
 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 553 

 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 10.000,00 денари, се 
доделуваат на Здружение на граѓани „Внимание“-Гевгелија од Гевгелија за 
програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение на граѓани „Внимание“-Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/286                    Градоначалник 
12.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

______________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 554 

 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 463110 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 60.000,00 денари, се 
доделуваат на Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска 
организација Гевгелија од Гевгелија за финансиска поддршка на НВО и 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 
 

 Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација 
Гевгелија од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за програмски 
активности предвидени со Програмата за финансиска поддршка на НВО секторот од 
општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 година. 
 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 60.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-37/287                    Градоначалник 
12.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

___________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 555 

 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 14.700,00 денари, се 
доделуваат на ДПТУ КАКАДУ ТРАВЕЛ ДООЕЛ-Скопје од Скопје за патни трошоци на 
учесници на настанот Одбележување 75-годишнина на Друштвото на писателите на 
Македонија организиран од ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ Гевгелија. 
 
 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 
 

 ДПТУ КАКАДУ ТРАВЕЛ ДООЕЛ-Скопје од Скопје поднесе барање и фактура 
бр.82/22 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година за превоз на учесници на настанот Одбележување 
75 годишнина на Друштвото на писателите на Македонија организиран од ЈОУ 
Библиотека „Гоце Делчев“ Гевгелија 
. 
 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 14.700,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/288                    Градоначалник 
12.7.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
____________________________________________  

 



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 556 

 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 

 

 
12.. 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 Блага Прошевска 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 
 

 Блага Прошевска 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. 12-37/289                    Градоначалник 
12.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________  



26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 557 

 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 

 

 
14.. 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 Весна Каркалашева 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 
 

 Весна Каркалашева 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. 12-37/290                    Градоначалник 
14.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                  Андон Сарамандов  с.р. 
__________________________________________________ 

 
 



 26  јули       2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 8    страна 558 

 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 25.000,00 денари, се 
доделуваат на Цветанка Тодова 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 
 

 Цветанка Тодова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош за лекување. 
 
 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 25.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/291                    Градоначалник 
14.7.2022 година           на oпштина 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 РМ”, бр.5/02) и член 62, став 1, алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 

(„Службен гласник на Општина Гевгелија”, бр. 25/06 и 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21), 

Градоначалник на општина Гевгелија ја дава следната: 

СОГЛАСНОСТ 

со Одлуката на Советот на општина Гевгелија за приоритет на проект„Пристапен 

пат до земјоделско земјиште во КО Мрзенци, Општина Гевгелија” 

Член 1 

 Со оваа согласност се потврдува Одлуката на Советот на општина Гевгелија, бр. 

09 – 1549/1 од 29.06.2022 година, за приоритет на проектот „Пристапен пат до 

земјоделско земјиште во КО Мрзенци, Општина Гевгелија”, со технички броj 02-07/2022. 

Член 2  

 Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина 

Гевгелија”. 

Бр.14-1583/2 

 05.07.2022 год. 

                                                                                                            Градоначалник 

                                                                                  на oпштина Гевгелија 

                                                                             Андон Сарамандов с.р. 

_____________________________________________  
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