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27   јули 2022 година                       Гевгелија                    Број 9        Година ХХХХI 



27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 560 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Анета Ѓундрова од населено 
место Миравци, Гевгелија, за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Анета Ѓундрова од населено место Миравци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-1563/1                    Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________  

 

 

 



 27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 561 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Тијана Ѓоргова од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Тијана Ѓоргова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-1563/2                    Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9  страна 562  

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Владко Јосифовски од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Владко Јосифовски од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/3                    Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 563                                  

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Иванка Јованова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Иванка Јованова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/4                    Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

____________________________________________                       



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 564 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Костадинка Проданова од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Костадинка Проданова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/5                    Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________  

                                      



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 565 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Ѓорге Ристов од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Ристов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/6                    Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

_____________________________________________  



     27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 566 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Сунчица Георгиева од 
населено место Мрзенци, Гевгелија, за субвенционрање на трошоците за набавка на 
велосипед. 
 
 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 Георгиева од неселено место Мрзенци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/7                    Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 



 
    27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 567 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Мелита Аврамчева од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Мелита Аврамчева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/8                    Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________  

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 568 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Перо Кокочев од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Кокочев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/9                    Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________  

 
 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 569 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Игор Јанчев од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Игор Јанчев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/10                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________  

 
 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 570 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Александар Карастојанов од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Карастојанов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/11                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 
  



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 571 

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

(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Марија Стојанова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Стојанова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-1563/12                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 572 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Александра Спасова од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Александра Спасова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
 
Бр. 12-1563/13                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 573 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Роберт Димитров од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Димитров од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/14                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27 јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 574 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Маја Маркова од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Маја Маркова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-1563/15                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

_____________________________________________ 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 575 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Сашко Панов од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Сашко Панов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/16                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                  Андон Сарамандов  с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27 јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 576 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Митко Митров од населено 
место Негорци, Гевгелија, за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Митров од населено место Негорци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/17                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 577 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 вобруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Тања Крстова од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Тања Крстова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/18                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

_____________________________________________ 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 578 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Елена Тучева од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Елена Тучева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/19                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



 
      27  јли  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 579 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Игор Крстов од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Игор Крстов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/20                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 
 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 580 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Иван Ефтимов од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Иван Ефтимов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/21                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 581 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Маја Лешева од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Маја Лешева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/22                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 582 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Катерина Боцевска од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Катерина Боцевска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-1563/23                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 583 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Сашко Петров од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Сашко Петров од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/24                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 584 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Ангел Ѓоров од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Ѓоров од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/25                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



  
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 585 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Марија Трајкова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Трајкова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/26                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 586 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Маја Мирчевска од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Маја Мирчевска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/27                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 587 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Маја Мичова Ристоска од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Маја Мичова Ристоска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/28                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 
 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 588 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Асенчо Карајанов од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Асенчо Карајанов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/29                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 589 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Тодорка Ристова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Тодорка Ристова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/30                             Градоначалник 
30.6.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 590 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Слаџана Соколова од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Слаџана Соколова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/31                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 591 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Марија Кирова од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Кирова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/32                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

_____________________________________________ 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 592 

 
 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Ангел Трампов од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Трампов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/33                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 593 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Вилма Јанева од населено 
место Негорци, Гевгелија, за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Вилма Јанева од населено место Негорци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/34                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 
 

 
 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 594 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Трајанка Петрова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Трајанка Петрова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/35                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 595 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Маја Томова од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Маја Томова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/36                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 596 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Ристо Демерџиев од населено 
место Негорци, Гевгелија, за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Ристо Демерџиев од населено место Негорци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/37                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 597 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Бранко Динов од населено 
место Богородица, Гевгелија, за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Бранко Динов од населено место Богородица, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/38                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 598 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Ѓорге Андреев од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Андреев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/39                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 599 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Афродита Гелебешева од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Афродита Гелебешева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-1563/40                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 
 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 600 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Трајче Атанасовски од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Трајче Атанасовски од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/41                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 601 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Митко Карајанов од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Карајанов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/42                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 602 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Лилјана Атанасова од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Лилјана Атанасова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/43                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

_____________________________________________ 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 603 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Стево Серафимов од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Стево Серафимов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/44                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 604 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Стојанка Јаневска од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/45                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 605 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Петар Петрушев од населено 
место Миравци, Гевгелија, за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Петар Петрушев од населено место Миравци, Гевгелија,п поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/46                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 
 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 606 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Никола Минчевски од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Минчевски од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/47                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 607 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Тодорка Поп-Ристова од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Тодорка Поп-Ристова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/48                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 608 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Љупчо Стојанов од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Љупчо Стојанов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/49                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 609 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Александар Аврамов од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Аврамов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/50                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 610 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Ристо Димитров од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Ристо Димитров од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/51                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 611 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Сања Николова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Сања Николова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/52                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 612 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Татјана Калинова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Татјана Калинова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
Бр. 12-1563/53                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 613 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Драги Ѓоргиев од населено 
место Миравци, Гевгелија, за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Драги Ѓоргиев од населено место Миравци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/54                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                    Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 
 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 614 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Сашко Андонов од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Сашко Андонов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/55                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

_____________________________________________ 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 615 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Димитар Петровски од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Петровски од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/56                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                                         Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 616 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Невенка Пенова Лазаровска 
од Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Невенка Пенова Лазаровска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот 
на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/57                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 617 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Петар Чурлинов од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Петар Чурлинов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/58                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

  



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 618 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Соња Теофанова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Соња Теофанова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/59                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 619 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Ефтим Попов од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Ефтим Попов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/60                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 620 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Слободан Калинов од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Слободан Калинов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/61                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 621 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Билјана Ѓоргиева од населено 
место Негорци, Гевгелија, за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Билјана Ѓоргиева од населено место Негорци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/62                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                       Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 
 



 27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 622 

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

(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Елена Савиќ од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Елена Савиќ од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/63                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 623 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Благој Манасиев од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Манасиев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/64                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 624 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Рената Димитрова од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Рената Димитрова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/65                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 625 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Валентина Аџиева од 
населено место Миравци, Гевгелија, за субвенционрање на трошоците за набавка на 
велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Валентина Аџиева од населено место Миравци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/66                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

  



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 626 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Катица Чалкова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Катица Чалкова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/67                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 627 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ се доделуваат на Љубица Ангова Аврамова од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Љубица Ангова Аврамова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/68                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 
 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 628 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Митко Карагонов од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Карагонов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/69                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 629 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Горан Пенов од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Горан Пенов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/70                             Градоначалник 
1.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 630 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Роза Ристоска од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Роза Ристоска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/71                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 631 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Кристијан Пецанов од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Пецанов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/72                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 632 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Јани Ќаев од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Јани Ќаев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/73                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 633 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Мими Стојанова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Мими Стојанова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/74                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 634 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Маја Јованова од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Маја Јованова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/75                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 635 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Нада Чалкова од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Нада Чалкова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/76                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

  



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 636 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Тони Грнев од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Тони Грнев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/77                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 
 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 637 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Марија Гаспарова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Гаспарова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/78                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 638 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Драгица Атанасова од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Драгица Атанасова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/79                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 639 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Санде Трајанов од населено 
место Мрзенци, Гевгелија, за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Санде Трајанов од населено место Мрзенци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/80                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



 
  27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 640 

Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Наташа Маџунковска од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Наташа Маџунковска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/81                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 641 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Виолета Карајанова од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Карајанова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/82                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 642 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Каранфилка Стамова од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Каранфилка Стамова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/83                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 643 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Елена Станојковиќ од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Елена Станојковиќ од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/84                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 644 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Јован Самарџиев од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Јован Самарџиев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/85                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 645 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Игор Иванов од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Игор Иванов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/86                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 646 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Наташа Пајдакова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Наташа Пајдакова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/87                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 647 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Вилија Минчева од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Вилија Минчева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/88                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 648 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Нада Иванова од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Нада Иванова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/89                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 649 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Ѓорги Грозданов од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Грозданов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/90                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 650 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Митко Петков од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Петков од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/91                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 651 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Силвана Несторова од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Силвана Несторова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/92                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

  



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 652 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Јован Бајрактаров од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Јован Бајрактаров од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/93                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 653 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Марија Јанчева од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Јанчева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/94                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

_____________________________________________ 



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 654 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Ружица Николова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Ружица Николова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/95                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
  

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 655 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Сузана Трајкова од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 Трајкова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/96                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 

 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 656 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Драган Попов од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Драган Попов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/97                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 657 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Лујза Цветковска од Гевгелија 
за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Лујза Цветковска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/98                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 

_____________________________________________ 
  



 
      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 658 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Павлина Минова-Ичева од 
Гевгелија за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Павлина Минова-Ичева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/99                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
 

_____________________________________________ 

 



      27  јули  2022 година   -Службен гласник на Општина Гевгелија -  број 9    страна 659 

 Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 ) и 
член 3 став 2 од Одлуката за одобрување субвенции за набавка на велосипеди („Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/22), 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 бруто износ од 5.000,00 денари 
односно 4.500,00 денари во нето износ, се доделуваат на Ѓоко Богев од Гевгелија за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 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 
 

 Ѓоко Богев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на трошоците за набавка на велосипед. 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во бруто 
износ од 5.000,00 денари односно 4.500,00 денари во нето износ, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  
 
 
 
 
Бр. 12-1563/100                             Градоначалник 
6.7.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                   Андон Сарамандов с.р. 
_____________________________________________ 
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67. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Катица Чалкова ----------------------------------------------- 626 

68. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Љубица Ангова Аврамова -------------------------------- 627 

69. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Митко Карагонов--------------------------------------------- 628 

70. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Горан Пенов --------------------------------------------------- 629 

71. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Роза Ристоска ------------------------------------------------- 630 

72. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Кристијан Пецанов-------------------------------------------- 631 

73. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Јани Каев-------------------------------------------------------- 632 

74. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Мими Стојанова---------------------------------------------- 633 

75. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Маја Јованова------------------------------------------------- 634 

76. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Нада Чалкова--------------------------------------------------- 635 

77. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Тони Грнев ------------------------------------------------------ 636 



78. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Марија Гаспарова-------------------------------------------- 637 

79. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Драгица Атанасова------------------------------------------ 638 

80. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Санде Трајанов----------------------------------------------- 639 

81. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Наташа Маџунковска---------------------------------------- 640 

82. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Виолета Карајанова---------------------------------------- 641 

83. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Каранфилка Стамова---------------------------------------- 642 

84. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година  на Елена Станојковиќ ----------------------------------------- 643 

85. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година наЈован Самарџиев -------------------------------------------- 644 

86. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Игор Иванов ---------------------------------------------------- 645 

87. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Наташа Пајдакова ------------------------------------------- 646 

88. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Вилија Минчева ---------------------------------------------- 647 

89. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Нада Иванова ------------------------------------------------- 648 

90. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Ѓорги Грозданов ---------------------------------------------- 649 

91. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Митко Петков --------------------------------------------------- 650 

92. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година Силвана Несторова --------------------------------------------- 651 

93. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Јован Бајрактаров ------------------------------------------ 652 

94. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на  Марија Јанчева ---------------------------------------------- 653 

95. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Ружица Николова -------------------------------------------- 654 

96. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Сузана Трајкова --------------------------------------------- 655 

97. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на  Драган Попов ------------------------------------------------- 656 



98. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Лујза Цветковска --------------------------------------------- 657 

99. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Павлина Минова Ичева ------------------------------------ 658 

100. Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година на Ѓоко Боев ------------------------------------------------------- 659 
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Службен гласник на Општина Гевгелија. 
Излегува по потреба. 
Издава и уредува Одделние за правни работи. 


