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АКТИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
 

Врз основа на член 39 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 
168/18г.) и член 38 став (1) точка 7 од Статутот на Општина Гевгелија („Сл. 
Гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), 
Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден  24.09.2021 година, 
донесе 

 

                                               ОДЛУКА 
За донесување на Конечен измена и дополнување на Детален 

урбанистички план за дел од Блок 10.2, општина Гевгелија, плански период    
2020-2025 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се донесува Конечен измена и дополнување на Детален 
урбанистички план за дел од Блок 10.2, општина Гевгелија, плански период 
2020-2025 година, со графички приказ на планот и текстуален дел на планот. 

 
Член 2 

Конечен измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од 
Блок 10.2, општина Гевгелија, плански период 2020-2025 година, од член 1 на 
оваа Одлука зафаќа површина од 2.94 ха. 
Граница на опфатот е:  
 
На запад по осовина на улица 7-ми Ноември“ 
На север по осовина на улица „Новопланирана 1“ 
На исток по осовина на улица „Новопланирана 5“ 
На југ по осовина на улица „Новопланирана 8“ и пешачка патека. 

 
 

          Член 3 
 Просторот опфатен со Конечен измена и дополнување на Детален 
урбанистички план за дел од Блок 10.2, општина Гевгелија, плански период 
2020-2025 година, е со следните намени: 
  
 А2 - домување во стамбени згради 
 Б5 - хотелски комплекси 
 Д2 - заштитно зеленило 
 Д3 - спорт и рекреација 
 Е1 - комунална инфраструктура 
 Е2 - комунална супраструктура, трафостаница, против пожарен дом. 
 
 

        Член 4 
Конечен измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од 

Блок 10.2, општина Гевгелија, плански период 2020-2025 година, се состои од 
текстуален и графички приказ, кои се составен дел на оваа Одлука. 
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Член 5 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен Гласник на општина Гевгелија“. 
 
 
 
 
 
Бр.09-1431/1                                                                                 Претседател 
24.09.2021                                                             на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                     Тодор Ристов 
 

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

Врз основа на член 39 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 
168/18г.) и член 38 став (1) точка 7 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Сл.Гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 
год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 24.09.2021 
година, донесе 

ОДЛУКА 
За донесување на Конечен  Измена и дополнување на  Урбанистички 

план за село Прдејци, општина Гевгелија - Блок 4, општина Гевгелија, 
плански период 2018-2028 година 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се донесува Конечен Измена и дополнување на  

Урбанистички план за село Прдејци, општина Гевгелија - Блок 4, општина 
Гевгелија, плански период 2018-2028 година, со графички приказ на планот и 
текстуален дел на планот. 

 
 

Член 2 
Конечен Измена и дополнување на  Урбанистички план за село Прдејци, 

општина Гевгелија - Блок 4, општина Гевгелија, плански период 2018-2028 
година, од член 1 на оваа Одлука зафаќа површина од 2,52 ха. 
  Границата на планскиот опфат е:   
 
 На западната страна се движи по осовина на улица Н 6 која минува низ КП 
1201, КП 1202, КП1203/1, КП1206/1, КП 1206/2, КП1207/4, КП1207/2, КП1207/5 и 
КП 1207/6. 
На јужната страна се движи по осовина на улица Н 6 која минува низ КП 1207/5 и 
КП 1207/3. 
На источната страна се движи по осовина на улица М 1 (регионален пат 1102). 
На северната страна  се движи по осовина на улица Н 3, која минува низ КП 
1199/2. 
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          Член 3 
 Просторот опфатен со Конечен Измена и дополнување на  Урбанистички 
план за село Прдејци, општина Гевгелија - Блок 4, општина Гевгелија, плански 
период      2018-2028 година, е со следните намени: 
  
  Б1 - Мали комерцијални и деловни намени 
             Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија 
             Е2 - комунална супраструктура, бензинска пумпна станица со услужен 
центар, трафостаница,   
 

 
 

Член 4 
Конечен Измена и дополнување на  Урбанистички план за село Прдејци, 

општина Гевгелија - Блок 4, општина Гевгелија, плански период 2018-2028 
година,         се состои од текстуален и графички приказ, кои се составен дел на 
оваа Одлука. 

 
 

Член 5 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен Гласник на општина Гевгелија“. 
 
 
 
 
Бр.09-1432/1 
24.09.2021 год. 
Гевгелија                                                                                     Претседател 
                                                                               на Советот на Општина Гевгелија, 
                                                                                                   Тодор Ристов  
 

--------------------------------- 
 
 Врз основа на член 39 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 64/18 и 168/18год.), 
Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден  24.09.2021 година, 
донесе 
 

ОДЛУКА 
за донесување на Детален урбанистички план за Блок 11 (11.2) КО 

Гевгелија и      КО Мрзенци, општина Гевгелија, плански период 2019 – 2024 
година 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се донесува Конечен Урбанистички план за Блок 11 (11.2),         
КО Гевгелија и КО Мрзенци општина Гевгелија, плански период 2019 – 2024 
година,     со графички приказ на планот и текстуален дел на планот. 
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Член 2 

 Конечниот Урбанистички план за Блок 11 (11.2), КО Гевгелија и КО 
Мрзенци општина Гевгелија, плански период 2019 – 2024 година од Член 1 на 
оваа Одлука зафаќа површина од 17,51 ха. 
 Границите на планскиот опфат за предметниот ДУП Блок 11 (11.2) КО 
Гевгелија и КО Мрзенци, oпштина Гевгелијa се: 
 - на север тргнувајќи од најзападната точка 11, се движи кон север до 
најсеверната точка 10, по граница на Генералниот урбанистички план на Град 
Гевгелија, Измени и дополнување за плански период од 2011-2021 год.  
 - на исток тргнувајќи од најсеверната точка 10, се движи по граница на 
Генералниот урбанистички план на Град Гевгелија, Измени и дополнување за плански 
период од 2011-2021 год, се до најисточната точка со бр.27.  

 - на југ тргнувајќи од најисточната точка 27, се движи по осовина на постојната 
магистрална улица Булевар ”Гевгелија”, во правец југозапад, се до најужната точка 20.  

 - на запад тргнувајќи од најужната точка 22, се движи во северозападен правец, 
по осовина на новопланираната собирна улица 6 предвидена со Генералниот 
урбанистички план на Град Гевгелија, Измени и дополнување за плански период од 
2011-2021 год. се до најзападната точка 11.  

 Најсеверна е точката број 10, со координати X= 7627062.045 и Y= 
4558130.117.  
 Најисточна е точката број 27, со координати X= 7627791.573 и Y= 
4557723.106.  
 Најјужна е точката број 20, со координати X= 7627621.894 и Y= 
4557315.398.  
 Најзападна е точката број 11, со координати X= 7626969.90 и Y= 4558054.584. 
 
 

Член 3 

 Просторот опфатен со Конечниот Урбанистички план за Блок 11 (11.2),            
КО Гевгелија и КО Мрзенци општина Гевгелија, плански период 2019 – 2024 
година,      е со следните намени: 
 Б1 - Мали комерцијални и деловни намени  
 Г4 - Стоваришта  
 Д2 – заштитно зеленило 
 Е2 - комунална супраструктура /ТС и пречестителна станица/. 
 
 
 

Член 4 
 Просторот опфатен со Конечниот Урбанистички план за Блок 11 (11.2), КО 
Гевгелија и КО Мрзенци општина Гевгелија, плански период 2019 – 2024 година 
се состои од текстуален и графички приказ и Извештајот од спроведената јавна 
анкета за урбанистичкиот план, кои се составен дел од оваа Одлука. 
 
 
 

27.09.2021 god.    SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA    бр.10      str.641 



 

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

Член 5 
 Урбанистичкиот план за Блок 11 (11.2), КО Гевгелија и КО Мрзенци 
општина Гевгелија, плански период 2019 – 2024 година по усвојувањето се 
доставува на надлежните државни органи и институции утврдени со закон. 
 
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во ,,Службен 
Гласник на Општина Гевгелија,,. 
 
 
 
Бр.09-1433/1 
24.09.2021 год.                      
Гевгелија                                                                                     Претседател 
                                                                              на Советот на Општина Гевгелија, 
                                                                                                     Тодор Ристов  

--------------------------------------     
          Врз основа на член 62 од Законот за урбанистичко планирање ("Сл.Весник 
на РМ" бр.32/20 год.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина 
Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 
02/21 и 05/21год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден  
24.09.2021 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за прифаќање на Иницијатива за изработка на Урбанистички Проект вон 

опфат на урбанистички план за КП бр.642, КП бр.641/1, дел од КП бр.641/2, 
КП бр.643,        КП бр.629/1, КП бр.629/2 и дел од КП бр.633 КО Моин, општина 

Гевгелија 
 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се утврдува прифаќање на Иницијатива за изработка на 
Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за КП бр.642, КП бр.641/1,      
дел од КП бр.641/2, КП бр.643, КП бр.629/1, КП бр.629/2 и дел од КП бр.633 КО 
Моин, општина Гевгелија. 
 

Член 2 
 Потребата за изработка на Урбанистичкиот Проект вон опфат на 
урбанистички план за КП бр.642, КП бр.641/1, дел од КП бр.641/2, КП бр.643, КП 
бр.629/1 КП бр.629/2 и дел од КП бр.633 КО Моин, општина Гевгелија се 
утврдува од поднесената иницијатива на барателот Ристо Мелков од Гевгелија. 
 

Член 3 
 Средствата за изработка на урбанистичкиот проект од член 1 на оваа 
Одлука ќе се обезбедат од подносителот на иницијативата. 
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Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во ,,Службен 
Гласник на Општина Гевгелија,,. 
 
 
 
Бр.09-1434/1                   Претседател 
24.09.2021год.                                                     на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                    Тодор Ристов  
                              

-------------------------------- 
         Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (″Службен 
весник на РМ″ бр.05/02 год.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина 
Гевгелија, („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 
13/20,  02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија, на седницата одржана 
на 24.09.2021 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за исплата на финансиски средства од Буџетот на Општина Гевгелија 

за 2021 година 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се одобрува исплата на финансиски средства во висина 
од 80.000,00 денари на Црвен крст на РСМ – Општинска организација 
Струмица, заради спроведена обука за стекнување сертификати на четири лица 
– обучени лични асистенти на лица со попреченост од општина Гевгелија. 
 

Член 2 
 Финансиските средства ќе се исплатат од Буџетот на Општина Гевгелија 
за 2021 година, од Основниот буџет ставка 464990 - Други трансфери Програма 
ДО -Градоначалник, а ќе се преведат на денарската трансакциска сметка                       
200000002249131 на Црвен крст на РСМ – Општинска организација Струмица, 
депонент во Стопанска банка.. 
 

Член 3 
 Исплатата на финансиските средства следува по доставената фактура од 
Црвен крст на РСМ – Општинска организација Струмица под бр.58/2021 год. од 
13.09.2021 година,  до Општина Гевгелија.  

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се 
објави во "Службен гласник на Општина Гевгелија". 
 
 
бр.09-1435/1                                                                       Претседател  
24.09.2021 год.                             на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                  Тодор Ристов 
 

-------------------------- 
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 Врз основа на член 36 став (1) точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на РМ″ бр.05/02 год.), а во врска со член 89-a став 
(1) алинеа 2 од Законот за средното образование (″Службен весник на РМ″ 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,............64/18 год. и "Службен весник на РСМ" 
бр.229/20 год.) и член 38 став (1) точка 31 од Статутот на Општина Гевгелија 
(″Службен гласник на Општина Гевгелија″ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21 год.), Советот на Oпштина Гевгелија на седницата одржана на 
24.09.2021година, донесе 

 

РЕШЕНИЕ 
За усвојување на Годишниот извештај за работата на                                           

СОУ  ″Јосиф Јосифовски″- Гевгелија за учебната 2020/2021 година 
 

 1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на СОУ ″Јосиф 
Јосифовски″-Гевгелија за учебната 2020/2021 година, усвоен и предложен од 
Училишниот одбор на средното општинско училиште со Одлука бр.02-644/1 од 
27.08.2021 година. 
 2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 
гласник на општина Гевгелија″. 
 
 
                   
Бр.09-1436/1                                       Претседател 
24.09.2021 год.                 на Советот на Oпштина Гевгелија, 
Гевгелија                                   Tодор Ристов 

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

 
 Врз основа на член 36 став (1) точка 9 од Законот за локалната 

самоуправа (″Службен весник на РМ″ бр.05/02 год.), а во врска со член 89-a став 
(1) алинеа 2 од Законот за средното образование (″Службен весник на РМ″ 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02…..64/18 год. и "Службен весник на 
РСМ" бр.229/20 год.) и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на општина 
Гевгелија (″Службен гласник на Oпштина Гевгелија″ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 
02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија, на седницата одржана на 
24.09.2021 година,  донесе 

 

РЕШЕНИЕ 
За усвојување на Годишната Програма за работа на                                            

СОУ  ″Јосиф Јосифовски″- Гевгелија за учебната 2021/2022 година 
 
 

1.Се усвојува Годишната програма за работа на СОУ ″Јосиф Јосифовски″-
Гевгелија за учебната 2021/2022 година, усвоенa и предложенa од Училишниот 
одбор на средното општинско училиште со Одлука бр.02-645//1 од 27.08.2021 
година. 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 
гласник на Општина Гевгелија″ 
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Бр.09-1437/1                                       Претседател 
24.09.2021 год.                           на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                   Tодор  Ристов 
 

------------------------------ 
          Врз основа на член 32 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16, 64/18 и 168/18), член 131 став (2) точка 3 од Законот за водите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 
44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15), Советот на Општина Гевгелија на ден  
24.09.2021 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За определување на ширина на крајбрежен појас на регулирано корито на 

Серменинска река во село Мрзенци, општина Гевгелија, потребно за 
донесување на Урбанистичкиот план за село Мрзенци 

 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се определува широчината на заштитниот појас на 
регулирано корито и водотек на Серменинска река во село Мрзенци, општина 
Гевгелија, потребно за донесување на Урбанистичкиот план за село Мрзенци, од 
стационажа Т1(х:4558702.3; у:7625622.57) до стационажа Т2 (х:4559161.39; 
у:7626066.4). 
 
 

Член 2 
 Според направената анализа на сливот на Серменинска река кај 
с.Мрзенци, општина Гевгелија направена према 100 годишните големи води со 
краток интензитет на траење добиени се следните податоци: 
 - Максимален очекуван проток на вода низ коритото на Серменинска река кај 
с.Мрзенци, општина Гевгелија од 24 часовни интензивни врнежи, со веројатност 
на појава 1% - стогодишни води е 12,582 м3/с. 
 За несметан проток на стогодишна вода во сливот на Серменинска река, 
за усвоена ширина на дното на речното корито од 19,5м висината на водостојот 
во услови на 24-часовни интензивни врнежи, со веројатност на појава 1% 
стогодишни води би била Н =0,19м. 
 Според ова се уредува речното корито со правоаголен облик во 
делот на планскиот опфат со димензии: ширина на речното корито 19,5 м и 
висина 0,5 м како и негово редовно одржување и чистење. Заштитниот 
појас на регулираното речно корито изнесува 10м од двете страни на 
коритото. 
 

Член 3 
 Одлуката ќе се применува при донесување, изменување и дополнување на 
Урбанистичкиот план за село Мрзенци, во општина Гевгелија. 
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Член 4 

 Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог Прегледна ситуација со 
геодетска подлога во размер 1:2500. 
 
 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
"Службен гласник на Општина Гевгелија", а по претходно добиена согласност од 
Министерството за животна средина и просторно планирање. 
 
 
 
 
Бр.09-1438/1                                 Претседател 
24.09.2021г.       на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија         Тодор Ристов 

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

Врз основа на 114 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на 
РМ” бр.24/2019 и „Службен весник на РСМ” бр.87/2020), член 21-aстав (1, (2) и (4) од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на РМ” бр.6/2012, 144/2014, 33/2015, 
104/2015, 215/2015и „Службен весник на РСМ” бр.153/2019 и 261/2019),и член 38 став (1) точка 43 
од Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/2006, 8/2010, 
18/2014, 13/2020, 2/2021, 3/2021 и 5/2021), Советот на Општина Гевгелија, на седницата одржана 
на ден 24.09.2021  година, донесе: 

 

ОДЛУКА 
За поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство за реконструкција на јавното осветлување во Општина Гевгелија преку воведување на 
мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО модел 

 
 

1. СЕ ПОНИШТУВА постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно 
приватно партнерство за реконструкција на јавното осветлување во Општина Гевгелија преку 
воведување на мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО модел, започната со Одлука бр.03-
707/1 од 23.04.2021 година донесена од Советот на Општина Гевгелија,објавена во “Службен 
гласник на Општина Гевгелија” бр.5/2021, по спроведената отворена постапка 
бр.07969/2021,поради тоа што не е поднесена ниту една прифатлива понуда. 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Советот на Општина Гевгелија на седница одржана на 23.04.2021 година, донесе Одлука за 
започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство 
за реконструкција на јавното осветлување во Општина Гевгелија преку воведување на мерки за 
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енергетска ефикасност според ЕСКО модел,бр.03-707/1 од 23.04.2021 година (“Службен гласник на 
Општина Гевгелија” бр.5/2021).  
Постапката се спроведува согласно Законот за јавните набавки и Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство. Согласно член 77 од Законот за јавните и член 20 став (1) и (2) од Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство, со Одлука за спроведување на постапка за доделување на договор за 

воспоставување на јавно приватно партнерство и формирање на Комисија за спроведување на 

постапката, бр.05-775/1 од 10.05.2021 година, донесена од Градоначалникот на Општина Гевгелија, 

формирана е Комисијата која ќе ја спроведе постапката, утврдено е дека Договорот за воспоставување 

на јавно приватно партнерство ќе се додели по пат на отворена постапка со објавување на оглас 

согласно одредбите на Законот за јавните набавки и дека постапката ќе се спроведе со користење на 

електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН), а 

дека електронската аукција ќе се спроведе во електронскиот систем за електронска аукција воспоставен 

во Министерството за економија. Како критериум за избор на најповолна понуда е предвидено да се 

користи економски најповолната понуда врз основа на најдобар однос меѓу цена и квалитет. 

 

Комисијата за спроведување на постапката врз основа на Физибилити студија за примена на мерки за 

енергетска ефикасност во системот за јавно осветлување во Општина Гевгелија, ја подготвила 

Тендерската документација, бр.05-775/2 од 12.05.2021 година. Огласот бр.07969/2021 е објавен во 

ЕСЈН на ден 12.05.2021 година и во „Службен весник на РСМ“ бр.107/20212 од 14.05.2021 година, а 

согласно член 41 став 3 од ЗЈН оглас е објавен и во службеното гласило на Европската унија под бр. 

OJ/S S97 20/05/2021 252138-2021-EN. 

Во текот на постапката, а пред одржување на јавно отворање, од страна на еономскиот оператор ИЦС-

СИСТЕМИ Р.Чешка- Подружница во Република Македонија, Охрид, на ден 09.06.2021 година, преку 

ЕСЈН била поднесена Жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки (во понатаможниот 

текст ДКЖЈН),  против објавување на известување (одговори на поставени прашања) за измени и 

дополнителни информации во постапката односно жалбата е поднесена против тендерската 

документација. 
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Со Решение, бр.11-650/12 од 23.06.2021 година, ДКЖЈН ја одбила жалбата поднесена од еономскиот 

оператор ИЦС-СИСТЕМИ Р.Чешка- Подружница во Република Македонија, Охрид како неоснована. 

Јавното отвoрање на понудите е одржано на ден 11.06.2021 година, а до предвидениот рок, до денот и 

часот на јавното отворање на понудите во ЕСЈН се поднесени 3 (три) понуди. 

Согласно член 108 од ЗЈН, Комисијата во присуство на овластени претставници на економските 

оператори ги отворила пристигнатите понуди од: Друштво за трговија, производство и услуги ЕЛМОНД 

ЕЛЕКТРО ДОО експорт импорт Скопје, Друштво за енергетски инженеринг ИНТЕРЕНЕРГО 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ИЦС-СИСТЕМИ Р.Чешка- Подружница во Република 

Македонија, Охрид, ги прочитала предвидените елементи во понудата и врз основа на став 7 од членот 

108 од ЗЈН, изготвила Записник од јавното отворање на понудите.  

Комисијата извршила евалуација на понудите, при што прво извршила проверка на  комплетноста и 

валидноста на документацијата за утврдување на способност на понудувачите. 

При проверка на документацијата, Комисијата утврдила дека понудувачот Друштво за енергетски 

инженеринг ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, немал доставено комплетна и 

валидна документација и ја исклучила оваа понуда од понатамошна постапка. 

Комисијата  утврдила дека останатите два  понудувачи Друштво за трговија, производство и услуги 

ЕЛМОНД ЕЛЕКТРО ДОО експорт импорт Скопје, и ИЦС-СИСТЕМИ Р.Чешка - Подружница во Република 

Македонија, Охрид, доставиле комплетна и валидна документација, меѓутоа е утврдено дека и двете 

понуди не ги исполнувале условите и барањата од техничките спецификации, поради што ги исклучила 

од понатамошната постапка. 

По исклучување на понудата на понудувачот Друштво за енергетски инженеринг ИНТЕРЕНЕРГО 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје во првата фаза на евалуација поради некомплетна и 

невалидна документација и исклучување на понудите на понудувачите Друштво за трговија, 

производство и услуги ЕЛМОНД ЕЛЕКТРО ДОО експорт импорт Скопје, и ИЦС-СИСТЕМИ Р.Чешка - 

Подружница во Република Македонија, Охрид во втората фаза на евалуација поради неисполнување на 

27.09.2021 god.    SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA    бр.10      str.648 



 

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

условите и барањата од техничките спецификации, во третата фаза од евалуацијата односно 

разгледување на финансиските понуди не останала ниту една понуда за разгледување. 

Комисијата изготвила Извештај од спроведената постапка, бр.05-775/13 од 15.07.2021 година, со кој 

согласно член 114 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки, предлага поништување на 

постапката затоа  што не била поднесена ниту една прифатлива понуда. 

По спроведената постапка, и доставениот предлог за поништување на постапката, Советот на Општина 

Гевгелија на седница одржана на 20.07.2021 година, со Одлука бр.09-1153/1 од 20.07.2021 година ја 

поништи постапката. 

Незадоволен од донесената Одлука, економскиот оператор Друштво за енергетски инженеринг 

ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, на ден 30.07.2021 година, поднел Жалба         

против Одлуката за поништување на постапката, бр.09-1153/1 од 20.07.2021 година. 

 

Државната комисија за жалби по јавни набавки, со Решение, бр.11-847/5 од 18.08.2021 година, ја ја 
усвоила жалбата и ја поништила Одлуката за поништување и постапката ја вратила на повторно 
постапување  и одлучување. 

 

Комисија за спроведување на постапката, постапувајќи по насоките од Државната комисија за 
жалби по јавни набавки, спровела повторна евалуација при што одекономскиот оператор 
Друштвозаенергетскиинженеринг ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извозСкопје, било побарано 
дополнување и појаснување на документацијата во врска со  исполнување на минималните услови за 
техничка и професионалната способност.  

Економскиот оператор не постапил по бараното појаснување односно не доставил никаква 

дополнителна документација поради што комисијата ја исклучила оваа понуда од понатамошна 

постапка од следните причини: Немало валиден доказ дека субјектите што даваат подршка ќе ги стават 

на располагање соодветните ресурси (Изјавите не се дигитално потпишани), била  користена подршка 

од други субјекти во врска со образовните и стручните квалификации односно за инсталација на 

опремата како подизведувач го наведува ТЕРАТРЕЈД Дооел Скопје, а од овој субјект немало подршка 

со вработени лица што е спротивно на член 96 став 2 од ЗЈН каде што е  предвидено дека: 

„Економскиот оператор може во постапката за јавна набавка да ја користи способноста на друг субјект за 

докажување на исполнетоста на условите за квалитативен избор во врска со образовните и стручните 
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квалификации или релевантно стручно искуство само доколку другиот субјект ќе ги изведува работите или 

ќе ги обезбедува услугите за кои се бара таквата способност“. (Подршката со вработени е од друг субјект 

кој не го користи за инсталација на опремата туку само за надзор), Немало  доставено никаков доказ за 

стручниот кадар- 2 електроинженери со работно искуство од најмалку 3 години и 2 лица со средна 

стручна спрема од електро насока, дека ги исполнуваат предвидените критериуми (доказ за 

образование, Овластување, работно искуство), Немало доказ за располагање со најмалку една дигалка 

со фиксна корпа и едно лесно возило (доставена е само Изјава без сообраќајни дозволи или други 

документи за возилата). 

Понатаму, Комисијата продолжила со евалуацијата на техничките понуди на двата останати 

понудувачи, со анализа на доставените мостри и техничка документација, по што утврдила дека и двете 

понуди не ги исполнувале условите и барањата од техничките спецификации, поради што ги исклучила 

од понатамошната постапка од следните причини: 

Понудата на Друштво за трговија, производство и услуги ЕЛМОНД ЕЛЕКТРО ДОО експорт импорт 

Скопје, не ги исполнувала условите и барањата од техничките спецификации, од причини што: - Не бил 

доставен Извештај за испитување отпорност на удар (IK тест) согласно стандард IEC-EN 62262 (била 

доставена само декларација); - Не бил доставен Извештај за испитување на степен на механичка 

заштита IP согласно стандард IEC-EN 60598-1 (била доставена само декларација); - Извештај за 

мерење на фотометриските карактеристики согласно стандардите LM79-08, CIE 121-1996, EN 12193-

2018 и EN 13032-1, како и сертификати издадени од соодветна акредитирана лабораторија согласно 

ISO 17025 стандард, со што се докажува исполнувањето на бараните фотометриски карактеристики на 

светилката не биле издадени  од акредитирана лабараторија; - Фотометриските пресметки за Тип 1 

светилка за тротоарите не биле во границите на стандард, односно истите биле преосветлени, а за Тип 

3 на светилки, променети биле бараните услови од 5 степени инклинација на 0 степени, и висината на 

монтажа била повисока за 0,04 м; и - Не биле доставени комплетни сертификати стандард за 

управување со квалитет (EN ISO/IEC 9001:2015 или еквивалентно)  стандард за безбедност и здравје 

при работа: (EN OHSAS/IEC 18001:2007 или еквивалентно) стандард за менаџирањесо еколошки 
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системи (EN ISO/IEC 14001:2015 или еквивалентно) стандард за менаџирање со енергетски системи 

(EN ISO/IEC 50001:2011 или еквивалентно). 

Понудата на понудувачот ИЦС-СИСТЕМИ Р.Чешка- Подружница во Република Македонија, Охрид, не ги 

исполнувала условите и барањата од техничките спецификации, од причини што: - Светилка тип 1 била 

дефинирана со две технички спецификации а и б, додека во понуда била дадена само една светлосна 

арматура; - Во документ „Typ1b 2_5XF2C42T08HA_1xLED_59126_11 (2“ и сите други документи за тип 1, 

декларирана била снага од 60W односно снаги поголеми од предвидените; - Недостасувала техничка 

документација за светилка тип 2, 4 и 5; - Не биле доставени Докази за исполнување на сите 

функционални барања од техничката спецификација; - Не биле доставени ИК тестови за тип 1-4 

светилки; - Не биле доставени ИП тестови за тип 1-4 светилки; - Не бил доставен ЕНЕЦ + сертификат за 

тип 5 светилка; - Во доставените фотометриски  пресметки во понудата била доставена една светилка 

за тип 1, додека понудени биле 2 типа на ЛДТ фајлови за овој тип на светилка, односно не било 

одредано кој тип на светилка односно кој LTD file за тип 1 ќе биде користен, а за ТИП 2 светлосна 

арматура била дадена со погрешен LTD File, со лумени 5676lm во доставена пресметка, додека 5654 lm 

во доставен LTD file.   

По исклучување на понудата на понудувачот Друштво за енергетски инженеринг ИНТЕРЕНЕРГО 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје во првата фаза на евалуација поради некомплетна и 

невалидна документација и исклучување на понудите на понудувачите Друштво за трговија, 

производство и услуги ЕЛМОНД ЕЛЕКТРО ДОО експорт импорт Скопје, и ИЦС-СИСТЕМИ Р.Чешка - 

Подружница во Република Македонија, Охрид во втората фаза на евалуација поради неисполнување на 

условите и барањата од техничките спецификации, во третата фаза од евалуацијата односно 

разгледување на финансиските понуди не останала ниту една понуда за разгледување.  

Комисијата по повторната евалуација изготвила Извештај од спроведената постапка, бр.05-775/20 од 

15.09.2021 година, со кој согласно член 114 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки, предлага 

поништување на постапката затоа  што не била поднесена ниту една прифатлива понуда. 
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Со оглед на тоа што согласно член 21-а став (4) од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство, е предвидено дека: „Кога концедент или јавен партнер е општината, градот 
Скопје или општината во градот Скопје, одлуката од ставот 1 на овој член (Одлука за избор 
на најповолна понуда или Одлука за поништување на постапката) ја донесува советот на 
општината, советот на градот Скопје или советот на општината во градот Скопје по 
предлог на градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје или 
градоначалникот на општината во градот Скопје“, Градоначалникот на Општина Гевгелија,  врз 
основа на Извештајот на Комисијата, со допис бр.05-775/21 од 20.09.2021 година, на Советот на 
Општина Гевгелија му предлага поништување на постапката затоа што не била поднесена ниту 
една прифатлива понуда. 

По разгледување на предлогот на Градоначалникот на Општина Гевгелија, а со оглед на тоа што 
не била поднесена ниту една прифатлива понуда, согласно член 114 став (1) алинеја 2 од Законот за 
јавните набавки и член 21-a став (1, (2) и (4) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство, е 
одлучено е како во диспозитивот на оваа Одлука. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се изјави жалба во рок од 10 дена од денот на  
приемот на истата, преку ЕСЈН, истовремено до Државната комисија за жалби по јавни набавки и 
договорниот орган. 

 

Бр.09-1439/1                                               Претседател     
24.09.2021 год.                                   на Советот на Oпштина Гевгелија,   
Гевгелија                                                                                                      Тодор Ристов 

 
         

------------------------------------------ 
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АКТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

 

Сектор за урбанизам, комунални работи  
и заштита на животна средина 
Одделение за урбанизам, архитектура, 
градежништво и заштита на животната средина 
Бр. 11-596/4 
07.09.2021год. 
Гевгелија 

 
 Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
64/18 и 168/18), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02), член 62 од Статутот на Општина Гевгелија и донесената 
Програма за измена на Годишната програма за изработување на урбанистички 
планови на Општина Гевгелија за 2019 година, Градоначалникот на општина 
Гевгелија го дава следното 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

 

Се известуваат физичките и правните лица од опфатот на деталниот 
урбанистички план за Блок 15.1 и Блок 15.2 - општина Гевгелија, дека 
Градоначалникот на општина Гевгелија донесе Одлука за спроведување на 

Повторена јавна презентација и јавна анкета за  

Детален урбанистички план за Блок 15.1 и Блок 15.2,  
општина Гевгелија 

  
 Границите на планскиот опфат се: 
 - на север границата се движи по северните граници на катастарските 
парцели КП6353/1, КП6350, КП6351, КП6352/2, КП6318, продолжува по 
постојната улица на КП6552, 
 - на исток продолжува по постојната улица на КП 6591, 
 - на југ се движи по осовината на улицата „Моински пат“ 
 - на запад по осовините на улица „Новопланирана 1“ 
  

 Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 12,47 ха. 
Повторената јавна презентација со стручно презентирање на планот 

ќе се одржи во салата на Народниот театар во Гевгелија, на ден 

14.09.2021 година со почеток во 12.00 часот. 
Деталниот урбанистички план за Блок 15.1 и Блок 15.2 - општина 

Гевгелија ќе биде изложен во просториите на одделението за урбанизам, 
архитектура, градежништво и заштита на животната средина при Општина 
Гевгелија и на web страната на Општина Гевгелија www.gevgelija.gov.mk. 
 Јавната анкета ке трае 5 работни дена и тоа од 15.09.2021г. до 
21.09.2021г., секој работен ден од 08 до 16 часот. 
 Во споменатиот рок заинтересираните граѓани и правни лица од 
подрачјето опфатено со планот, како и државните органи и други институции ке 
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можат да ги доставуваат своите забелешки, предлози и мислења на анкетни 
листови кои може да се подигнат и да се достават во архивата на одделението 
за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита на животната средина или 
преку електронскиот систем е-урбанизам. 
  

 
              Градоначалник 
                      на Општина Гевгелија, 
                м-р Сашо Поцков  
 

___________________________ 
 
 
 
Сектор за урбанизам, комунални работи  
и заштита на животна средина 
Одделение за урбанизам, архитектура, 

градежништво и заштита на животната средина 
Бр. 11-596/3 
07.09.2021год. 
Гевгелија 

 
 Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 
168/18), Градоначалникот на општина Гевгелија, донесе 
 

О Д Л У К А 

за организирање на повторена јавна презентација и јавна анкета по  
  Детален урбанистички план за Блок 15.1 и 15.2 - општина Гевгелија   

 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува организирање на повторена јавна 

презентација и јавна анкета по Детален урбанистички план за Блок 15.1 и 15.2 - 
општина Гевгелија, со графички приказ на планот и текстуален дел. 

 

Член 2 
 Вкупната површина на планскиот опфат, што се применува при изработка 
на Деталниот урбанистички план за Блок 15.1 и Блок 15.2 - општина Гевгелија, 
изнесува 12,47 ха, вклучувајќи ја и површината помеѓу регулационите линии 
одредени и површината до оските на сообраќајниците. 
 Границите на планскиот опфат за предметниот ДУП Блок 15.1 и Блок 15.2, 
oпштина Гевгелијa се: 
 - на север границата се движи по северните граници на катастарските 
парцели 
КП6353/1, КП6350, КП6351, КП6352/2, КП6318, продолжува по постојната улица 
на КП6552, 
 - на исток продолжува по постојната улица на КП 6591, 
 - на југ се движи по осовината на улицата „Моински пат“ 
 - на запад по осовините на улица „Новопланирана 1“                                                      
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Член 3 

   Повторената јавна презентација ќе се организира во салата на 
Народниот театар во Гевгелија, на ден 14.09.2021 година со почеток во 12.00 
часот. 

Член 4 

 Повторената јавна анкета ќе трае 5 работни дена, во кој рок 
заинтересираните граѓани и правни лица од подрачјето опфатено со планот, 
како и државните органи и други институции ке можат да ги доставуваат своите 
забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. 
 Анкетните листови може да се подигнат и да се достават во архивата на 
одделението за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита на животната 
средина или преку информативниот систем е-урбанизам. 

Член 5 

 За времето и местото каде ќе биде изложен Деталниот урбанистички план 
за Блок 15.1 и Блок 15.2 - општина Гевгелија, за спроведувањето на повторената 
јавна презентација и јавна анкета ќе се објави соопштение во јавните гласила. 

Член 6 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник 
на општина Гевгелија“. 
 
 
         Градоначалник 
            на Општина Гевгелија 
                      м-р Сашо Поцков  
 

______________ 
 

Сектор за урбанизам, комунални работи  
и заштита на животна средина 
Одделение за урбанизам, архитектура, 
градежништво и заштита на животната средина 
Бр. 11-596/5 
07.09.2021 год. 
Гевгелија 

 
 Врз основа на член 35 став 10 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
64/18 и 168/18) и член 62 став 1 алинеја 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(,,Службен Гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06 и 8/10), Градоначалникот на 
општина Гевгелија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на комисија за изготвување на Извештај од 

спроведената повторена јавна презентација и јавна анкета по Детален 

урбанистички план за Блок 15.1 и Блок 15.2 - општина Гевгелија  
  

 1.  За изготвување на Извештај од спроведената повторена јавна 
презентација и јавна анкета по Детален урбанистички план за Блок 15.1 и Блок 
15.2 - општина Гевгелија се формира комисија составена од три члена. 
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 2. Во комисијата се именуваат: 
 - Елена Колев, дипломиран инженер архитект – одговорно лице надлежно 
за урбанистичко планирање од општинската администрација; 
 - Елена Андреева, дипломиран инженер архитект – овластен претставник 
на изработувачот на планот, ИН-ПУМА – Скопје; 
 - Митко Павлов, дипломиран инженер архитект – надворешен член, 
стручен работник од областа на урбанистичкото планирање. 
 3. Извештајот од точка 1 на ова решение со образложение за прифатените 
и неприфатени забелешки по Детален урбанистички план за Блок 15.1 и Блок 
15.2 - општина Гевгелија да се достави до изработувачот на планот заради 
постапување согласно одредбите за Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 
 4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во ,,Службен Гласник на Општина Гевгелија”. 
 
 
             Градоначалник 
         на општина Гевгелија, 
                 м-р Сашо Поцков  
 

__________________ 
            

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ 
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО 

АРХИТЕКТУРА И ЗАШТИТА  НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
Бр.11-115/11 

08.07.2021 год. 
ГЕВГЕЛИЈА 

 
 
 

Врз основа на член 35 став 13 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
64/18 и 168/18), Градоначалникот на општина Гевгелија, донесе 
 

О Д Л У К А 
за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по Предлог 
Урбанистички план за село Миравци, општина Гевгелија, плански период 

2018-2028 
 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува организирање на повторна јавна 
презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Миравци, 
општина Гевгелија, плански период 2018-2028,  со графички приказ на планот и 
текстуален дел. 
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Член 2 
Предлог Урбанистички план за село Миравци, општина Гевгелија, плански 

период 2018-2028 од член 1 на оваа Одлука зафаќа површина од 124,65 xa. 
Предметниот плански опфат е дефиниран со следните граници:   

    Од север кон североисток по североисточната страна на надворешниот 
тротоар на сервисна улица „1“ се до пресек со магистралната улица низ 
населено место - село, регионалниот пат Р-1102 од каде почнува да се симнува 
кон југ по источната страна на надворешниот тротоар на магистралната улица 
низ населено место - село регионалниот пат Р-1102, се до пресекот со 
обиколницата. 
 Оди по југоисточната надворешна страна на истата се до КП бр.2633/2, 
каде ги сече КП бр.2633/3 и КП бр.2633/2, па оди по североисточната, источната 
и југоисточната страна на КП бр.2633/2, ја заобиколува КП бр.2634/1 по 
нејзината источна и југоисточна страна ја сече КП бр.2001/13 и обиколницата. 
 Тргнува кон запад сечејки ја КП бр.2001/1 се до КП бр.1996, оди по 
нејзината југозападна и западна страна ја сече КП бр.2001/1 па оди по јужната и 
западната страна на КП бр.1997, ја сече КП бр.2001/1 оди по југозападната 
страна на КП бр.1998 повторно ја сече КП бр.2001/1 па оди по југозападната 
страна на КП бр.1999, повторно ја сече КП бр.2001/1 па оди по јужната страна на 
КП бр.2000 и повторно ја сече КП бр.2001/1 па оди по југозападната страна на 
КП бр.7004 се спушта по југоисточната страна на КП бр.7004 се спушта по 
југоисточната страна на КП бр.7068, па до југоисточната страна на КП бр.7069, 
повторно ја сече КП бр.2001/1, па оди по југозападната страна на КП бр.7064 и 
КП бр.7055, ја сече КП бр.7063 оди по југозападната хадворешна страна на 
тротоарот на станбена улица „7“, се спушта кон југ заобиколувајки ја КП 
бр.7065/2 по нејзините југоисточни и југозападни страни и оди кон запад по 
југозападната страна на КП бр.2059 и КП бр.4611. 
 На запад почнува да се искачува по југозападната и западната страна на 
КП бр.7052/2, југозападната, западната и северозападната страна на КП 
бр.7053/2. Ги сече КП бр.7050/2 и КП бр.7050/1, оди по западната страна на КП 
бр.7049 и КП бр.7044, ја сече КП бр.7043/1, оди по југозападната и западната 
страна на КП бр.7042 ја сече КП бр.7041 и оди по нејзината југозападна и 
северозападна страна, па оди по југоисточната и југозападната страна на КП 
бр.7040, се спушта по северозападната страна на КП бр.7045/1, ги сече КП 
бр.7039, КП бр.1911/1, КП бр.1727 и КП бр.1729, оди по северозападната страна 
на КП бр.6402, ги сече КП бр.6403 и КП бр.6670, оди по југозападната страна на 
КП бр.6397, па по северозападната страна на КП бр.6399, ја сече истата, па оди 
по нејзината северозападна страна, па по југозападната страна на КП бр.6395/2, 
по северозападната страна на КП бр.6393, КП бр.6397 и КП бр.6400, ја сече КП 
бр.6394, оди по југозападната страна на КП бр.6393, повторно ја сече КП 
бр.6394, го сече постоечкиот пат со КП бр.4604, па оди по северозападната и 
североисточната страна на надворешниот тротоар на станбената улица „14“. 
Оди по северозападната и западната страна на КП бр.6392, ја сече КП бр.6375 и 
КП бр.6406, оди по северната страна на КП бр.6408, КП бр.6409, КП бр.6410, па 
оди по северозападната страна на КП бр.6405 и КП бр.6374/1. Продолжува 
нагоре по западната, југозападната, северозападната и северната страна на 
надворешниот тротоар на станбената улица „18“, се до КП бр.6225/2, од каде се 
искачува кон север по северозападната страна на КП бр.6225/2 и КП бр.6224, па 
оди кон исток по северната страна на КП бр.6224 и североисточната страна на 
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КП бр.6225/3, па се искачува нагоре сечејки ги КП бр.6223, КП бр.6226/1, КП 
бр.6221, КП бр.6226/2 и КП бр.6217. Се спушта надоле по северозападната и 
североисточната страна на КП бр.6218, оди нагоре по северозападната страна 
на КП бр.6279/1 и КП бр.6205, ги сече КП бр.6292, КП бр.6200/3 па оди по 
северозападната страна на КП бр.6200/2, по северната страна на КП бр.6200/1, 
па повторно се искачува по западната, северозападната и северната страна на 
надворешниот тротоар на станбената улица „20“. Повторно се искачува по 
западната страна на надворешниот тротоар на сервисна улица „2“ се до 
појдовната точка на опфатот.     
 

Член 3 
 Повторената јавна презентација ќе се одржи на ден 16.07.2021 година во 
09:30 часот во ООУ „Климент Охридски“ во Миравци, општина Гевгелија. 
 
 

Член 4 
 Јавната анкета ке трае 5 работни дена, од 16.07.2021 до 23.07.2021 
година, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од подрачјето 
опфатено со планот, како и државните органи и други институции ке можат да ги 
доставуваат своите забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. 
Анкетните листови може да се подигнат и да се достават во архивата на 
одделението за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита на животната 
средина или преку информативниот систем е-урбанизам. 
 
 

Член 5 
 За времето и местото каде ке биде изложен Предлог Урбанистички план 
за село Миравци, општина Гевгелија, плански период 2018-2028, за 
спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета ке се објави 
соопштение во јавните гласила. 
 
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен 
гласник на општина Гевгелија“. 
 
 
 

                                                              
Градоначалник 

                                                                                                 на Општина Гевгелија, 
                                                                                                       м-р Сашо Поцков 
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ 
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО 

АРХИТЕКТУРА И ЗАШТИТА  НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
Бр.11-115/12 

08.07.2021 год. 
ГЕВГЕЛИЈА 

 
 
 

 Врз основа на член 35 став 13 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), 
член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член 
62 од Статутот на општина Гевгелија, Градоначалникот на општина Гевгелија го дава 
следното: 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

 
 

 Се известуваат физичките и правните лица од опфатот на Предлог 
Урбанистички план за село Миравци, општина Гевгелија плански период 2018-
2028 година, дека Градоначалникот на општина Гевгелија донесе Одлука за 
спроведување на  

 
  повторена Јавна презентација и Јавна анкета за 

Предлог Урбанистички план за село Миравци, општина Гевгелија, плански 
период 2018-2028  

  

 
Предлог Урбанистички план за село Миравци, општина Гевгелија плански 

период 2018-2028 зафаќа површина од 124,65 xa. 
Предметниот плански опфат е дефиниран со следните граници:   

 Од север кон североисток по североисточната страна на надворешниот 
тротоар на сервисна улица „1“ се до пресек со магистралната улица низ 
населено место - село, регионалниот пат Р-1102 од каде почнува да се симнува 
кон југ по источната страна на надворешниот тротоар на магистралната улица 
низ населено место - село регионалниот пат Р-1102, се до пресекот со 
обиколницата. 
 Оди по југоисточната надворешна страна на истата се до КП бр.2633/2, 
каде ги сече КП бр.2633/3 и КП бр.2633/2, па оди по североисточната, источната 
и југоисточната страна на КП бр.2633/2, ја заобиколува КП бр.2634/1 по 
нејзината источна и југоисточна страна ја сече КП бр.2001/13 и обиколницата. 
 Тргнува кон запад сечејки ја КП бр.2001/1 се до КП бр.1996, оди по 
нејзината југозападна и западна страна ја сече КП бр.2001/1 па оди по јужната и 
западната страна на КП бр.1997, ја сече КП бр.2001/1 оди по југозападната 
страна на КП бр.1998 повторно ја сече КП бр.2001/1 па оди по југозападната 
страна на КП бр.1999, повторно ја сече КП бр.2001/1 па оди по јужната страна на 
КП бр.2000 и повторно ја сече КП бр.2001/1 па оди по југозападната страна на 
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КП бр.7004 се спушта по југоисточната страна на КП бр.7004 се спушта по 
југоисточната страна на КП бр.7068, па до југоисточната страна на КП бр.7069, 
повторно ја сече КП бр.2001/1, па оди по југозападната страна на КП бр.7064 и 
КП бр.7055, ја сече КП бр.7063 оди по југозападната хадворешна страна на 
тротоарот на станбена улица „7“, се спушта кон југ заобиколувајки ја КП 
бр.7065/2 по нејзините југоисточни и југозападни страни и оди кон запад по 
југозападната страна на КП бр.2059 и КП бр.4611. 
 На запад почнува да се искачува по југозападната и западната страна на 
КП бр.7052/2, југозападната, западната и северозападната страна на КП 
бр.7053/2. Ги сече КП бр.7050/2 и КП бр.7050/1, оди по западната страна на КП 
бр.7049 и КП бр.7044, ја сече КП бр.7043/1, оди по југозападната и западната 
страна на КП бр.7042 ја сече КП бр.7041 и оди по нејзината југозападна и 
северозападна страна, па оди по југоисточната и југозападната страна на КП 
бр.7040, се спушта по северозападната страна на КП бр.7045/1, ги сече КП 
бр.7039, КП бр.1911/1, КП бр.1727 и КП бр.1729, оди по северозападната страна 
на КП бр.6402, ги сече КП бр.6403 и КП бр.6670, оди по југозападната страна на 
КП бр.6397, па по северозападната страна на КП бр.6399, ја сече истата, па оди 
по нејзината северозападна страна, па по југозападната страна на КП бр.6395/2, 
по северозападната страна на КП бр.6393, КП бр.6397 и КП бр.6400, ја сече КП 
бр.6394, оди по југозападната страна на КП бр.6393, повторно ја сече КП 
бр.6394, го сече постоечкиот пат со КП бр.4604, па оди по северозападната и 
североисточната страна на надворешниот тротоар на станбената улица „14“. 
Оди по северозападната и западната страна на КП бр.6392, ја сече КП бр.6375 и 
КП бр.6406, оди по северната страна на КП бр.6408, КП бр.6409, КП бр.6410, па 
оди по северозападната страна на КП бр.6405 и КП бр.6374/1. Продолжува 
нагоре по западната, југозападната, северозападната и северната страна на 
надворешниот тротоар на станбената улица „18“, се до КП бр.6225/2, од каде се 
искачува кон север по северозападната страна на КП бр.6225/2 и КП бр.6224, па 
оди кон исток по северната страна на КП бр.6224 и североисточната страна на 
КП бр.6225/3, па се искачува нагоре сечејки ги КП бр.6223, КП бр.6226/1, КП 
бр.6221, КП бр.6226/2 и КП бр.6217. Се спушта надоле по северозападната и 
североисточната страна на КП бр.6218, оди нагоре по северозападната страна 
на КП бр.6279/1 и КП бр.6205, ги сече КП бр.6292, КП бр.6200/3 па оди по 
северозападната страна на КП бр.6200/2, по северната страна на КП бр.6200/1, 
па повторно се искачува по западната, северозападната и северната страна на 
надворешниот тротоар на станбената улица „20“. Повторно се искачува по 
западната страна на надворешниот тротоар на сервисна улица „2“ се до 
појдовната точка на опфатот.     
 Повторената јавна презентација со стручно презентирање на планот ќе 
се одржи на ден 16.07.2021 година во 09:30 часот во ООУ „Климент 
Охридски“ во Миравци, општина Гевгелија. 
 Предлог Урбанистички план за село Миравци, општина Гевгелија, плански 
период 2018-2028 ке биде изложен во просториите на одделението за 
урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на животната средина при 
општина Гевгелија и на web страната на општината. 

 
 Повторената јавна анкета ќе трае 5 работни дена и тоа од 16.07.2021 

година до 23.07.2021 година, секој работен ден од 08 до 16 часот. 
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Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од 
конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени 
забелешки, предлози и мислења на анкетните листови кои можат да ги подигнат 
во одделението за урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на 
животната средина при општина Гевгелија или преку информацискиот систем е-
урбанизам. 

         
     Градоначалник                                      
на Општина Гевгелија, 

                                              м-р Сашо Поцков 
 

               __________________ 
 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ 
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО 

АРХИТЕКТУРА И ЗАШТИТА  НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
Бр.11-115/13 

08.07.2021 год. 
ГЕВГЕЛИЈА 

 
 

 Врз основа на член 35 став 10 и став 13 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 62 став 1 алинеја 14 од Статутот на 
општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06 и 8/10) 
Градоначалникот на општина Гевгелија, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на Комисија за изготвување Извештај од спроведената 

повторна јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план 
за село Миравци општина Гевгелија, плански период 2018-2028 

 
1.За изготвување Извештај од спроведената повторена јавна презентација 

и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Миравци, општина 
Гевгелија, плански период 2018-2028 се формира комисија од три члена. 

 
2.Во комисијата се именуваат: 
-Ирена Томчева, дипломиран инженер архитект одговорно лице надлежно 

за урбанистичко планирање од општинската администрација,  
-Благоја Радевски, дипломиран инженер архитект овластен представник 

на изработувачот на планот, доел „Нимаер“ д.е. Скопје и 
-Митко Павлов, дипломиран инженер архитект надворешен член, стручен 

работник од областа на урбанистичкото планирање. 
 
3.Извештајот од точка 1 на ова решение со образложение за прифатените 

и неприфатени забелешки по Предлог Урбанистички план за село Миравци, 
општина Гевгелија, плански период 2018-2028, да се достави до изработувачот 
на планот заради постапување согласно одредбите на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 
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4.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави 
во „Службен гласник на општина Гевгелија“.    

 
 

                                                                                                          Градоначалник 
                                                                                                   на Општина Гевгелија, 
                                                                                                        м-р Сашо Поцков 
 

________________________ 
 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ 
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО 
АРХИТЕКТУРА И ЗАШТИТА  НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Бр.11-193/1 
04.03.2021 год. 

ГЕВГЕЛИЈА 
 
 
          Советот на Oпштина Гевгелија, врз основа на член 131 став (2) точка 3 од Законот 
за водите ("Сл. Весник на РМ" бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 
23/2013 и 163/2013) и член 50 од Законот за локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" 
бр.5/2002) донесе: 
 

 ОДЛУКА 
За определување на крајбрежен појас на регулиран водотек,река РАУЉ, низ блок 
10.5 на град Гевгелија, Општина Гевгелија, опфатен со Урбанистички план за 
измена и дополнување на ДУП за дел од блок 10.5 на град Гевгелија, Општина 
Гевгелија. 
 

Член 1 
       Со оваа Одлука се определува ширината на крајбрежниот појас на водотекот на: 

 Регулиран водотек - река РАУЉ, низ блок 10.5 на градГевгелија, Општина 
Гевгелија,од стационажа Т1-0+000,00, до Т2– 0+345,85, дефинирана со 
координати од Т1(x-4556995.6879;y-7626648.3004); до Т2х-4557087.3127;             
y-7626981.6949,во должина од 345.85m. 
 

Член 2. 
 Ширината на крајбрежниот појас на регулиран водотек, река РАУЉ, низ блок 

10.5 на град Гевгелија, Општина Гевгелија, опфатен со Урбанистички план за 
измена и дополнување на ДУП за дел од блок 10.5 на град Гевгелија, Општина 
Гевгелија, од крајната линија на регулацијата на речното корито ќе изнесува 
најмалку 3 метри. 
 

   Член 3 
Составен дел на оваа Одлука е графичкиот прилог Прегледна ситуација во 
размер 1:2500 и геотески координати за опфатот. 
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Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина 
Гевгелија, а по претходна добиена согласност од Министерството за животна средина и 
просторно планирање. 
 
 
Изработил,                                                                                          Предлагач 
одделение за урбанизам,                                     Градоначалник на  Општина Гевгелија,  
архитектура, градежништво                                                      м-р Сашо Поцков 
и заштита на животна средина 
 

________________________ 
 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ 
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО 

АРХИТЕКТУРА И ЗАШТИТА  НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
Бр.11-429/5 

 30.08.2021год. 
ГЕВГЕЛИЈА 

  
          Врз основа на член 32 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16, 64/18 и 168/18), член 131 став (2) точка 3 од Законот за водите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 
44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15), Градоначалникот на Општина Гевгелија на 
ден  30.08.2021 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За определување на ширина на крајбрежен појас на регулирано корито на 

Серменинска река во село Мрзенци, општина Гевгелија, потребно за 
донесување на Урбанистичкиот план за село Мрзенци 

 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се определува широчината на заштитниот појас на 
регулирано корито и водотек на Серменинска река во село Мрзенци, општина 
Гевгелија, потребно за донесување на Урбанистичкиот план за село Мрзенци, од 
стационажа Т1(х:4558702.3; у:7625622.57) до стационажа Т2 (х:4559161.39; 
у:7626066.4). 
 
 

Член 2 
 Според направената анализа на сливот на Серменинска река кај 
с.Мрзенци, општина Гевгелија направена према 100 годишните големи води со 
краток интензитет на траење добиени се следните податоци: 
 - Максимален очекуван проток на вода низ коритото на Серменинска река кај 
с.Мрзенци, општина Гевгелија од 24 часовни интензивни врнежи, со веројатност 
на појава 1% - стогодишни води е 12,582 м3/с. 
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  За несметан проток на стогодишна вода во сливот на Серменинска река, 
за усвоена ширина на дното на речното корито од 19,5м висината на водостојот 
во услови на 24-часовни интензивни врнежи, со веројатност на појава 1% 
стогодишни води би била Н =0,19м. 
 Според ова се уредува речното корито со правоаголен облик во 
делот на планскиот опфат со димензии: ширина на речното корито 19,5 м и 
висина 0,5 м како и негово редовно одржување и чистење. Заштитниот 
појас на регулираното речно корито изнесува 10м од двете страни на 
коритото. 
 

Член 3 
 Одлуката ќе се применува при донесување, изменување и дополнување на 
Урбанистичкиот план за село Мрзенци, во општина Гевгелија. 
 
 

Член 4 
 Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог Прегледна ситуација со 
геодетска подлога во размер 1:2500. 
 
 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
Службен гласник на општина Гевгелија, а по претходно добиена согласност од 
Министерството за животна средина и просторно планирање. 
 
  

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: 
 При определување на еден и 24-часовните интензитети на врнежи во 
сливот на Серменинска река и нивното влијание врз просторот предвиден со 
урбанистички план за с.Мрзенци, општина Гевгелија е појдено од фактот дека со 
Хидролошката студија   изработена од „Геохидро Јованов“ дооел од Скопје, со 
тех.бр.05-08/2021 од мај 2021 год. е дадена препорака за уредување на речното 
корито, правоаголен облик во делот на планскиот опфат со димензии ширина на 
речното корито 19,5 м и висина 0,5 м како и негово редовно одржување и 
чистење. Заштитниот појас на регулираното речно корито изнесува 10м од двете 
страни на коритото.(графички цртеж со карактеристичен пресек). 
 Во согласност со горе изнесеното општина Гевгелија, предлага 
широчината на на крајбрежниот појас на нерегулирано корито и водотек на 
Серменинска река во село Мрзенци, општина Гевгелија да изнесува ширина на 
речното корито 19,5 м и висина 0,5 м со заштитен појас од 10м од двете страни 
на коритото. 
 
Одделение за урбанизам 
градежништво, архитектура и 
заштита на животната средина                                                                                                                                                        
                                                                                                          Градоначалник 

на Општина Гевгелија, 
                                                                                                  м-р Сашо Поцков 
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Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 

("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 
464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa K4 vo iznos od 50.000,00 denari 
se dodeluvaat na ZKUD BRA]A TOLEVI od Prdejci za programski aktivnosti. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

ZKUD BRA]A TOLEVI od Prdejci podnese barawe do Gradona~alnikot 
na op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za programski aktivnosti. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 50.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

 

Br. 12-37/318 
21.09.2021       

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija 

             
    M-r Sa{o Pockov 
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Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 
464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa K4 vo iznos od 10.000,00 denari 
se dodeluvaat na KOJOT KOJ DOOEL (Dobrila Ivanovi} ^abri}) od Gevgelija 
za programski aktivnosti. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

KOJOT KOJ DOOEL (Dobrila Ivanovi} ^abri})) od Gevgelija podnese 
barawe do Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od 
Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina za programski aktivnosti. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 10.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

 

 

Br. 12-37/309 
30.08.2021       

             Gradona~alnik 
      na Op{tina Gevgelija, 
            M-r Sa{o Pockov 
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Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 
464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa K4 vo iznos od 4.500,00 denari 
se dodeluvaat na KOJOT KOJ DOOEL (Konstantin Karev) od Gevgelija za 
programski aktivnosti. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

KOJOT KOJ DOOEL (Konstantin Karev) od Gevgelija podnese barawe do 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na 
op{tina Gevgelija za 2021 godina za programski aktivnosti. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 4.500,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

 

 

Br. 12-37/308 
30.08.2021       
 

            Gradona~alnik 
      na Op{tina Gevgelija, 
            M-r Sa{o Pockov 
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Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 9.000,00 denari 

se dodeluvaat na FK ZORBAS POBEDA od Mrzenci za programski aktivnosti. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

O b r a z l o ` e n i e 

FK ZORBAS POBEDA od Mrzenci podnese barawe do Gradona~alnikot 
na op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za programski aktivnosti. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 9.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

 

Br. 12-37/315 
16.09. 2021        

 
          Gradona~alnik 
    na Op{tina Gevgelija, 
       M-r Sa{o Pockov 
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Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 20.000,00 

denari se dodeluvaat na Dimitar Spasov od Gevgelija za opo`arena parcela 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

Dimitar Spasov od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 
op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za opo`arena parcela. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 20.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 
 
 
Br. 12-37/292 
24.08. 2021        
 

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija 
   M-r Sa{o Pockov 
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Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 18.000,00 

denari se dodeluvaat na Stojan Bu~kov od Gevgelija za programski aktivnosti. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

Stojan Bu~kov od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 
op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za programski aktivnosti. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 18.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

 

 

Br. 12-37/317 
20.09. 2021        

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija, 
   M-r Sa{o Pockov 
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Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari 

se dodeluvaat na Suzana Todor Kuzmanovska od Prdejci za novoroden sin. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

Suzana Kuzmanovska od Prdejci podnese barawe do Gradona~alnikot na 
op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za novoroden sin. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

 

 

Br. 12-37/314 
10.09. 2021        
 
 

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija, 

                         M-r Sa{o Pockov     
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Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 6.000,00 denari 

se dodeluvaat na Dragan Vlado Lazarovski od Gevgelija za novoroden sin. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

 

Dragan Vlado Lazarovski od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot 
na op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za novoroden sin. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 6.000,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

Br. 12-37/313 
10.09. 2021        
 
 

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija, 

                   M-r Sa{o Pockov  

27.09.2021 god.    SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA    бр.10      str.672 



 

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

     
Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 

("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 1.755,00 denari 

se dodeluvaat na Valentina Kostoska od Gevgelija za subvencii za voda. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

 

Valentina Kostoska od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 
op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za subvencii za voda. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 1.755,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 
 
Br. 12-27/58 
10.09. 2021        

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija, 
    M-r Sa{o Pockov 
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Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 1.075,00 denari 

se dodeluvaat na Suzana Qu{eva od Gevgelija za subvencii za voda. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

 

Suzana Qu{eva od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 
op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za subvencii za voda. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 1.075,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

Br. 12-27/59 
10.09. 2021        

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija, 
     M-r Sa{o Pockov 
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Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 263,00 denari 

se dodeluvaat na Dimitar Ristov od Gevgelija za subvencii za voda. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

 

Dimitar Ristov od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 
op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za subvencii za voda. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 263,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

Br. 12-27/60 
10.09. 2021        
 
 

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija 

                    M-r Sa{o Pockov 
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Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 960,00 denari 

se dodeluvaat na Aleksa Petkov od Gevgelija za subvencii za voda. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

Aleksa Petkov od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 
op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za subvencii za voda. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 960,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

 

Br. 12-27/61 
10.09. 2021        

       Gradona~alnik 
   na op{tina Gevgelija, 
      M-r Sa{o Pockov 
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Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 1.816,00 denari 

se dodeluvaat na Dijana ^u~anova od Gevgelija za subvencii za voda. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  
 

 

O b r a z l o ` e n i e 

Dijana ^u~anova od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 
op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za subvencii za voda. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 1.816,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

 

Br. 12-27/62 
10.09. 2021        
 
 

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija, 
    M-r Sa{o Pockov 
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Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 3.250,00 denari 

se dodeluvaat na Zoran Duganov od Gevgelija za subvencii za voda. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

 

Zoran Duganov od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 
op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za subvencii za voda. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 3.250,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

 

Br. 12-27/63 
10.09. 2021        

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija 
   M-r Sa{o Pockov 
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Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 1.950,00 denari 

se dodeluvaat na Dejan Bojkov od Gevgelija za subvencii za voda. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

 

Dejan Bojkov od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina 
za subvencii za voda. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 1.950,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

 

Br. 12-27/64 
10.09. 2021        
 

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija, 

                          M-r Sa{o Pockov     
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Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 966,00 denari 

se dodeluvaat na Ilija Trpkov od Gevgelija za subvencii za voda. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  

 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

Ilija Trpkov od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina 
za subvencii za voda. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 966,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

Br. 12-27/65 
10.09. 2021        
 

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija, 

                                                                                                                         M-r Sa{o Pockov 
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Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
~len 15 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

R E [ E N I E 

Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot  

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 

 

 1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina, stavka 

464 podstavka 464990 - Drugi transferi, Programa DO vo iznos od 1.251,00 denari 

se dodeluvaat na @ivko Bo`inov od Gevgelija za subvencii za voda. 

 2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa  i 
sredstvata }e se isplatat  na transakciona smetka.  
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija".  

 

 

O b r a z l o ` e n i e 

@ivko Bo`inov od Gevgelija podnese barawe do Gradona~alnikot na 
op{tina Gevgelija za dodeluvawe sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 
2021 godina za subvencii za voda. 

Ocenuvaj}i deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija  odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 1.251,00 denari kako {to e navedeno vo dispozitivot na ova 
re{enie.  

 

 

Br. 12-27/66 
10.09. 2021        
 

      Gradona~alnik 
na op{tina Gevgelija 
     M-r Sa{o Pockov 
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Vrz osnova na ~len 62 stav 1 alinea 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god., 08/10god., 18/14god.) i 
Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.16/20 od 28.12.2020 god.) 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija, donese 

 

 

R E [ E N I E 
Za rasporeduvawe na del od sredstvata na Buxetot 

na op{tina Gevgelija za 2021 godina 
 

1.Del od sredstvata na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 godina stavka 
463 podstavka 463120 - Transfer do sportski klubovi, Programa LO vo iznos od 
62.500,00 denari se dodeluvaat na @enski Rakometen Klub GEVGELIJA od 
Gevgelija za programski aktivnosti. 
  2.Re{enieto }e go izvr{i Oddelenieto za finansiski pra{awa i 
sredstvata }e se isplatat na transakciska smetka. 
 3.Ova Re{enie vleguva vo sila od denot na donesuvaweto,a }e se objavi vo  
,,Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija,,. 
 

 

 

Obrazlo`enie 
 

@enski rakometen Klub GEVGELIJA od Gevgelija podnese barawe do 
Gradona~alnikot na op{tina Gevgelija za dodeluvawe na sredstva od Buxetot na 
op{tina Gevgelija za 2021 godina za programski aktivnosti. 
 Ocenuvajki deka baraweto e opravdano, Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija,odlu~i da se dodelat sredstva od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2021 
godina vo iznos od 62.500,00 denari kako e navedeno vo dispozitivot na ovaa 
re{enie. 
 
 
 
 
Br.12-37/316                    Gradona~alnik 
20.09. 2021         na  Оp{tina  Gevgelija,        
Gevgelija                                                                                                   М-р Сашо Поцков 
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РЕШЕНИЈА НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - ГЕВГЕЛИЈА 
 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0333 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/1 од 24.08.2021 година, бр.11-46/1 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/1 од 09.09.2021 година и бр.11-74/1 од 21.09.2021 година) 
 
 

За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
НАДЕЖДА ФИЛИПОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЃОКО ТУТУШЕВ 

бр. 28, вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска градинка Детска 
радост Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ППААННЧЧЕЕ  ММИИЛЛААННООВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,, адреса ул. ЖЕЛЕЗНИЧКА бр. 7, вработен/а во 

ЈЈПП  ззаа  жжееллееззннииччккаа  ииннффрраассттррууккттуурраа  ММааккееддооннссккии  жжееллееззнниицции    ССккооппјјее,,  
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
БИСЕРКА МАКРЕВСКА од Гевгелија, адреса на живеење ул. ЃОКО ТУТУШЕВ бр. 
15,   вработен/а во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија,   

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
СТАНКА СТОЈАНОВА ПОПОВА од Гевгелија, адреса на живеење ул. ЈАНКО 
УРДИНОВ бр. 16, вработен/а во Општинско основно училиште Владо 
Кантарџиев Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ККООССТТАА  ФФРРААННГГООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЈЈУУГГООССЛЛААВВИИЈЈАА    ббрр..66,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ОЛГИЦА ГЛИГОРОВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ЈАНКО УРДИНОВ бр.17, 
предложенa од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
СИЛВЕСТЕР ПРОЛЕ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЈУГОСЛАВИЈА бр.21А, 
вработен во ЈОУ Дом на култура „Македонија“ Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

РАЈНА НИКОЛОВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,, адреса ул. ЈАНКО УРДИНОВ бр.27,  вработен/а во 
ЈЈППККДД  ККооммууннааллеецц,,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ССЛЛООББООДДАА  ААММППООВВССККАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ММААРРШШААЛЛ  ТТИИТТОО    ббрр..3333--55,, 
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ФФРРООССИИННАА  ККООССТТООССККАА  ЈЈААННЕЕВВАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННИИЧЧККАА  ббрр..2255,, 
предложена од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/1 

 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 
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Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0334 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/2 од 24.08.2021 година, бр.11-46/2 од 07.09.2021 година) 

 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ПЕТРАНКА НИКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ИЛИНДЕНСКА бр.7, 

вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ИИВВААННАА  ББААЛЛААММООВВССККАА  ИИЛЛИИЕЕВВАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,, адреса ул. ИЛИНДЕНСКА бр.18, 

вработен/а во ООппшшттииннаа  ГГееввггееллиијјаа    ГГееввггееллиијјаа,,  
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

КОНСТАНТИН ЈОВАНОВ од Гевгелија, адреса на живеење ул. ИЛИНДЕНСКА бр.13,   
вработен/а во Министерство за финансии - Царинска управа,   

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
СТАНКО ЈАНГЕЛОВСКИ од Гевгелија, адреса на живеење ул. ИЛИНДЕНСКА бр.1, 
вработен/а во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ННААТТААШШАА  ЈЈООВВААННООВВАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ИИЛЛИИННДДЕЕННССККАА    ббрр..1133,, предложена 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
РОБЕРТ ПЕЕВ оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ИЛИНДЕНСКА бб, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

АНЃЕЛЧЕ ПРОЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ИЛИНДЕНСКА бр.5, 
вработен/а во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ВЕРА СВЕТОЗАРЕВИЌ оодд  ГГееввггееллиијјаа,, адреса ул. ИЛИНДЕНСКА бр.7,  вработен/а во 
ССрреедднноо  ооппшшттииннссккоо  ууччииллиишшттее  ЈЈооссиифф  ЈЈооссииффооввссккии    ГГееввггееллиијјаа,,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ДДААЛЛИИББООРРККАА  ККООССТТААДДИИННООВВАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ККООЛЛЕЕ  ННЕЕДДЕЕЛЛККООВВССККИИ  
ббрр..24-1, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ММИИХХААЈЈЛЛОО  ББААЛЛААММООВВССККИИ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ИЛИНДЕНСКА  ббрр..1188,, предложен 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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Број 11-83/2 

 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0335 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/3 од 24.08.2021 година, бр.11-46/3 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/2 од 09.09.2021 година и бр.11-74/2 од 21.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
МАРИЈА БОЖИЧКОВИЌ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО 

бр.39, вработен/a во Општинско основно училиште Кочо Рацин  Нов Дојран Дојран,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
МИЛЕ СМИЛКОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ВАСО КАРАЈАНОВ бр.11, 

вработен/a во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
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БЛАГИЦА ЃОРЕСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.39, 
вработен/a во Општинско основно училиште Климент Охридски с.Миравци 
Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
НАТАША СМИЛКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ВАСО КАРАЈАНОВ 
бр.11, вработенa во Општинско основно училиште Крсте Мисирков Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ССТТООЈЈААННККАА  ДДЕЕЛЛЕЕВВССККАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ММИИЦЦОО  ШШААРРЕЕННККООВВ    ббрр..22,, 
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
СЛОБОДАН ДИНОВ оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. РИСТО ФРШИНИН бр.3, предложен 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ЦВЕТАНКА КРАЛЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ВАСО КАРАЈАНОВ 
бр.17, вработен/a во ЈПКД Комуналец,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТОДОР ПЕТРОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. РИСТО ФАРШИНИН бр.21, 
вработен/a во Општина Гази Баба,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ГГООРРААНН  ППЕЕННООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ВАСО КАРАЈАНОВ  ббрр..2277,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ТРАЈКО МИНОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ВАСО КАРАЈАНОВ бр.5, 
предложен од политичката партија СДСМ,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/3 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0336 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/4 од 24.08.2021 година, бр.11-46/4 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/3 од 09.09.2021 година, бр.11-74/3 од 21.09.2021 година и бр.11-78/1 од 23.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЕВГЕНИЈА ФРАНГОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ДИМИТАР ВЛАХОВ 

бр.31, вработенa во ООУ Владо Кантарџиев  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
КАТИЦА ДУЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САМОИЛОВА бр.5, 

вработен/a во Општинско основно училиште Владо Кантарџиев Гевгелија,   
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

МАРИКА КАЈТАЗОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ДИМИТАР ВЛАХОВ 
бр.43, вработен/a во Општинско основно училиште Кирил и Методиј  
с.Стојаково,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ПЕТАР БРЗИЛОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САМОИЛОВА бр.33, 
вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ССООЊЊАА  ЛЛААЗЗААРРЕЕВВАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ИЛИЈА МИОВ бр.27, предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВЕСНА СТОИЛОВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ИЛИЈА МИОВ бр.55, предложена од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
РИСТО САВОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ИЛИЈА МИОВ бр.93, 
вработен/a во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ДЕЈАН МАРКУДОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ИЛИЈА МИОВ бр.30, 
вработен/a во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ДДИИММИИТТААРР  ЈЈООВВААННООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ИИЛЛИИЈЈАА  ММИИООВВ    ббрр..22,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ЃЃУУРРГГИИЦЦАА  ППЕЕТТККООВВАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ДИМИТАР ВЛАХОВ  ббрр..99,, предложена 
од политичката партија СДСМ, 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/4 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0337 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/5 од 24.08.2021 година, бр.11-46/5 од 07.09.2021 година) 

 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
СТРАХИЛ КОСТОВСКИ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 1-ВИ МАЈ бр.14, 

вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,    
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЈАСМИНА СТОЈАНОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САРАЕВСКА бр.9, 

вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

МАРИЈА ПЕНОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ бр.7, 
вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВИЛИ ЈАНЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ бр.7, 
вработен/a во Основен суд Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ББЛЛААГГООРРООДДННАА  ФФИИЛЛИИППООВВИИЌЌ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ССААРРААЕЕВВССККАА    ббрр..1122,, 
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВАСИЛКА КАМЧЕВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ДИМИТАР ВЛАХОВ бр.10, 
предложена од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

РЕНАТА ТРАЈКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.13, 
вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
МАРИЈА КОЛЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ДИМИТАР ВЛАХОВ бр.14, 
вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ДДИИММИИТТААРР  ААВВРРААММООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЗАГРЕБСКА  ббрр..11--1144,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ССИИЛЛВВААННАА  ННЕЕССТТООРРООВВАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЗАГРЕБСКА  ббрр..88,, предложена од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/5 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0338 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/6 од 24.08.2021 година, бр.11-46/6 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/4 од 09.09.2021 година и бр.11-74/4 од 21.09.2021 година) 
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За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
МИХАИЛ ЏОТОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ТИТОГРАДСКА бр.3, 

вработен/a во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци Гевгелија,    
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЕМИЛ СТОЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СОЛУНСКА бр.34, вработен 

во Агенција за храна и ветеринарство,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

ВАСКА ПАЈДАКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ВАСИЛ ИЉОСКИ бр.37, 
вработен/a во Општина Гевгелија  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЦВЕТАНКА ТОДОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ВАСИЛ ИЉОСКИ бр.56, 
вработен/a во Општинско основно училиште Владо Кантарџиев Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ААЦЦОО  ШШООККЛЛЕЕВВССККИИ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ТТААННЧЧЕЕ  ККААММББЕЕРРООВВ    ббрр..2244,, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
МАРИЈА ПАЌЕТОВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ТИТОГРАДСКА бр.6, предложена од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
КРИСТИНА МЛАДЕНОВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СОЛУНСКА бр.28, 
вработенa во Општинско основно училиште Крсте Мисирков Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ИРИНА ЧУРЛИНОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ТАНЧЕ КАМБЕРОВ 
бр.18, вработен/a во Агенција за катастар на недвижности,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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ЃЃООРРГГЕЕ  ККООССТТООВВССККИИ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ТТААННЧЧЕЕ  ККААММББЕЕРРООВВ    ббрр..6611,,  предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ЛЛИИДДИИЈЈАА  ЈЈООВВААННООВВССККАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  РИСТО БОЈМАЛИЕВ  ббрр..99,, 
предложена од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 
службеното гласило на Општина Гевгелија. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/6 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
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ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0339 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/7 од 24.08.2021 година, бр.11-46/7 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/5 од 09.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
МАРИЈА ДУЧКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ 

бр.102, вработен/a во Општинско основно училиште Крсте Мисирков Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ВЛАДИМИР ДИМОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО 

бр.139, вработен/a во Министерство за финансии - Управа за јавни приходи,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

МАЈА ДУЧКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СОЛУНСКА бр.6, вработен/a 
во ЈОУ за деца-Детска градинка Детска радост Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВИОЛЕТА ТОЧЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ 
бр.34А, вработенa во Општинско основно училиште Крсте Мисирков Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ННИИККООЛЛАА  ППООЛЛИИЗЗООЕЕВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ  ббрр..9988,, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
БОШКО ЈАНЧЕВ оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА бр.21/1-4, 
предложен од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ЈОРДАНКА ПОЛИЗОЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЈОСИФ 
ЈОСИФОВСКИ бр.98, вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска 
градинка Детска радост Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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ЈАСМИНА ЈАНИШЛИЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЃОРЃИ ВЕЛКОВ 
бр.4, вработен/a во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВВЕЕЛЛИИЧЧККОО  ЈЈААККИИММООВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЃЃООРРГГИИ  ВВЕЕЛЛККООВВ    ббрр..1188,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

ССООТТИИРР  ЃЃООРРГГИИЕЕВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ  ббрр..7788,, предложен 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/7 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 

 
Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

27.09.2021 god.    SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA    бр.10      str.697 



 

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0340 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/8 од 24.08.2021 година, бр.11-46/8 од 07.09.2021 година, 

 
            За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  

НАТАША ЛИНКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. НАКО ВАРДАРСКИ 
бр.9, вработен/a во Општинско основно училиште Владо Кантарџиев Гевгелија,   

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
МИТРА ПОПОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КОСТА РАЦИН бр.27, 

вработен/a во Општинско основно училиште Крсте Мисирков Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

ВАСИЛ МАРКОВСКИ од Гевгелија,  адреса на живеење ул.Владо Кантарџиев бр.2, 
вработен/a во Основен суд Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
БИЛЈАНА ДАВАЛИЕВА-МИТРОВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 
СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО бр.3, вработен/a во Фонд на пензиското и 
инвалидското осигурување на Република Македонија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ССААВВККАА  ДДЕЕЛЛЕЕВВАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ППИИТТУУ  ГГУУЛЛИИ    ббрр..1199,, предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
МАГДАЛЕНА ВАЦЕВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. МАРШАЛ ТИТО бр.54, предложена 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ВЕНЦИСЛАВ ПРОЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БОРИС КИДРИЧ бр.2, 
вработен/a во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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САЊА ВЕЛКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.24, 
вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска градинка Детска 
радост Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ЗЗООРРААНН  ММИИООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ККООЧЧОО  РРААЦЦИИНН  ббрр..66,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ММИИЛЛЕЕ  ККООЦЦИИРРООВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ВЛАДО КАНТАРЏИЕВ  ббрр..1100,, предложен 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/8 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 
4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
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изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0341 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/9 од 24.08.2021 година, бр.11-46/9 од 07.09.2021 година) 

 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ДРАГИЊА АВРАМЧЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ТАЉА БИКОВА 

бр.7, вработен/a во Државен инспекторат за труд-Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЕМИЛИЈА ПЕТКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ТАЉА БИКОВА бр.5, 

вработен/a во Централен регистар на Република  Северна Македонија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

ЕЛИЗАБЕТА СИВОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ТАЉА БИКОВА бр.21, 
вработен/a во ЈПКД Комуналец,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЈОРДАНКА АВРАМОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МАКЕДОНИЈА бр.10, 
вработен/a во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ДДУУШШККАА  ННООВВААККООВВССККАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ММААККЕЕДДООННИИЈЈАА    ббрр..1144,, предложена 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТОМЕ СИВОВ оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ТАЉА БИКОВА бр.21, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

27.09.2021 god.    SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA    бр.10      str.700 



 

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

 
АЛЕКСАНДАР АВРАМОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МАКЕДОНИЈА 
бр.10, вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ДИМИТАР ЌАЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.72, 
вработен/a во Агенција за катастар на недвижности,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ЕЕЛЛИИЗЗААББЕЕТТАА  ММИИТТРРООВВАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ММААККЕЕДДООННИИЈЈАА    ббрр..1144,, предложена 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ККООССТТАА  ЛЛООЗЗААННООВВССККИИ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  МАКЕДОНИЈА  ббрр..    ,, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 

 
Број 11-83/9 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 
 

Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 
4.    Маја Димчева, с.р 
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Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0342 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/10 од 24.08.2021 година, бр.11-46/10 од 07.09.2021 година, и 

бр.11-74/5 од 21.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
СТАНКА ГЕЛОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.25, 

вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска градинка Детска радост 
Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
МАРИЈА ЧАЛКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.10, 

вработен/a во ЈОУ за деца-Детска градинка Детска радост Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
МАРИЈА ДИНЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ДАМЕ ГРУЕВ бр.10, 
вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
СНЕЖАНА АРЏАНЛИЕВА ТАНЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ бр.44, вработен/a во СОУ Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ММИИТТККОО  ККООРРТТЕЕЛЛООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.36А, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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ЈОВАНКА КОСТОВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.17, предложена од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

ДУШКО ТРАЈКОВСКИ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СЛОБОДАН МИТРОВ 
ДАНКО бр.50, вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски 
шуми Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
МИХАИЛ ГЕЛОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.25, 
вработен/a во СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ООЛЛИИВВЕЕРРАА  ККРРССТТООВВАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.10А, предложена 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ММИИХХААИИЛЛ  ДДЕЕЛЛООВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  БЕЛГРАДСКА  ббрр..66,, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/10 

 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  
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 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 

4.    Маја Димчева, с.р 
 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0343 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/11 од 24.08.2021 година, бр.11-46/11 од 07.09.2021 година) 

 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
АЛЕКСАНДАР КАЛИНИКОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЉУБЉАНСКА 

бр.19, вработен/a во Агенција за промоција и поддршка на туризам на Република 
Македонија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ПЕТАР ЈАНЧЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ 

бр.16, вработен/a во Општина Гевгелија  Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ДРАГИ МЛАДЕНОВСКИ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ 
бр.18, вработен/a во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници 
Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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РОЗЕТА КАРТОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ 
бр.14, вработен/a во СОУ Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ДДЕЕЈЈААНН  ТТООММИИЌЌ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ бр.20/2, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЈОВО ЏАКОВИЌ оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ бр.22/3, предложен 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
АЛЕКСАНДРА МАНОЛЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КОЛЕ 
НЕДЕЛКОВСКИ бр.28, вработен/a во Агенција за цивилно воздухопловство 
Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
САВЕ МАРАЧКОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ 
бр.16, вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми 
Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

РРИИССТТОО  ММИИТТРРООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ бр.18/16, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ЈЈУУЛЛИИЈЈААННАА  ППООППООВВССККАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ бр.20/9,, 
предложена од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
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комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/11 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година __________________ 

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева                 _______________ 

 2.    Мери Дудова                              _______________ 

 3.    Борис Манолев                          _______________ 

 4.    Маја Димчева                            _______________ 

 
 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0344 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/12 од 24.08.2021 година, бр.11-46/12 од 07.09.2021 година) 

 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ИГОР ГЕЛЕНЧЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ГЕВГЕЛИСКИ 

ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД бр.34, вработен/a во Општина Гевгелија  Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ФРОСКА РИСТОВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО 

бр.142, вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска градинка Детска 
радост Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

27.09.2021 god.    SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA    бр.10      str.706 



 

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

 
МАКЕДОНКА ЃУРОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.126, 
вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
КРИСТИНА АПОСТОЛОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 7-МИ НОЕМВРИ 
бр.20, вработен/a во Општина Гевгелија  Гевгелија _,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ИИГГННААТТ  ССТТООЈЈААННООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ГГЕЕВВГГЕЕЛЛИИССККИИ  ППААРРТТИИЗЗААННССККИИ  ООДДРРЕЕДД    
ббрр..3388,, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
МИЛЕ ДУЈЕВ оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. МАРШАЛ ТИТО бр.42, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ВЕРА ЉАТЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ГЕВГЕЛИСКИ ПАРТИЗАНСКИ 
ОДРЕД бр.25, вработен/a во Државен Инспекторат за Животна Средина-ДИЖС,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
СОТИР ХАЏИ-НИКОЛОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ бр.1, 
вработен/a во Национална Установа Музеј Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ТТООММЧЧЕЕ  ЉЉААТТЕЕВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ГГЕЕВВГГЕЕЛЛИИССККИИ  ППААРРТТИИЗЗААННССККИИ  ООДДРРЕЕДД    
ббрр..3388,, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ММИИЛЛААННЧЧОО  ААННДДООННООВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЃОРЧЕ ПЕТРОВ бр.16,, предложен 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 
службеното гласило на Општина Гевгелија. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/12 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0345 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/13 од 24.08.2021 година, бр.11-46/13 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/6 од 09.09.2021 година и бр.11-74/6 од 21.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ПЕТАР КАНГОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. РИСТО ШУКЛЕВ бр.11, 

вработен/a во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
САШКО ТАШЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ИВО ЛОЛА РИБАР бр.27, 

вработен во Агенција за храна и ветеринарство,    
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
СОФИЈА АТАНАСОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.180, 
вработен/a во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЗОРИЦА ЈОВАНОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЗЕМУНСКА бр.4, 
вработен/a во ЈОУ Детска градинка Детска радост Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ННИИККООЛЛАА  ККООССТТООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ММААРРШШААЛЛ  ТТИИТТОО    ббрр..116688//33--77 предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТРАЈАНКА ДИМОВСКА АНДОНОВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. СКОПСКА бр.21, 
предложена од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ЃОРГЕ НИКОЛОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СКОПСКА бр.44, вработен/a 
во Општина Гевгелија  Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
РОБЕРТА ПАТИРОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БОРИС КАРПУЗОВ 
бр.8, вработен/a во Општинско основно училиште Владо Кантарџиев Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ППЕЕТТККОО  ЏЏЕЕККООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ССККООППССККАА    ббрр..3322,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ММААЈЈАА  ККААММББЕЕРРООВВАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ИВО ЛОЛА РИБАР бр.1,, предложена 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/13 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0346 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/14 од 24.08.2021 година, бр.11-46/14 од 07.09.2021 година и бр.11-

74/7 од 21.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ВАНЧО ПРКЕ 

бр.38, вработен/a во Општинско основно училиште Владо Кантарџиев Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
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КРУМ МИШЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КАРАОРМАН бр.14, 
вработен/a во Министерство за финансии - Управа за јавни приходи,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ЈАДРАНКА ИЛИЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ВАНЧО ПРКЕ бр.28, 
вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска градинка Детска 
радост Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЉУБИЦА МАРКОВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КАРАОРМАН бр.50, 
вработен/a во Општина Гевгелија  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТТРРААЈЈККОО  ААРРЏЏААННЛЛИИЕЕВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ВВААННЧЧОО  ППРРККЕЕ    ббрр..1144,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЕЛИ ПРОШЕВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. КОЖУФ бр.22, предложена од политичката 
партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
АНГЕЛ ВЕЛКОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КАРАОРМАН бр.201, 
вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЃОРГИ ЛАЗАРОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КАРАОРМАН бр.13, 
вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ССААШШЕЕ  ФФРРААННГГООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ППЕЕТТААРР  ММУУССЕЕВВ    ббрр..5533,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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ДУШИЦА ЈОВАНОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ХИСТО УЗУНОВ бр.29, 
предложена од политичката партија СДСМ,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 
службеното гласило на Општина Гевгелија. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/14 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0347 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/15 од 24.08.2021 година, бр.11-46/15 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/7 од 09.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
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НИКОЛА КАРАКОЛЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ДЕКО КОВАЧЕВ 
бр.168, вработен во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ВЕЛИКА БИЗОЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ДЕКО КОВАЧЕВ 

бр.129, вработен/a во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
СЛАВИЦА МИНЧЕВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ДЕКО КОВАЧЕВ 
бр.122, вработен/a во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТАЊА ДЕЛЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. РАДОВАН КОВАЧЕВИЌ бр.11, 
вработен/a во Општинско основно училиште Владо Кантарџиев Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЛЛЕЕННЧЧЕЕ  РРИИССТТООВВАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ММИИТТККОО  ЗЗААФФИИРРООВВ    ббрр..55,, предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
МИТЕ ЈОВАНОВ оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ПАРТИЗАНСКА бр.19, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ДРАГАН ПОПОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ДЕКО КОВАЧЕВ бр.16, 
вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
МИТКО ТОШЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ДЕКО КОВАЧЕВ бр.241, 
вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЃЃООРРЃЃИИ  ККИИЧЧУУККООВВССККИИ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЗЗЕЕММУУННССККАА    ббрр..1177,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ДДРРААГГИИ  ООККООВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ПАРТИЗАНСКА бр.8,, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/15 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 
4.    Маја Димчева, с.р 

 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0348 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/16 од 24.08.2021 година, бр.11-46/16 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/8 од 09.09.2021 година и бр.11-74/8 од 21.09.2021 година) 
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За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ВЕСНА КОРУНОВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ бр.5, вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЈОВАНКА СТОШИЌ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА 

бр.1, вработен/a во Основен суд Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ПЕТАР ЈАНЧЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА бр.21/1-
4, вработен во Општина Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТОМИСЛАВ ПАВЛОВСКИ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР 
ГЕВГЕЛИЈА бр.4, вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска 
градинка Детска радост Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЉЉУУППЧЧОО  ШШААРРЛЛААННЏЏИИЕЕВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА бр.2 ст.1.. 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
БИЛЈАНА ПОПОВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр.1 ст.4, предложена 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
СУЗАНА ПОПОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр.1, 
вработен/a во Општинско основно училиште Ристо Шуклев с.Негорци,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ИЛИЈА МАРКОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЃОРГИ СУГАРЕВ бр.16, 
вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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ББЛЛААГГООЈЈАА  ППЕЕТТРРООВВССККИИ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ССААВВАА  ММИИХХААЈЈЛЛООВВ    ббрр..33--88,, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ИИГГООРР  ЈЈААННЧЧЕЕВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА бр.6 ст.15,, 
предложен од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 
службеното гласило на Општина Гевгелија. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/16 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0349 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/17 од 24.08.2021 година, бр.11-46/17 од 07.09.2021 година) 

 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ВАСИЛ БИМБИЛОВСКИ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. НИКОЛА КАРЕВ 

бр.13, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
РИСТО АЏИНИКОЛОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СЕРМЕНИНСКА 

бр.17, вработен/a во Општина Гевгелија  Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ЛЕПА КОВАНЦАЛИЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СЕРМЕНИНСКА 
бр.41, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
МАРИКА АНГОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ бр.14, 
вработен/a во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ММИИТТРРАА  ММААРРККООВВАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  77--ММИИ  ННООЕЕММВВРРИИ    ббрр..110077,, предложена 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ДАНЧЕ АНГЕЛОВСКИ оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. НИКОЛА КАРЕВ бр.30, предложена 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СЕРМЕНИНСКА 
бр.30, вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
НАТАША БЕЌАРОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СЕРМЕНИНСКА бр.56, 
вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска градинка Детска 
радост Гевгелија,    
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ФФИИЉЉККАА  ППЕЕННООВВАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  77--ММИИ  ННООЕЕММВВРРИИ    ббрр..9955,, предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ММААРРИИЈЈАА  УУССККООВВАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  СЕРМЕНИНСКА бр.52,, предложена од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/17 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 
4.    Маја Димчева, с.р 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0349/1 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/18 од 24.08.2021 година, бр.11-46/18 од 07.09.2021 година) 

 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
МАРТА СПАСОВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. НИКОЛА КАРЕВ 

бр.104, вработен/a во Основен суд Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ВИОЛЕТА СТОЈКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ХРИСТО УЗУНОВ 

бр.16, вработен/a во ЈОУ за деца-Детска градинка Детска радост Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ДАНКА ТРАЈКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МЕТОДИ АНДОНОВ 
ЧЕНТО бр.14, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - 
Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АЛЕКСАНДАР МАРКОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 7-МИ НОЕМВРИ 
бр.155, вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ММИИТТРРАА  ММИИТТРРЕЕВВССККАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  77--ММИИ  ННООЕЕММВВРРИИ  ббрр..111111,, предложена 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЈАСМИНА ИЧЕВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. САВА МИХАЈЛОВ бр.6-20, предложена 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ЛАЗАР МИЦОВСКИ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 
бр.1220, вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми 
Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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ИЛИЈА ПЕТРОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СЕРМЕНИНСКА бр.31, 
вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ВВААССККОО  РРИИССТТООВВССККИИ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ККУУЗЗММААНН  ШШААППККААРРЕЕВВ  ббрр..99,, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ЗЗООРРААНН  ММИИТТРРЕЕВВССККИИ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  СЕРМЕНИНСКА бр.85,, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/18 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
 
 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
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Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0350 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/19 од 24.08.2021 година, бр.11-46/19 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/9 од 09.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
РАДМИЛА КОЛЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 7-МИ НОЕМВРИ бр.38, 

вработен/a во Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-Машински факултет,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
КИТА БОЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САВА МИХАЈЛОВ бр.3, 

вработен/a во ЈОУ Библиотека 'Гоце Делчев'-Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
РОЗА ДИМИТРОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САВА МИХАЈЛОВ бр.3, 
вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АНГЕЛ ДИНЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ бр.32, 
вработен/a во Агенција за вработување на Република Северна Македонија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЕЕММИИЛЛИИЈЈАА  ЈЈООВВААННООВВАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЛЛЕЕООННИИДД  ЈЈААННККООВВ  ббрр..77,, 
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АНДОН ЕПОВ оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ЛЕОНИД ЈАНКОВ бр.3, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
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ЃОРГИ АНДОНОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САВА МИХАЈЛОВ бр.5/22, 
вработен во Министерство за финансии,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
НИКОЛА ИВАНОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САВА МИХАЈЛОВ бр.23, 
вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ГГЕЕООРРГГИИ  ТТИИММООВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЃЃООРРГГИИ  ССУУГГААРРЕЕВВ  ббрр..1122,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ЕЕЛЛИИЗЗААББЕЕТТАА  ББРРААЈЈААННООВВССККАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  САВА МИХАЈЛОВ бр.1/12,, 
предложена од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/19 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 
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Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0350/1 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/20 од 24.08.2021 година, бр.11-46/20 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/10 од 09.09.2021 година и бр.11-74/9 од 21.09.2021 година) 
 

 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ВАЛЕНТИНА ЧУЧАНОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 11-ТИ 

ОКТОМВРИ бр.22, вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,   
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЗЛАТКА СТОЈКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 7-МИ НОЕМВРИ бр.72, 

вработенa во ООУ Владо Кантарџиев  Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
АЛЕКСАНДАР ПАЛАСКАРОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ЛЕОНИД 
ЈАНКОВ бр.13, вработен/a во ЈПКД Комуналец,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
РОЗА ТАНЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САВА МИХАЈЛОВ бр.4, 
вработен/a во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ААЛЛЕЕККССААННДДААРР  ММИИТТРРООВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ССВВ..ККЛЛИИММЕЕННТТ  ООХХРРИИДДССККИИ  ббрр..55//11--11,, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВИОЛЕТА МУРЏЕВА оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.62, предложена од 
политичката партија СДСМ, 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

 
 
НАТАША СЛАМКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САВА МИХАЈЛОВ 
бр.4/17, вработенa во Централен регистар на Република  Северна Македонија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВАСЕ ШУТОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ бр.35, 
вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ППААВВЛЛИИННАА  ММИИННООВВАА  ИИЧЧЕЕВВАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  САВА МИХАЈЛОВ бр.6-10,, 
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ЉЉУУББИИННККАА  ППЕЕТТРРООВВАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  САВА МИХАЈЛОВ бр.3/1-21,, 
предложена од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/20 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 
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 3.    Борис Манолев, с.р 

 
4.    Маја Димчева, с.р 

 
 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0351 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/21 од 24.08.2021 година, бр.11-46/21 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/11 од 09.09.2021 година) 
 

За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
НИНО АГБАБИЌ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МИЛЕ ПЕЦАНОВ бр.30, 

вработен во Министерство за финансии - Царинска управа,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
МАРИЈА РИСТОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МОИНСКИ ПАТ бр.88, 

вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска градинка Детска радост 
Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
МАЈА ПРОДАНОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МИЛЕ ПЕЦАНОВ бр.4, 
вработен/a во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
СНЕЖАНА МИТРОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МОИНСКИ ПАТ бр.0, 
вработен/a во ЈПКД Комуналец,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ББЛЛААГГАА  ДДЕЕЛЛЕЕВВАА    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ККУУККУУШШККАА  ббрр..3344,, предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВЛАДО АНГЕЛОВСКИ оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  ул. РИСТО ЈАНЕВ бр.33, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

КРСТЕ КРСТОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ВАНЧО ПРКЕ бр.1, вработен/a 
во ЈПКД Комуналец,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЈОВАН САМАРЏИЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. АЛЕКСАНДАР СИНГЕР 
бр.33, вработен/a во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЗЗДДРРААВВККОО  ССТТААРРЧЧЕЕВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ККУУККУУШШККАА  ббрр..11,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
            ЃЃООРРЃЃИИ  ММИИТТРРООВВ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  МОИНСКИ ПАТ бр.38,, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 
 
 

 
Број 11-83/21 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 
Во Гевгелија, 28.09.2021 година 
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 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0352 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/22 од 24.08.2021 година, бр.11-46/22 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/12 од 09.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ДЕСАНКА КОСТИЌ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САВА МИХАЈЛОВ 

бр.3/1-2, вработенa во Агенција за катастар на недвижности,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЗОРИЦА БОШЊАК од Мрзенци,  адреса на живеење ул. МЕТОДИЈА АНДОНОВ 

ЧЕНТО бр.3, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
КИРЕ ДАМЈАНОВ од Мрзенци,  адреса на живеење ул. БОШКО БОЗАЏИЕВ бр.36, 
вработен/a во ЈПКД Комуналец,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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ЛУПЧО МИТКОВ од Мрзенци,  адреса на живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.0, 
вработен/a во ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните 
патишта Македонијапат - Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВВААННГГЕЕЛЛ  ММААРРККООВВ  оодд  ММррззееннцции,,  ааддрреессаа  уулл..  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бб,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АНАСТАСИЈА ЛАЗАРОВА оодд  ММррззееннцции,,  ааддрреессаа  ул. МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО 
бр.74/1, предложена од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
БЛАГИЦА МАНАСИЕВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САВА МИХАЈЛОВ 
бр.4, вработен/a во Фонд за здравствено осигурување на Македонија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТОМИСЛАВА МАНЧЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ 
бр.34, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ББООРРИИСС  ЏЏЕЕВВААЛЛЕЕККООВВ  оодд  оодд  ММррззееннцции,,  ааддрреессаа  ул. МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО 
бр.121, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

РРУУССККАА  ММИИТТРРООВВАА  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.44,, предложена од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/22 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0353 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/23 од 24.08.2021 година, бр.11-46/23 од 07.09.2021 година и бр.11-

74/10 од 21.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
АТАНАС АТАНАСОВ од Моин,  Неселба без уличен систем, вработен/a во ЈП за 

стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
МЕРИ ЈОВАНИЌ од Моин,  Неселба без уличен систем, вработен/a во ЈЗУ Општа 

болница со проширена дејност - Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
КРИСТИЈАН АТАНАСОВ од Моин,  Неселба без уличен систем, вработен/a во 
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија,  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ДИМИТАР МИТРОВ од Моин,  Неселба без уличен систем, вработен/a во ЈПКД 
Комуналец,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЃЃООРРГГИИ  ЃЃООРРГГИИЕЕВВ    оодд  Моин,  Неселба без уличен систем, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ДИМИТАР ЈАНЕВ оодд  Моин,  Неселба без уличен систем, предложен од политичката 
партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

ЗОРАН АВРАМАОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ДРАГОСЛАВ ОРТАКОВ 
бр.32, вработен/a во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
МЕНЧЕ ЈАНЧЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. РИСТО ЈАНЕВ бр.27, 
вработен/a во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЈЈООССИИФФ  ССТТООЈЈККООВВ  оодд  Моин,  Неселба без уличен систем, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

ДДИИММИИТТААРР  ККООССТТААДДИИННООВВ  од Моин,  Неселба без уличен систем,, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/23 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0354 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/24 од 24.08.2021 година, бр.11-46/24 од 07.09.2021 година) 

 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ВИОЛЕТА СТОЈАНОВИЌ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СЕРМЕНИНСКА 

бр.28, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
СУНЧИЦА НАЈДОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. МЕТОДИ АНДОНОВ 

ЧЕНТО бр.53, вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска градинка 
Детска радост Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ЈОВАН ЃОРГИЕВ од Ново Конско, Населба без уличен систем, вработен/a во ЈП за 
стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЗОРАН РИСТОВ од Ново Конско, Населба без уличен систем,, вработен/a во ЈПКД 
Комуналец,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ГГЕЕРРААССИИММ  ССААММААРРЏЏИИЕЕВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ККООЧЧОО  РРААЦЦИИНН  ббрр..33,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ДЕЈАН АНГЕЛОВ оодд  Ново Конско, Населба без уличен систем, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. СЕРМЕНИНСКА бр.8, 
вработен/a во КПУ Затвор Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АНЕТКА ЛИСИЧКОВА ИЛИЕВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. НИКОЛА 
КАРЕВ бр.60, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - 
Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЈЈУУЛЛИИЈЈАА  ММИИЧЧЕЕВВАА  од Ново Конско, Населба без уличен систем бр.64,, предложена 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

ППЕЕТТААРР  ААННГГЕЕЛЛООВВ  од Ново Конско, Населба без уличен систем,, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
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комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/24 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0355 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/25 од 24.08.2021 година, бр.11-46/25 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/13 од 09.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
СЛОБОДАН АТАНАСОВ од Богородица,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО 

бр.0, вработен/a во Министерство за транспорт и врски,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЗОРАН ЈАНОВ од Богородица,  адреса на живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.144, 

вработен/a во Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
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ТОДОРКА ТАНЕВА од Богородица,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.0, 
вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска градинка Детска 
радост Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АНИКА ТАНЧЕВА од Богородица,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.210, 
вработен/a во ЈОУ за деца-Детска градинка Детска радост Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВВААССИИЛЛ  ДДЕЕЛЛИИЏЏААККООВВ  од Богородица,  адреса ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.118, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АТАНАС КОЕВ од Богородица, ааддрреессаа  уулл..  ДДИИННККАА  ТТООШШЕЕВВ    ббрр..2266, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
РИСТО КАРАСТОЈАНОВ од Богородица,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО 
бр.5, вработен/a во ЈПКД Комуналец Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
МИТЕ ПЕТРОВ од Богородица,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.0, 
вработен/a во ЈПКД Комуналец,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ММИИТТККОО  УУЗЗУУННЧЧЕЕВВ  од Богородица,  адреса ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.51, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ААЛЛЕЕККССААННДДААРР  ААННГГЕЕЛЛООВВ  од Богородица, ааддрреессаа  уулл..  ММААРРШШААЛЛ  ТТИИТТОО    ббрр..4411,, 
предложен од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/25 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0356 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/26 од 24.08.2021 година, бр.11-46/26 од 07.09.2021 година) 

 
 

За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЈОВАН ЈОВАНОВ од Прдејци,  адреса на живеење ул. ВАНЧО БАЛАМОВ бр.24, 

вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЕЛЕНА КРСТЕВСКА од Прдејци,  адреса на живеење ул. ВАНЧО БАЛАМОВ 

бр.77, вработен/a во Општинско основно училиште Ристо Шуклев с.Негорци,    
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
РАДОЈКА ЛАЗАРОВА од Прдејци,  адреса на живеење ул. ВАРДАРСКА бр.17, 
вработен/a во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ПЕТРАНКА ПЕТРОВА од Прдејци а,  адреса на живеење ул. АТАНАС ЃУРОВ бр.16, 
вработен/a во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЉЉУУППЧЧОО  ППЕЕТТРРООВВ    од Прдејци,  адреса ул. ВАНЧО БАЛАМОВ бр.33, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
МИЛЕ ПОПОВ од Прдејци,  адреса ул. ЖЕЛЕЗНИЧКА бр.27А, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ДУШАН ЌИРОВ од Прдејци,  адреса на живеење ул. ЖЕЛЕЗНИЧКА бр.8, вработен/a 
во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АЛЕКСАНДАР КИРОВ од Прдејци,  адреса на живеење ул. ВАРДАРСКА бр.28, 
вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ККРРИИССТТИИННАА  ССТТООЈЈААННООВВАА    од Прдејци, ааддрреессаа  уулл..  ББРРААЌЌАА  ТТООЛЛЕЕВВИИ    ббрр..88,,  
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ККААТТЕЕРРИИННАА  ТТРРААЈЈККООВВАА  од Прдејци, ааддрреессаа  уулл..  ББРРААЌЌАА  ТТООЛЛЕЕВВИИ    ббрр..2244,, предложена 
од политичката партија СДСМ, 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/26 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0357 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/27 од 24.08.2021 година, бр.11-46/27 од 07.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
КРСТЕ ДЕЛЕВ од Негорци,  адреса на живеење ул. МИРКО ДЕЛЕВ бр.16, 

вработен во Општинско основно училиште Владо Кантарџиев Гевгелија,    
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЕЛИЗАБЕТА ЈАНЕВА од Негорци,  адреса на живеење ул. РИСТО ПЕТРОВ 

бр.16, вработенa во Општинско основно училиште Ристо Шуклев с.Негорци,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
НИКОЛА ДУКОВ од Негорци,  адреса на живеење ул. РИСТО ПЕТРОВ бр.46, 
вработен/a во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТАЊА БУЧКОВА од Негорци,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.36, 
вработен/a во Основен суд Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВВИИККТТООРРИИЈЈАА  ЈЈААННККУУЛЛООВВССККАА  од Негорци,  адреса ул. МИРКО ДЕЛЕВ бр.8, 
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ОЛИВЕР АТАНАСОВ од Негорци,  адреса ул. РИСТО ШУКЛЕВ бр.42, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ЛИДИЈА АЛЕКСОВСКА-ТАНЕВСКА од Негорци,  адреса на живеење ул. ЃОРЧЕ 
ПЕТРОВ бр.13, вработен/a во Општина Лозово,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
БИЛЈАНА ЃОРГИЕВА од Негорци,  адреса на живеење ул. РИСТО ШУКЛЕВ бр.14, 
вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТТРРААЈЈЧЧЕЕ  ВВААССИИЛЛЕЕВВ  од Негорци,  адреса ул. РИСТО ПЕТРОВ  ббрр..77,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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ЕЕЛЛИИЗЗААББЕЕТТАА  ККООЧЧЕЕВВАА  од Негорци,  адреса ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бб, предложена од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/27 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0358 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/28 од 24.08.2021 година, бр.11-46/28 од 07.09.2021 година) 

 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
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МАКЕДОНКА УЗУНОВА од Негорци,  адреса на живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
бр.16, вработенa во Општинско основно училиште Ристо Шуклев с.Негорци,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЈАСМИНА МИЦЕВА од Негорци,  адреса на живеење ул. РИСТО БОЈМАЛИЕВ 

бр.4, вработенa во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

ВИКТОРИЈА МАРКОВА од Негорци,  адреса на живеење ул. ФЕРДИНАНД ЈОВАНОВ 
бр.10, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЃОКО НЕСТОРОВ од Негорци а,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.26, 
вработен/a во ЈПКД Комуналец,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ККООССТТААДДИИНН  ААТТААННААССООВВ  оодд  Негорци,  адреса ул. АНГЕЛ ТРАЈКОВ бр.53, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЗВОНКО МАРКОВ од Негорци,  адреса ул. РИСТО БОЈМАЛИЕВ бр.37, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ДАНИЕЛА УЗУНОВА од Негорци,  адреса на живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.22, 
вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТАЊА ТАШКОВА од Негорци,  адреса на живеење ул. РИСТО ШУКЛЕВ бр.26, 
вработен/a во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЉЉУУББИИННККАА  УУЗЗУУННООВВАА  од Негорци,  адреса ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.4, предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ДДИИММИИТТААРР  ССААММААРРЏЏИИЕЕВВ  од Негорци,  адреса ул. РИСТО ПЕТРОВ бр.33, предложен 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 
службеното гласило на Општина Гевгелија. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/28 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0359 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/29 од 24.08.2021 година, бр.11-46/29 од 07.09.2021 година и бр.11-

74/11 од 21.09.2021 година) 
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За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
АЛЕКСАНДРА ЕНЏЕКЧЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 7-МИ 

НОЕМВРИ бр.72, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - 
Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЛИДИЈА ЈОВАНОВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ 

бр.6, вработен/a во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ВЛАДО ВЕЛКОВ од Кованец,  Населба без уличен систем, вработен/a во ЈП за 
стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ПАВЛИНА ГЛИГОРОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САВА МИХАЈЛОВ 
бр.6, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТТООДДООРР  ССТТООЈЈААННООВВ  од Кованец,  Населба без уличен систем, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЈОВАН ВЕЛКОВ од Кованец,  Населба без уличен систем, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ВЕНЦИ ЈАНЧЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САВА МИХАЈЛОВ бр.6, 
вработен/a во ООУ Владо Кантарџиев  Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
БЛАГОЈ КАВАЗОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. САВА МИХАЈЛОВ бр.3, 
вработен/a во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје,    
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ЗЗООРРААНН  ППААННООВВ  од Кованец,  Населба без уличен систем, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

РРООББЕЕРРТТ  ИИЛЛИИЕЕВВ  од Кованец,  Населба без уличен систем, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/29  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0360 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/30 од 24.08.2021 година, бр.11-46/30 од 07.09.2021 година и бр.11-

74/12 од 21.09.2021 година) 
 

За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ДРАГАН БОЈМАЛИЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР 

ГЕВГЕЛИЈА бр.1, вработен/a во Министерство за образование и наука - Државен 
просветен инспекторат,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЕЛЕНА ДАМЕСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. НИКОЛА КАРЕВ бр.17, 

вработенa во ЈОУ ДГ Детска Радост Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ДРАГИ ЃОРГИЕВ од Серменин Населба без уличен систем, вработен/a во ЈП за 
стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ДОБРИЛА САВИЌ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА бр.2, 
вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
____________________________________    оодд  ________________________________,,  ааддрреессаа  уулл..  ____________________________________  
ббрр..______,, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
СТОЈЧЕ ЧОЧКОВ од Гевгелија,  адреса ул. СЕРМЕНИНСКА бб, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ИЛИЈА ЈАНКУЛОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр.1, 
вработен/a во Општина Гевгелија  Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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СЛОБОДАН ЃОШИЌ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА 
бр.19, вработен/a во НУ Центар за култура Антон Панов Струмица,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ММААРРЈЈААНН  ССТТООЈЈААННООВВССККИИ  оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  СЕРМЕНИНСКА  ббрр..3366,, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

РРИИЗЗОО  ААББЛЛААККООВВ  од Серменин,  Населба без уличен систем, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/30  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
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изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0361 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/31 од 24.08.2021 година, бр.11-46/31 од 07.09.2021) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЉУБИЦА ЗУМРОВСКА од Миравци,  адреса на живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

бр.40, вработен/a во Општинско основно училиште Крсте Мисирков Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
МАЈА АЕВСКА од Миравци,  адреса на живеење ул. ЕЛЕНА МИНЧЕВА бр.14, 

вработен/a во Автосообраќаен училишен центар Боро Петрушевски,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
МАКЕДОНКА ЈАКОФОВСКА од Миравци,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО 
бр.0, вработен/a во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
КОСТАДИН АНДОНОВ од Миравци,  адреса на живеење ул. ИДНИНА бр.25, 
вработен/a во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ААННГГЕЕЛЛИИННАА  ЃЃООРРГГИИЕЕВВАА  од Миравци,  адреса ул. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ бр.6, 
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АНЕТА ЃУНДРОВА од Миравци,  адреса ул. бр, предложена од политичката партија 
СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
АТАНАС БАЧЕВ од Миравци,  адреса на живеење ул. ЃОРЃЕ МИТРОВ бр.52, 
вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
БОРЕ ДИМИТРОВ од Миравци,  адреса на живеење ул. РИСТО ДИНОВ бр.30, 
вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ББООРРЧЧЕЕ  ССТТООЈЈККООВВ  од Миравци,  адреса ул. МАРШАЛ ТИТО бр.40/1-6, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ААЛЛЕЕККССААННДДААРР  ДДЕЕЛЛООВВССККИИ    од Миравци,  адреса ул. бр, предложен од политичката 
партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 

 
Број 11-83/31  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 
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Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0362 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/32 од 24.08.2021 година, бр.11-46/32 од 07.09.2021 година и бр.11-

74/13 од 21.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
КАТА РИСТОВА од Миравци,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО бр.13, 

вработен/a во Општина Гевгелија  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
МАЈА ЦВЕТАНОВИЌ од Миравци,  адреса на живеење ул. ЕЛЕНА МИНЧЕВА 

бр.37, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ЕЛИСАВЕТА ТРАЈКОВА од Миравци,  адреса на живеење ул. ИДНИНА ББ, 
вработен/a во ЈОУ за деца-Детска градинка Детска радост Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЛИДИЈА КАРАИВАНОВА од Миравци,  адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО 
бр.49, вработен/a во Јавна Општинска Установа за деца-Детска градинка Детска 
радост Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ССААШШККОО  ООРРИИЗЗААРРООВВ    од Миравци,  адреса ул. ЃОРЃЕ МИТРОВ бр.40, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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ЉУБИЦА ИВАНОВСКА од Миравци,  адреса ул. МАРШАЛ ТИТО бр.16, предложена 
од политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
АНГЕЛ ТАНОВ од Миравци,  адреса на живеење ул. ЕЛЕНА МИНЧЕВА бр.25, 
вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВАСИЛ ШПИРОВ од Миравци,  адреса на живеење ул. ЃОРЃЕ МИТРОВ бр.30, 
вработен/a во Општина Гевгелија  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ААННГГЕЕЛЛ  ДДИИННООВВ  од Миравци,  адреса ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.81, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

ЕЕЛЛЕЕННАА  ЗЗУУММРРООВВАА  од Миравци,  адреса ул. бр, предложена од политичката партија 
СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 

 
Број 11-83/32  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  
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Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0363 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/33 од 24.08.2021 година, бр.11-46/33 од 07.09.2021 година и бр.11-

74/14 од 21.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЕЛИЗАБЕТА ИНАДЕСКА-ЕФРЕМОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. 

ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр.23, вработен/a во Општинско основно училиште Владо 
Кантарџиев Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
СТОЈАН ЏОТОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр.8, 

вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
КАТЕРИНА КАРКАЛАШЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР 
ГЕВГЕЛИЈА бр.3, вработен/a во Национална Установа Музеј Гевгелија,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЗОРАН ФИЛОВ  од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ВОДЕНСКА бр.10, вработен 
во СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија,    
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
РРИИССТТОО  ППЕЕТТККООВВ  од ММииллееттккооввоо,,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, бр.35, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
СЛОБОДАН НЕСТОРОВ од ММииллееттккооввоо,,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
МАРЈАН ИЛИЕВСКИ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА 
бр.3, вработен/a во Агенција за катастар на недвижности,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
СТОЈАН ЛУКИЌ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА бр.0, 
вработен/a во Министерство за финансии - Царинска управа,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ЈЈООРРДДААННЧЧОО  ММИИТТРРООВВ    од ММииллееттккооввоо,,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ККООССТТАА  ССТТООЈЈААННООВВ  од ММииллееттккооввоо,,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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Број 11-83/33 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0364 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/34 од 24.08.2021 година, бр.11-46/34 од 07.09.2021 година) 

 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ИГОР ЃОРГИЕВ од Давидово,  адреса на живеење ул. ИЛИНДЕНСКА бр.26, 

вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
АНИЦА АНДОНОВСКА од Давидово,  адреса на живеење ул. АЛЕКСАНДАР 

МАКЕДОНСКИ бр.43, вработен/a во ООУ Климент Охридски с.Миравци Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
БЛАГОЈ РИСТОВ од Давидово,  адреса на живеење ул. ИЛИНДЕНСКА бр.40, 
вработен/a во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје,  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТОДОРКА НИКОЛОВА од Давидово,  адреса на живеење ул. ИЛИНДЕНСКА бр.30, 
вработен/a во Општинско основно училиште Крсте Мисирков Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ППЕЕТТААРР  РРИИССТТООВВССККИИ    од Давидово,  адреса ул. ИЛИНДЕНСКА бр.38, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АТАНАС МИТРОВСКИ од ДДааввииддооввоо,,  ааддрреессаа  уулл..    ббрр, предложен од политичката 
партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

ЗДРАВКО ТРАЈКОВСКИ од Давидово,  адреса на живеење ул. СВ. ИЛИЈА бр.22, 
вработен/a во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ИЛИЈА СТОЈЧЕВСКИ од Давидово,  адреса на живеење ул. __________________ 
бр.0, вработен/a во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници 
Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ХХРРИИССТТИИЈЈААНН  ЈЈООВВААННООВВ    од Давидово,  адреса ул. ИЛИНДЕНСКА бр.7, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ББЛЛААГГООЈЈ  ММИИТТРРООВВ  од ДДааввииддооввоо,,  ааддрреессаа  уулл..    ббрр, предложен од политичката партија 
СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
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неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/34  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 

Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0365 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/35 од 24.08.2021 година, бр.11-46/35 од 07.09.2021 година) 

 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ТАТЈАНА ПОПОВА КАКРОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР 

ГЕВГЕЛИЈА бр.0, вработен/a во Општинско основно училиште Владо Кантарџиев 
Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
БИЛЈАНА ИВАНОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр.1, 

вработен/a во Општинско основно училиште Крсте Мисирков Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

27.09.2021 god.    SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA    бр.10      str.754 



 

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija 

Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843 
 e-mail:gevgelijao@mt.net.mk  

www.gevgelija.g 

 
ДРАГАН ТАНОВСКИ од Петрово,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, вработен/a во ЈП за 
стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
РИСТО АВРАМОВ од Петрово,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, вработен/a во ЈП за 
стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
КРИСТИНА ТАНОВСКА од Петрово,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, ббрр..7744,, предложена 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
РИСТО АВРАМОВ од ППееттррооввоо,,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 
 

БОРИС РИСТОВ од Петрово,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, вработен/a во ЈП за 
стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
НИКОЛА АНГЕЛОВ од Петрово,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, вработен/a во ЈП за 
стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ВВЛЛААТТККОО  ММИИТТРРООВВ  од Петрово,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, ббрр..2244,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ЗЗВВООННККОО  ВВЕЕЛЛККООВВ  од ППееттррооввоо,,  ННаассееллббаа  ббеезз  ууллииччеенн  ссииссттеемм, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/35  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0366 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/36 од 24.08.2021 година, бр.11-46/36 од 07.09.2021 година, бр.11-

50/14 од 09.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
СВЕТЛАНА ДИМОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ 

бр.15, вработен/a во Општинско основно училиште Крсте Мисирков Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ТОДОРКА ДАГАЛЕВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ 

бр.17, вработен/a во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
ГЛИГОР СТОЈЕВ од Габрово,  Населба без уличен систем, вработен/a во ЈП за 
стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АНИТА МОРАРЦАЛИЕВА ЧОЧКОВА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ПАНЧЕ 
ПЕШЕВ бр.1, вработен/a во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - 
Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
______________________________________    оодд  ____________________________,,  ааддрреессаа  уулл..  ______________________________________    ббрр.. 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
АНГЕЛ КАРАИВАНОВ од Миравци,  адреса ул. МАРШАЛ ТИТО бр.0, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
РОЗА СТОЈАНОВСКА од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА 
бр.0, вработен/a во Министерство за финансии - Управа за јавни приходи,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
БРАНКО БИЗОЕВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. ДЕКО КОВАЧЕВ бр.129Е, 
вработен во Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

______________________________________    оодд  __________________,,  ааддрреессаа  уулл..  ______________________________________    ббрр.. 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
  

ППЕЕРРОО  ЦЦУУККЛЛЕЕВВ  од Миравци,  адреса ул. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ бр.30, предложен од 
политичката партија СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 

службеното гласило на Општина Гевгелија. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/36  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 4.    Маја Димчева, с.р 

 
Врз основа на членовите 37 ст. (2) т. 1), во врска со член 38 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17,125/17,35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Општинската 
изборна комисија ГЕВГЕЛИЈА, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го 
утврди следното: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 0367 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: (Решенија бр.11-20/37 од 24.08.2021 година, бр.11-46/37 од 07.09.2021 година и бр.11-

74/15 од 21.09.2021 година) 
 
 
За Претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
ЈОВАНКА ТОДОРОВСКА од Смоквица,  адреса на живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

бр.46, вработен/a во Општинско основно училиште Ристо Шуклев с.Негорци,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор се именува лицето:  
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СУЗАНА ПАЛАСКАРОВА од Смоквица,  адреса на живеење ул. КОСТАДИН 
ЗУПОВ бр.41, вработен/a во Општина Гевгелија  Гевгелија,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
РИСТО ДЕБНИКОВ од Смоквица,  адреса на живеење ул. КОСТАДИН ПОПЕТО - 
ВОЈВОДА бр.14, вработен/a во ЈП за железничка инфраструктура Македонски 
железници Скопје,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
КИРИЛ СУЛЕВ од Смоквица,  адреса на живеење ул. КОСТАДИН ЗУПОВ бр.63, 
вработен/a во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
РРИИССТТОО  ККААРРААММИИТТРРООВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ЗЗЕЕММУУННССККАА  ббрр..1111,, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ЛЕНА БУНДОВА од Смоквица,  адреса ул. бр. , предложена од политичката партија 
СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор се именуваат лицата: 

 
АНГЕЛ МАРАЧКОВ од Смоквица,  адреса на живеење ул. КОСТАДИН ЗУПОВ бр.23, 
вработен/a во ЈПКД Комуналец,  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
СТОЈАН РИСТОВ од Гевгелија,  адреса на живеење ул. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА бр.2, 
вработен/a во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје,    

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

ЖЖИИВВККОО  ДДААГГААЛЛЕЕВВ    оодд  ГГееввггееллиијјаа,,  ааддрреессаа  уулл..  ГГЕЕВВГГЕЕЛЛИИССККИИ  ППААРРТТИИЗЗААННССККИИ  ООДДРРЕЕДД  
ббрр..88,, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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ТОМЕ БУНДОВ од Смоквица,  адреса ул. бр. , предложен од политичката партија 
СДСМ, 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во 
службеното гласило на Општина Гевгелија. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Број 11-83/37  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК ГЕВГЕЛИЈА 
 

Митко Ризов, с.р 

Во Гевгелија, 28.09.2021 година  

 Членови на ОИК 

М.П. 1.    Билјана Арџанлиева, с.р 

 2.    Мери Дудова, с.р 

 3.    Борис Манолев, с.р 

 

3. Маја Димчева, с.р 
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