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Врз основа на член 36 став (1) точка 11 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен Весник на РМ" бр.05/02) и член 38 став (1) точка 33 од Статутот на Oпштина 
Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21), Советот на Oпштина Гевгелија донесе: 

ОДЛУКА 

за кофинансирање на проект „Градење инфраструктура за заштита на 
животната средина и подобрен квалитет на живот“ 

Член 1 

Заради потребата од аплицирање на Јавен повик од  Центарот за меѓународна 
соработка и развој (ЦМСР) на Република Словенија, Советот на Општина Гевгелија 

одобрува кофинансирање од 50% од вкупниот износ на проектот „Градење 
инфраструктура за заштита на животната средина и подобрен квалитет на живот“. 

Член 2 

Средствата се наменети за поддршка на проектот „Градење инфраструктура за 
заштита на животната средина и подобрен квалитет на живот“ чии активности ќе се 
спроведуваат во с.Милетково, на територијата на општина Гевгелија.  

Член 3 

Оваа одлука влегува на сила од денот на нејзино донесување, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 
Бр.09-1850/1                                                                                    Претседател  
31.08.2022 год.                                                                на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                       Патрик Матх  с.р. 

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

Врз основа на член 38 став (1) точка 26 од Статутот на Oпштина Гевгелија, („Службен 
гласник на Oпштина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), а во врска 
со член 20-б став (1) алинеа 3 и став (2) од Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.24/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 год. и 
″Службен весник на РСМ″ бр.143/19 и 14/20 год.), Советот на Општина Гевгелија, на 
седницата одржана на 31.08.2022 година,  ја донесе следната 

ОДЛУКА 
за давање согласност на Годишниот план за вработување 

на Општина Гевгелија за 2023 година 
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Член 1 

 Се дава согласност на Годишниот план за вработување на Општина Гевгелија за 
2023 година,  предложен од Градоначалникот на Општина Гевгелија. 

Член 2 

Се обврзува Градоначалникот на Општина Гевгелија,  Годишниот план за 
вработување на Општина Гевгелија за 2023 година, да го достави на мислење до 
Министерството за информатичко општество и администрација. 

Член 3 

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

 
Бр.09-1851/1                                                   Претседател 
31.08.2022 год.                на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                  Патрик Матх с.р. 

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

 

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 20-б став (2) од 
Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 
27/2016, 35/2018 и 198/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.143/19 и 14/20)  и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина Гевгелија 
(“Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21), 
Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на 
Јавна општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост“ Гевгелија, бр. 

04-163/1 од  26.07.2022 година 

Член 1 

Се дава согласност на Годишен план за вработување на Јавна општинска 
установа за деца Детска градинка “Детска радост“ Гевгелија за 2023 година. 

Член 2 

За реализација на планираните вработувања ќе се бара дополнување на блок 
дотацијата. 
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Член 3 

Се обврзува директорот на Јавна општинска установа за деца Детска градинка 
“Детска радост“ Гевгелија за 2023 година, Годишниот план за вработување на Јавна 
општинска установа за деца Детска градинка “Детска радост“ Гевгелија за 2023 година, да 
го достави на мислење до Министерството за информатичко општество и 
администрација. 

Член 4 

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

 
Бр.09-1852/1                                                                           Претседател 
31.08.2022 година                                                   на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                           Патрик Матх с.р. 

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

 

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со 
член 20-б став (2) од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник 
на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и “Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20)  и член 38 став (1) точка 43 од 
Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија“ 
бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21), Советот на Општина Гевгелија на 
седницата одржана на 31.08.2022 годинадонесе 

РЕШЕНИЕ 

за недавање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 
година на ЈОУ Дом на култура “Македонија“ – Гевгелија, бр.04-100/1 од 

24.08.2022 год. 

Член 1 

Не се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУ  Дом на 
култура “Македонија“ - Гевгелија за 2023 година. 

Член 2 

За реализација на планираните вработувања ќе се бара дополнување на 
блок дотацијата. 
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Член 3 

Се обврзува вд директорот на ЈОУ  Дом на култура “Македонија“ – 
Гевгелија, Годишниот план за вработување на ЈОУ  Дом на култура “Македонија“ - 
Гевгелија за 2023 година, да го достави на мислење до Министерството за 
информатичко општество и администрација. 

 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 
Бр.09-1853/1                                                                           Претседател 
31.08.2022 година                                                   на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                           Патрик Матх с.р. 
 

 
 

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

 

Врз основа на член 28 од Законот за средно образование (Основен текст на 
законот "Сл.весник на РМ" бр.44/95 и измените "Сл.весник на РМ" бр.44/1995, 24/1996, 
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016,67/2017,  64/2018 и „Сл. весник на Република Северна Македонија“ 
бр.229/20), 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, 2/21 и 5/21), Советот на 
Општина Гевгелија на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во 

СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебна 2022/2023 год. 

 
1. Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број ученици од 25 во 

СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2022/2023 год.и тоа: 
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Вид на образование во I година средно образование Паралелки Ученици 

Гимназиско образование 3 37 

Машинска струка-машински техничар за моторни 
возила 

1 14 

Здравствена струка-физеотерапевтски 
техничар/гинеколошко-акушерска сестра 

1 16 

Машинска струка-автомеханичар/заварувач 1 5 

Угостителско туристичка струка-готвач/келнер 1 12 

Вкупно паралелки 7 84 

 

  2.Оваа решение влегува на сила со денот на објавувањето во "Службен гласник 
на Општина Гевгелија". 

 
Бр.09-1854/1                                                                           Претседател 
31.08.2022 година                                                   на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                           Патрик Матх с.р. 

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

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 108 став (1) алинеа 2 
од Законот за основното образование (″Службен весник на РСМ″ бр.161/19 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 31.08.2022 година, донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ  
За усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ  
 ″Крсте Мисирков″- Гевгелија за учебната 2021/2022 година 

 
  
1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ ″Крсте Мисирков″-

Гевгелија за учебната 2021/2022 година, усвоен и предложен од Училишниот 
одбор на основното општинско училиште со Одлука бр.02-341/3  од 12.08.2022 
година. 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 
гласник на Oпштина Гевгелија″. 

 
 
бр.09-1855/1                  Претседател 
31.08.2022 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија           Патрик Матх с.р. 
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Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(″Службен весник на РМ″ бр.05/02 год.), а во врска со член 108 став (1) алинеа 2 
од Законот за основното образование (″Службен весник на РСМ″ бр.161/19 год.) и 
член 38 став (1)  точка 29 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 31.08.2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ  

за усвојување на Годишнaта Програма за работа на ООУ                             
″Крсте Мисирков″- Гевгелија за учебната 2022/2023 година 

 
1.Се усвојува Годишната Програма за работа на ООУ ″Крсте Мисирков″-

Гевгелија за учебната 2022/2023 година, усвоенa и предложенa oд Училишниот 
одбор на основното општинско училиште со Одлука бр.02-341/4 од 12.08.2022 
година. 

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

 
 

бр.09-1856/1                                   Претседател 
31.08.2022 год..     на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија          Патрик Матх с.р.  
 

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

Врз основа на член 42 став (1) од Законот за основно образование 
(″Службен весник на РМ″ бр.161/19 год.), член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување ученички екскурзии и другите слободни активности на учениците од 
основните училишта (бр.10-404/1 од 01.11.2010г. на Министерството за 
образование и наука) и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на Oпштина 
Гевгелија (″Службен гласник на Oпштина Гевгелија″ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 
02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 
31.08.2022 год., донесе 

РЕШЕНИЕ 

за давање мислење за реализација на Годишната Програма за 
екскурзии и други слободни активности во ООУ ″Kрсте Мисирков″-Гевгелија 

за учебната 2022-2023г. 

 
 1.Се дава позитивно мислење за реализација на Годишната Програма за 

екскурзии и други слободни активности во ООУ ″Крсте Мисирков″-Гевгелија за  
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учебната 2022/2023 година, усвоена и предложена од училишниот одбор на 

основното општинско училиште со Одлука бр.02-341/5 од 12.08.2022 година. 

 2.Годишната Програма за екскурзии и други слободни активности во ООУ 

″Крсте Мисирков″-Гевгелија за учебната 2022/2023 година е во согласност со 

Годишната програма за работа на ООУ ″Крсте Мисирков″-Гевгелија за учебната 

2021/2022 година. 

 3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 
гласник на Oпштина Гевгелија″. 

 

        

Бр.09-1857/1           Претседател 

31.08.2022 год.                     на Советот на Општина Гевгелија, 

Гевгелија                              Патрик Матх с.р 

 

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

 

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 108 став (1) алинеа 2 
од Законот за основното образование (″Службен весник на РСМ″ бр.161/19 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, 02/21и 05/21 год.), Советот на 
Општина Гевгелија на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе 

 

РЕШЕНИЕ  

за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ                             
″Владо Кантарџиев″- Гевгелија за учебната 2021/2022 година 

1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ ″Владо Кантарџиев″-
Гевгелија за учебната 2021/2022 година, усвоен и предложен од Училишниот 
одбор на основното општинско училиште со Одлука бр.02-4/43 од 18.07.2022 
година. 
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2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 
гласник на Општина Гевгелија″. 

 
 
бр.09-1858/1                                     Претседател 
31.08.2022 год.        на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија               Патрик Матх с.р. 
 

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

Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(″Службен весник на РМ″ бр.05/02 год.), а во врска со член 108 став (1) алинеа 2 
од Законот за основното образование (″Службен весник на РСМ″ бр.161/19 год.) и 
член 38 став (1)  точка 29 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 31.08.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ  

за усвојување на Годишнaта Програма за работа на ООУ                             
″Владо Кантарџиев″- Гевгелија за учебната 2022/2023 година 

 

 1.Се усвојува Годишната Програма за работа на ООУ ″Владо 
Кантарџиев″-Гевгелија за учебната 2022/2023 година, усвоенa и предложенa oд 
Училишниот одбор на основното општинско училиште со Одлука бр.02-4/47 од 
15.08.2022  година. 

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

 
 
бр.09-1859/1              Претседател 
31.08.2022 год..       на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија            Патрик Матх с.р.   
 

-----------------------------------------------   
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Врз основа на член 42 став (1) од Законот за основно образование 
(″Службен весник на РМ″ бр.161/19 год.), член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување ученички екскурзии и другите слободни активности на учениците од 
основните училишта (бр.10-404/1 од 01.11.2010г. на Министерството за 
образование и наука) и член 38 став (1) точка 29 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 
31.08.2022 год., донесе 

РЕШЕНИЕ 

за давање мислење за реализација на Годишната Програма за 
ученички екскурзии и други слободни активности на учениците во ООУ                   

″Владо Кантарџиев″-Гевгелија за учебната 2022-2023г. 

 
 1.Се дава позитивно мислење за реализација на Годишната Програма за 

ученички екскурзии и други слободни активности на учениците во ООУ            

″Владо Кантарџиев″-Гевгелија за учебната 2022/2023 година, предложена од 

училишниот одбор на основното општинско училиште со Одлука бр.02-4/50 од      

15.08.2022 година. 

 2.Годишната Програма за екскурзии и други слободни активности во ООУ 

″Владо Кантарџиев″-Гевгелија за учебната 2022/2023 година е во согласност со 

Годишната програма за работа на ООУ ″Владо Кантарџиев″-Гевгелија за учебната 

2022/2023 година. 

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

 
        
 
Бр.09-1860/1                Претседател 
31.08.2022 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                       Патрик Матх с.р. 
 

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

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 108 став (1) алинеа 2 
од Законот за основното образование (″Службен весник на РСМ″ бр.161/19 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 
Општина Гевгелија на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе 
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РЕШЕНИЕ  

за усвојување на Годишниот Извештај за работата и постигнатите 
резултати на ООУ ″Климент Охридски″- Миравци за учебната 2021/2022 

година 

 

1.Се усвојува Годишниот извештај за работата и постигнатите резултати на 
ООУ ″Климент Охридски″-Миравци за учебната 2021/2022 година, усвоен и 
предложен од Училишниот одбор на основното општинско училиште со Одлука 
бр.02-185/1  од 01.07.2022 година. 

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

 
 
 
бр.09-1861/1              Претседател 
31.08.2022 год.    на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија        Патрик Матх с.р.   
 

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

Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(″Службен весник на РМ″ бр.05/02 год.), а во врска со член 108 став (1) алинеа 2 
од Законот за основното образование (″Службен весник на РСМ″ бр.161/19 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 
Oпштина Гевгелија на седницата одржана на  31.08.2022 година, донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

за усвојување на Годишнaта Програма за работа на ООУ                                        
″Климент Охридски″- Миравци за учебната 2022/2023 година 

1.Се усвојува Годишната Програма за работа на ООУ ″Климент Охридски″-
Миравци за учебната 2022/2023 година, усвоенa и предложенa oд Училишниот 
одбор на основното општинско училиште со Одлука бр.02-227/1 од 12.08.2022 
година. 
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2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен гласник 
на Општина Гевгелија″. 

 
бр.09-1862/1                  Претседател 
31.08.2022 год..     на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија              Патрик Матх с.р. 
 

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

Врз основа на член 42 став (1) од Законот за основно образование 
(″Службен весник на РМ″ бр.161/19 год.), член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување ученички екскурзии и другите слободни активности на учениците од 
основните училишта (бр.10-404/1 од 01.11.2010г. на Министерството за 
образование и наука) и член 38 став (1) точка 29 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 
31.08.2022 год., донесе 

РЕШЕНИЕ 

за давање мислење за реализација на Годишната Програма за 
ученички екскурзии и други слободни активности на учениците во ООУ                   

″Kлимент Охридски″-Миравци за учебната 2022-2023г. 

 
 1.Се дава позитивно мислење за реализација на Годишната Програма за 

ученички екскурзии и други слободни активности на учениците во ООУ            

″Климент Охридски″-Миравци за учебната 2022/2023 година, предложена од 

училишниот одбор на основното општинско училиште со Одлука бр.02-227/2 од      

12.08.2022 година. 

 2.Годишната Програма за екскурзии и други слободни активности во ООУ 

″Климент Охридски″-Миравци за учебната 2022/2023 година е во согласност со 

Годишната програма за работа на ООУ ″Климент Охридски″-Миравци за учебната 

2022/2023 година. 

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

        
 
Бр.09-1863/1                      Претседател 
31.08.2022 год.      на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                 Патрик Матх с.р. 

--------------------------------------------- 
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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 108 став (1) алинеа 2 
од Законот за основното образование (″Службен весник на РСМ″ бр.161/19 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 
Општина Гевгелија на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ  

за усвојување на Годишниот Извештај за работата и постигнатите 
резултати на ООУ ″Ристо Шуклев″- Негорци за учебната 2021/2022 година 

1.Се усвојува Годишниот извештај за работата  и постигнатите резултати на 
ООУ ″Ристо Шуклев″-Негорци за учебната 2021/2022 година, усвоен и предложен 
од Училишниот одбор на основното општинско училиште со Одлука бр.02-214/3 од 
04.07.2022 година. 

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

 
 
 
бр.09-1864/1                      Претседател 
31.08.2022 год.        на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија         Патрик Матх с.р.  
 

 

Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(″Службен весник на РМ″ бр.05/02 год.), а во врска со член 108 став (1) алинеа 2 
од Законот за основното образование (″Службен весник на РСМ″ бр.161/19 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 
Oпштина Гевгелија на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

За усвојување на Годишнaта Програма за работа на ООУ                                        
″ Ристо Шуклев″- Негорци за учебната 2022/2023 година 

 

1.Се усвојува Годишната Програма за работа на ООУ ″Ристо Шуклев″-Негорци 
за учебната 2022/2023 година, усвоенa и предложенa oд Училишниот одбор на 
основното општинско училиште со Одлука бр.02-235/1 од 12.08.2022 година. 
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2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен гласник 
на Општина Гевгелија″. 

 
бр.09-1865/1                                 Претседател 
31.08.2022 год..    на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија           Патрик Матх с.р.   

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

Врз основа на член 42 став (1) од Законот за основно образование 
(″Службен весник на РМ″ бр.161/19 год.), член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување ученички екскурзии и другите слободни активности на учениците од 
основните училишта (бр.10-404/1 од 01.11.2010г. на Министерството за 
образование и наука) и член 38 став (1) точка 29 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 
31.08.2022 год., донесе 

РЕШЕНИЕ 

за давање мислење за реализација на Годишната Програма за 
ученички екскурзии и други слободни активности на учениците во ООУ                   

″Ристо Шуклев″-Негорци за учебната 2022-2023г. 

 
 1.Се дава позитивно мислење за реализација на Годишната Програма за 

ученички екскурзии и други слободни активности на учениците во ООУ            

″Ристо Шуклев″-Негорци за учебната 2022/2023 година, предложена од 

училишниот одбор на основното општинско училиште со Одлука бр.02-243/4 од      

19.08.2022 година. 

 2.Годишната Програма за екскурзии и други слободни активности во ООУ 

″Ристо Шуклев″- Негорци за учебната 2022/2023 година е во согласност со 

Годишната програма за работа на ООУ ″Ристо Шуклев″-Негорци за учебната 

2022/2023 година. 

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

 
Бр.09-1866/1                  Претседател 
31.08.2022 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                     Патрик Матх с.р. 

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



07 септември 2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 11страна 676 

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 108 став (1) алинеа 2 
од Законот за основното образование (″Службен весник на РСМ″ бр.161/19 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 
Општина Гевгелија на седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ  

За усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООМУ                       
″Васо Карајанов″- Гевгелија за учебната 2021/2022 година 

 

1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООМУ ″Васо Карајанов″-
Гевгелија за учебната 2021/2022 година, усвоен и предложен од Училишниот 
одбор на основното општинско училиште со Одлука бр.02-71/1 од 12.08.2022 
година. 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен гласник 
на Oпштина Гевгелија″. 

 
 
 
бр.09-1867/1           Претседател 
31.08.2022 год.         на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија       Патрик Матх с.р.  

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

Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(″Службен весник на РМ″ бр.05/02 год.), а во врска со член 108 став (1) алинеа 2 
од Законот за основното образование (″Службен весник на РСМ″ бр.161/19 год.) и 
член 38 став (1)  точка 29 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 31.08.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

За усвојување на Годишнaта Програма за работа на ООMУ                                        
″Васо Карајанов″- Гевгелија за учебната 2022/2023 година 

1.Се усвојува Годишната Програма за работа на ООМУ ″Васо Карајанов″-
Гевгелија за учебната 2022/2023 година, усвоенa и предложенa oд Училишниот 
одбор на основното општинско училиште со Одлука бр.02-71/2 од 12.08.2022 
година. 
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2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен гласник 
на Oпштина Гевгелија″. 

 
бр.09-1868/1                           Претседател 
31.08.2022 год..    на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија              Патрик Матх  с.р.   

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

 

Врз основа на член 11 став (1) точка 7 од Законот за јавните претпријатија 
(″Службен весник на РМ″ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 год. и "Службен весник на 
РСМ" бр.275/19 и 89/22 год.) и член 38 став (1) точка 31 од Статутот на Oпштина 
Гевгелија (″Службен гласник на Oпштина Гевгелија″ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 
02/21 и 05/21 год.), Советот на Oпштина Гевгелија на седницата одржана на 
31.08.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Финансискиот извештај на  

Јавното претпријатие за комунални дејности ″Комуналец″- Гевгелија  
за периодот 01.01.2022г. – 30.06.2022 година 

 

1.Се дава согласност на Финансискиот извештај на Јавното претпријатие за 
комунални дејности ″Комуналец″-Гевгелија за периодот од 01.01.2022 год. – 
30.06.2022 година, усвоен и предложен од Управниот одбор на Јавното 
претпријатие со Одлука бр.02-1144/2 од 22.08.2022 година. 

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

 
 
 

Бр.09- 1869/1                                                             Претседател     
31.08.2022 год.                   на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                       Патрик Матх с.р.   
 

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

Врз основа на член 20-б став (1) алинеа 3  од Законот за вработените во 
јавниот сектор (“Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18 и 
"Службен весник на РСМ" бр.143/19 и 14/20 год.) и член 38 став (1) точка 43 од 
Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија“  
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бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на 
седницата одржана на 31.08.2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за недавање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот 
план за вработување на  ЈПКД  “Комуналец“ - Гевгелија за 2022 година 

 
Член 1 

Не се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план 
за вработување на Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ - 
Гевгелија за 2022 година, предложен од директорот на јавното претпријатие под 
бр.01-1139/1 од 18.08.2022 година. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 

бр.09-1870/1                                                       Претседател  
31.08.2022 год.                     на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                    Патрик Матх с.р. 
 

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

Врз основа на член 20-б став (1) алинеа 3  од Законот за вработените во 
јавниот сектор (“Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18 и 
"Службен весник на РСМ" бр.143/19 и 14/20 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 31.08.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

за недавање согласност на Годишниот план за вработување на  ЈПКД  
“Комуналец“ - Гевгелија за 2023 година 

Член 1 

Не се дава согласност на Годишниот план за вработување на Јавното 
претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ - Гевгелија за 2023 година, 
предложен од директорот на јавното претпријатие под бр.01-1052/1 од 26.07.2022 
година. 

 



07 септември 2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 11страна 679 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 

 
бр.09-1871/1                                                        Претседател  
31.08.2022 год.                     на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                       Патрик Матх с.р. 
 

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

Врз основа на член 20-б став (1) алинеа 3  од Законот за вработените во 
јавниот сектор (“Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18 и 
"Службен весник на РСМ" бр.143/19 и 14/20 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 31.08.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

за недавање согласност на Годишниот план за вработување на  ЈПКД  
“Комуналец“ - Гевгелија за 2023 година 

Член 1 

Не се дава согласност на Годишниот план за вработување на Јавното 
претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ - Гевгелија за 2023 година, 
предложен од директорот на јавното претпријатие под бр.01-1052/1 од 26.07.2022 
година. 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 
 
бр.09-1871/1                                                        Претседател  
31.08.2022 год.                     на Советот на Општина Гевглија, 
Гевгелија                          Патрик Матх с.р. 

 
 

----------------------------------------------------  
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        Врз основа на член 50 стaв (1)точка 16 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/02 год.),  а во врска со член 38 став (1) точки 43 и 44 
од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на О.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 31.08.2022 год.ја донесе следната 

 
ОДЛУКА 

за исплата на финансиски средства за медицински третман во 
странство 

 
Член 1 

Се донесува Одлука за исплата на финансиски средства за медицински 
третман во странство на лицето Дамјан Хаџи-Николов од Гевгелија. 

 
Член 2 

 Износот кој Општина Гевгелија ќе го исплати е 300.000 денари нето 
износ плус персонален данок согласно позитивните законски прописи и истите 
ќе се исплатат од ставката 464990- други трансфери, програма Д0-Градоначалник. 

 Сметката на која ќе бидат исплатени средствата ќе биде 
дополнително утврдена со консултација со родителите. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со објавување во "Службен гласник на 
Општина Гевгелија". 

 
 

Бр.09-1872/1                                                                           Претседател   
31.08.2022год.                                 на Советот на Општина Гевгелија,                                                            
Гевгелија                    Патрик Матх с.р. 
 

------------------------------------------------------------ 
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Службен гласник на Општина Гевгелија. 
Излегува по потреба. 
Издава и уредува Одделние за правни работи. 


