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Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 
47/11, 192/15, 209/18, 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21 г.) и член 89 од Статутот на 
Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на 30.09.2022 година, по расправата по Предлог-Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија   за период од 01.01.2022-
30.06.2022 година, го донесе следниот 

З А К Л У Ч О К 

1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за период од од 01.01.2022-30.06.2022 година 
(кумулативно). 

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

 
Бр.09-2013/1 
30.09.2022 год. 
Гевгелија      Претседател 
       на Советот на Општина Гевгелија 
                        Патрик Матх с.р.  

________________________________________ 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
Бр.09-2014/1        Претседател 
30.09.2022 год                на Совет на Општина Гевгелија 
Гевгелија        Патрик Матх с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 и 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр 5/02 г.), член 23 став 8 од Законот за финансирање 
на единиците на локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11192/15 и 209/18 г. и ,,Службен весник на РСМ“ бр 244/19, 53/21, 
77/21, 150/21 и 173 /21 г.), член 31 од Законот за буџетите (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16 г. и 
,,Службен весник на РСМ“ бр. 151/21 г.), член 93 став 2 од Законот за 
административните службеници  (,,Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 
48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17, 11/18 и ,,Службен весник на 
РСМ“ бр. 275/19, 14/20, 215/ 21 и 99/22 г.) одредбите на Колективниот договор за 
вработените во Општина Гевгелија бр.01-375/1 од 24.02.2021 год. Законот за 
плати и други надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и други избрани 
и именувани лица во РМ (,,Службен весник на РМ“ бр. 36/94, 44/90, 11/91,38/91, 
23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 
170/13, 139/14 и 233/18, член 9 од Законот за исплата на платите во Република 
Македонија (,,Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 139/14, 147/15 г. и 
,,Службен весник на РСМ“ бр. 202/19 г.) и член 38 став 1 точка 4 од Статутот на 
Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 08/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21), Советот на Општина Гевгелија на 15-та седница, 
одржана на ден 30.09. 2022 година, донесе 

 
 

 О Д Л У К А 
за измена и дополнување на Одлуката за извршување 

на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година 
 

Член 1 
 Во член 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година бројот ,,2021“ се заменува со бројот ,,2022“.  

 
Член 2 

 Во членот 9  став 1 од Одлуката зборовите ,, со блок дотации на 
Општината“ се заменуваат со зборовите ,,од буџетот на дотации“, а во ставот 3 
зборовите ,,општинскиот буџет“ се заменуваат со зборовите ,,буџет на дотации“. 
 

Член 3 
 Став 1 од член 12 се менува и гласи: ,,Надоместокот за годишен одмор 
изнесува најмалку 60% од основицата (просечна  месечна исплатена нето плата 
по вработен во РСМ за последните три месеци ) под услов работникот да работел 
најмалку 6 (шест) месеци во календарската година во државната управа. 
 

Член 4 
 Ставот 1 од член 15 се менува и гласи:  
 Вработен кој заминува во пензија, има право на испратнина во висина од 
најмалку 
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две основици од просечната месечна нето плата во Република Северна 
Македонија 
исплатена во претходната година . 

 Во ставот 3  од истиот член зборовите ,,доколку живеел во заедница“ се 
бришат. 
 

Член 5 
 Членот 23 се менува и гласи: 
 Буџетот на Општина Гевгелија се извршува од 01.01.2022 до 31.12.2022 
година. 
 

Член 6 
 Во членот 24 бројот ,,2021“ се заменува со бројот ,,2022“. 
 

Член 7 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија“, а ќе се применува од 01 јануари 2022 година. 
 
 
Бр.09- 2015/1 
30.09.2022 год. 
Гевгелија 
         Претседател 
        на Советот на Општина Гевгелија  
               Патрик Матх с.р.  

__________________________________   
 

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законнот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.61/04, 96/04,67/07,156/09,4711,192/15 

и,,Службен весник на РСМ“ бр.244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22 г.) 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 15-та седница, одржана на 30.09.2022 година, донесе 

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

За 2022 година 

Член 1 

Со Буџетскиот календар се утврдуваат роковите и активностите кои се 
преземаат и се поврзани со Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година: 
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Дат

а 
Активност Назив на 

органот/институција 

Јан
уари 

Општинските буџетски корисници изготвуваат 
годишни финансиски планови по квартали за користење 
на одобрените средства и ги доставуваат до општината. 

 

Општински 
буџетски корисници 

Фе
вруари 

 

 

Изготвување на Годишна сметка на Буџетот на 
општината. 

Достава на годишната сметка до Советот на 
општината. 

Општинските буџетски корисници до 
Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови. 

Одделение за 
финансиски прашања 

Градоначалник 

Општински 
буџетски корисници 

 
Март 

 

 

 

Советот на општината ја донесува Годишната 
сметка на Буџетот на општината. 

Градоначалникот ја доставува усвоената 
Годишна сметка до Министерството за финансии. 

Општинските буџетски корисници до 
Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови 

Совет на 
општината 

Градоначалник 

 

Општински 
буџетски корисници 

Апр
ил 

 

Изготвување на квартален извештај за прв 
квартал од тековната година со образложение за 
извршување на Буџетот. 

Градоначалникот го доставува до Ми-
нистерството за финансии и до Советот на општината на 
усвојување. 

Општинските буџетски корисници до 
Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови. 

Совет на 
општината 

Градоначалник 

Министерство за 
финансии 

Општински 
буџетски корисници 

Апр
ил-Мај 

Подготвување на општински буџетски циркулар 
од страна на Градоначалникот со образложение за 
потребните средства и негова достава до општинските 
буџетски корисници 

Градоначалник 

Мај 

 

Достава на финсниски планови од страна на 
општинските буџетски корисници за користење на 
вишокот на приходи од претходната година. 

Општинските буџетски корисници до 
Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за исвршувањетона нивните финансиски 

Општински 
буџетски корисници 

 

Градоначалник 



планови. 

 

Совет на 
општината 

Јун
и 

 

Општинските буџетски корисници ги доставуваат 
предлог пресметките за наредната година со 
образложение за висината на износите по позиции. 

Општинските буџетски корисници до 
Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови 

Општински 
буџетски корисници 

Јул
и 

 

 

Изготвување на квартални извештаи за втор 
квартал со образложение за извршувањето на Буџетот. 

Градоначалникот ги доставува до 
Министерството за финансии и до Советот на општината 
на усвојување. 

Општинските буџетски корисници до 
Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови. 

Совет на 
општината 

 

Градоначалник 

 

Општински 
буџетски корисници 

Авг
уст 

 

. 

Градоначалникот ги разгледува новите барања и 
предлози и по нив одлучува и дава насоки. 

Општинските буџетски корисници до 
Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови. 

Одделение за 
финансиски прашања. 

Градоначалник 

 

Општински 
буџетски корисници 

Сеп
тември 

 

. 

Општинските буџетски корисници до 
Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови 

Општински 
буџетски корисници 

Окт
омври 

 

Општинските буџетски корисници до 
Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови. 

Градоначалник 

Раководители на 
одделенија 

Општински 
буџетски корисници 

Окт
омври 

Градоначалникот до општинските буџетски 
корисници ги доставува главните насоки за изготвување 
на финансиските планови 

 

Окт
омври 

Изготвување и доставување на Предлог-План на 
програми за развој до Советот на општината 

Раководители на 
Одделенија 



 Градоначалник 

Окт
омври 

 

Изготвување квартални ивештаи за трет квартал 
со образложение за извршување на Буџетот. 

Градоначалникот ги доставува до 
Министерството за финансии и до Советот на општината 
на нивно усвојување. 

Совет на 
општина 

 

градоначалник 

Ное
мври 

 

Се донесува Планот на програми за развој и 
доколку има потреба Градоначалникот предлага до 
Советот на општината Измени и дополнувања. 

Општинските буџетски корисници до 
Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови. 

Совет на 
општината 

 

Општински 
буџетски корисници 

Ное
мври 

Се изготвува Нацрт-Буџет од страна на 
финансискиот оддел на општината. 

Градоначалникот го разгледува и одобрува 
Нацрт-Буџетот и истиот се објавува на ВЕБ страната на 
општината. 

Се води јавна расправа од Советот на 
општината, НВО, Здруженија на граѓани, месни заедници 
и заинтересирани граѓани. 

Одделение за 
финансиски прашања 

 

Градоначалник 

 

Совет на 
општината 

 

Јавна расправа 

Дек
ември 

 

Се донесуваат Годишните програми за работа на 
одделенијата. 

Општинските буџетски корисници до 
Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови 

Совет на 
општината 

 

Општински 
буџетски корисници 

Дек
ември 

Градоначалникот го доставува предлог-Буџетот 
до советот на општината 

Градоначалник 

Дек
ември 

 Советот на општината за донесува: 

-Буџет за наредната буџетска година; 

-Одлука за извршување на Буџетот; 

-Буџетски календар; 

-Одлука за времено финансирање согласно 
Законот за финансирање на ЕЛС, доколку Советот не го 
усвои Предлог-Буџетот 

Совет на 
општината 
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Член 2 

Со влегувањето во сила на овој  Буџетски календар, престанува да важи  Одлуката 
за донесување на Буџетски календар за планирање и донесување на Буџетот на општина 
Гевгелија бр.09-2073/1од 29.12.2021 година. 

                                                          Член 3 

Буџетскиот календар на Општина Гевгелија за 2022 година влегува во сила  со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 
Бр.09-2016 
30.09.2022 год. 
Гевгелија       Претседател 
            на Советот на Општина Гевгелија 
               Патрик Матх с.р. 

 
_______________________________________ 

 

 

Врз основа на член 94 и 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ” бр. 15/15, 
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на РСМ” бр.275/19), член 22 став (1) точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на РМ” бр.5/2002), Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на РМ“ 
бр.193/16, 72/2018 и 16/2022) и член 38 став (1) точка 8 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 ___________.2022 година, донесе 

 
 

ПРОГРАМА 
За измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште во Oпштина Гевгелија 

за 2022 година 

 

Член 1 

Во Програмата за уредување на градежното земјиште во Oпштина Гевгелија за 2022 година 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/2021 и 7/2022), во глава IV.„Извори за финансирање на 
Програмата“, табелата се заменува со нова табела: 
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Член 2 

Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во 
табелата во делот „Програма ДА – Месна самоуправа - Капитални проекти“, износот „300.000,00“ се заменува 
со износот „150.000,00“. 

Ви истата програма ДА, во делот „потпрограма ДА0 - Месна самоуправа - Капитални проекти“, 
износот „300.000,00“ се заменува со износот „150.000,00“. 

 

Член 3 

Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во 
табелата во делот „Програма ЕА – Капитални трошоци на општината“, износот „1.000.000,00“ се заменува со 
износот „10.900.000,00“. 

Ви истата програма ЕА, во делот „потпрограма ЕА0 - Капитални трошоци на општината“, износот 
„1.000.000,00“ се заменува со износот „10.900.000,00“. 

 

Член 4 

Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во 
табелата во делот „Програма Ф2 – Уредување на градежно земјиште“, износот „1.500.000,00“ се заменува со 
износот „1.000.000,00“. 

 

Р
:бр 

Програма Потпрограма ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ ИЗНОС 

1 Д 
Д

А 
Месна самоуправа - Капитални проекти 

150.000,0
0 

2 Е 
Е

А 
Општинска администрација- Капитални трошоци на 
општината 

10.900.00
0,00 

3 Ф  Урбано Планирање 
21.000.00

0,00 

4 Ј  Комунални дејности 
16.598.80

4,00 

5 Л 
Л

А 
Спорт и рекреација - Капитални расходи 

1.900.000
,00 

   ВКУПНО ПРИХОДИ 
50.548.80

4,00 
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Член 5 

Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во 
табелата во делот „Програма Ј7 – Одржување и користење на паркови и зеленило“, износот „8.300.000,00“ се 
заменува со износот „7.700.000,00“. 

Член 6 

Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во 
табелата во делот „Програма ЈЕ – Изградба на простор за паркирање“, износот „100.000,00“ се заменува со 
износот „20.000,00“. 

Ви истата програма ЈЕ, во делот „потпрограма ЈЕ0 - Изградба на простор за паркирање“, износот 
„100.000,00“ се заменува со износот „20.000,00“. 

Член 7 

Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во 
табелата во делот „Програма ЈИ – Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води“, 
износот „3.000.000,00“ се заменува со износот „660.000,00“. 

Ви истата програма ЈИ, во делот „потпрограма ЈИ0 - Изградба на системи за одведување и 
пречистување на отпадни води“, износот „2.800.000,00“ се заменува со износот „500.000,00“. 

Ви истата програма ЈИ, во делот „потпрограма ЈИА - Атмосферска канализациона мрежа“, износот 
„100.000,00“ се заменува со износот „80.000,00“. 

Ви истата програма ЈИ, во делот „потпрограма ЈИЛ - Изградба на пречистителна станица за отпадни 
води од Негорци, Негорски бањи, Прдејци и инд.зони „Блокотехна“ и „Прдејци“, износот „100.000,00“ се 
заменува со износот „80.000,00“. 

Член 8 

Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во 
табелата во делот „Програма ЈЈ – Изградба на депонии за отпад“, износот „900.000,00“ се заменува со 
износот „100.000,00“. 

Ви истата програма ЈЈ, во делот „потпрограма ЈЈ0 – Изградба на депонии за отпад“, износот 
„900.000,00“ се заменува со износот „100.000,00“. 

Член 9 

Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во 
табелата во делот „Програма ЈЛ – Капитални расходи за други комунални услуги“, износот „2.550.000,00“ се 
заменува со износот „1.721.804,00“. 
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Ви истата програма ЈЛ, во делот „потпрограма ЈЛ0 - Капитални расходи за други комунални услуги“, 
износот „1.050.000,00“ се заменува со износот „1.121.804,00“. 

Ви истата програма ЈЛ, во делот „потпрограма ЈЛА - Регулација на дел од коритото на Сува река“, 
износот „100.000,00“ се заменува со износот „50.000,00“. 

Ви истата програма ЈЛ, во делот „потпрограма ЈЛБ - Регулација на дел од коритото на Мрзенска 
(Серменинска) река“, износот „100.000,00“ се заменува со износот „50.000,00“. 

Ви истата програма ЈЛ, во делот „потпрограма ЈЛЦ - Регулација на одводниот канал “Рауљ”, износот 
„100.000,00“ се заменува со износот „50.000,00“. 

Ви истата програма ЈЛ, во делот „потпрограма ЈЛД - Примарна и секундарна сообраќајна  мрежа за 
Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија”, износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „350.000,00“. 

Ви истата програма ЈЛ, во делот „потпрограма ЈЛМ - Гасификација на Општина Гевгелија”, износот 
„100.000,00“ се заменува со износот „50.000,00“. 

Ви истата програма ЈЛ, во делот „потпрограма ЈЛР - Индустриска зона со контејнерски терминал – 
Друмот Гевгелија“, износот „100.000,00“ се заменува со износот „50.000,00“. 

Член 10 
Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во 

табелата во делот „Програма ЈМ – Изградба на паркови и зеленило – капитални расходи“, износот 
„1.200.000,00“ се заменува со износот „400.000,00“. 

Ви истата програма ЈМ, во делот „потпрограма ЈМ0 - Изградба на паркови и зеленило – капитални 
расходи“, износот „200.000,00“ се заменува со износот „100.000,00“. 

Ви истата програма ЈМ, во делот „потпрограма ЈМА - Изградба на нов градски парк“, износот 
„800.000,00“ се заменува со износот „300.000,00“. 

Член 11 
Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во 

табелата во делот „Програма ЈН – Урбана опрема-Капитални расходи“, износот „1.500.000,00“ се заменува со 
износот „600.000,00“. 

Член 12 
Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во 

табелата во делот „Програма ЛА – Спорт и рекреација – Капитални расходи“, износот „11.000.000,00“ се 
заменува со износот „1.900.000,00“. 

Ви истата програма ЛА, во делот „потпрограма ЛА0 - Спорт и рекреација – Капитални расходи“, 
износот „11.000.000,00“ се заменува со износот „1.900.000,00“. 

Член 13 

Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во делот 
„Вкупно“, износот „56.747.000,00“, се заменува со износот „50.548.804,00 “. 
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Член 14 

Во Глава „V.Трошоци за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште“, во делот 
„Рекапитулација на расходите“, табелата “, се заменува со нова табела: 

„Рекапитулација на расходите: 

Надлежност Програма ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ ИЗНОС 

Д  МЕСНА САМОУПРАВА 150.000,00 

 
Д

А 
Месна самоуправа – Капитални проекти  150.000,00 

Е  ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 
10.900.000,0

0 

 
Е

А 
Капитални трошоци на општината  

10.900.000,0
0 

Ф  УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ 
21.000.000,0

0 

 
Ф

2 
Уредување на градежно земјиште 1.000.000,00 

 
Ф

А 
Уредување на градежно земјиште-Капитални 

трошоци 
20.000.000,0

0 

Ј  КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 
16.598.804,0

0 

 Ј7 Одржување и користење на паркови и зеленило 7.700.000,00 

 Ј8 Други комунални услуги 3.697.000,00 

 ЈА Изградба на јавно осветлување 1.000.000,00 

 ЈЕ Изградба на простор за паркирање 20.000,00 

 ЈГ Изградба на системи за водоснабдување 700.000,00 

 ЈИ 
Изградба на системи за одведување и  

пречистување на отпадни води 
660.000,00 

 ЈЈ Изградба на депонии за отпад 100.000,00 

 ЈЛ Капитални расходи за други комунални услуги 1.721.804,00 

 
Ј

М 
Изградба на паркови и зеленило-Капитални 

расходи 
400.000,00 

 ЈН Урбана опрема-Капитални расходи 600.000,00 

Л  СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 1.900.000,00 

 
Л

А 
Спорт и рекреација-Капитални расходи 1.900.000,00 

  ВКУПНО РАСХОДИ 
50.548.804,0

0 
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Член 15 

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Гевгелија”. 

                                                                                      
Бр.09-2017                                           Претседател     
30.09.2022 год.                                 на Советот на општина Гевгелија   
Гевгелија                                                                                      
                Патрик Матх с.р. 

_________________________________________________________   
 

Врз основа на член 14 став 4 и 15 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на РМ” 
бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 
150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник 
на РМ” бр.5/2002) и член 38 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина 
Гевгелија” бр.25/2006 и 8/2010), по расправата по Предлог-Програма за измени и дополнувања на 
Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и 
улици во Општина Гевгелија за 2022 година,Советот на Општина Гевгелија, на седницата одржана на ден 
30.09..2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за неусвојување на  измените и дополнувањата на Програмата за изградба, реконструкција, 

рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици  
во Oпштина Гевгелија за 2022 година 

 
1.Не се усвојуваат предложените измени и дополнувања на Програмата за изградба, реконструкција, 

рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици  во Oпштина Гевгелија за 2022 
година. 

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

 
Бр.09-2018/1 
30.09.2022 год. 
Гевгелија         Претседател 
                 на Советот на Општина Гевгелија 
                    Патрик Матх с.р. 

__________________________________________________ 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 г.) а во врска со член 89 став 1 алинеа 3 од 
Законот за средно образование (,,Службен весник на РМ“ бр.44/95, ...64/18 г.) и 
член 38 став1 точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на 
Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на 
Општина Гевгелија на седницата одржана на  30.09.2022 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на измените и дополнувања на финансовиот план  за 
2022 година на СОУ ,,Јосиф Јосифовски“ –Гевгелија 

1.Се усвојуваат измените и дополнувањата на   финансовиот план за 2022 
година за планирани приходи и расходи  на СОУ  “Јосиф Јосифовски“ Гевгелија, 
усвоени и предложени од Училишниот одбор со Одлуки бр.02-856/1, 02-857/1,    
02-858/1, 02-859/1, 02-860/1 и  02-861/1 од 15.09.2022 година.  

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

 
Бр.09-2019/1 
30.09.2022 год. 
Гевгелија          

    Претседател 
      на Советот на Општина Гевгелија 
            Патрик Матх с.р. 

 
_____________________________________   

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 г.), а во врска со член  108 став 1 алинеа 4 од 
Законот за основното образование (,,Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/20 
г) и член 38 став1 точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник 
на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на 
Општина Гевгелија на седницата одржана на  30.09.2022 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на измените и дополнувањата  Годишниот финансов 
план  за 2022 година на ООУ ,,Владо Кантарџиев“ –Гевгелија 

 

1.Се усвојуваат измените и дополнувањата на  Годишниот финансов план 
за 2022 година за на ООУ  “Владо Кантарџиев“ Гевгелија, усвоени и предложени 
од Училишниот одбор со Одлука бр.02-4/53 и 02-4/54 од 13.09.2022 година.  
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2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 

 
Бр.09-2020/1 
30.09.2022 год. 
Гевгелија           
 

        Претседател 
      на Советот на Општина Гевгелија 
         Патрик Матх с.р.  

_____________________________________________   
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 г.), а во врска со член  108 став 1 алинеа 4 од 
Законот за основното образование (,,Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/20 
г)и член 38 став1 точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник 
на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на 
Општина Гевгелија на седницата одржана на  30.09.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на измените и дополнувањата  Годишниот финансов 
план  за 2022 година на ООУ ,,Крсте Мисирков“ –Гевгелија 

1.Се усвојуваат измените и дополнувањата на  Годишниот финансов план 
за 2022 година за на ООУ  “Крсте Мисирков“ Гевгелија, усвоени и предложени од 
Училишниот одбор со Одлука бр.02-394/3 и 02-394/4 од 12.09.2022 година.  

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

 
Бр.09-2021/1 
30.09.2022 год. 
Гевгелија           
 

        Претседател 
      на Советот на Општина Гевгелија 

                                Патрик Матх  с.р. 
_________________________________________ 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 г.), а во врска со член  108 став 1 алинеа 4 од 
Законот за основното образование (,,Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/20 
г)и член 38 став1 точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник 
на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на 
Општина Гевгелија на седницата одржана на  30.09.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на измените и дополнувањата  Годишниот финансов 
план  за 2022 година на ООУ ,,Ристо Шуклев“ –Негорци 

1.Се усвојуваат измените и дополнувањата на  Годишниот финансов план 
за 2022 година  на ООУ  “Ристо Шуклев“- Негорци, усвоени и предложени од 
Училишниот одбор со Одлука бр.02-280/2 од 09.09.2022 година.  

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

 
Бр.09-2022/1 
30.09.2022 год. 
Гевгелија   

        Претседател 
      на Советот на Општина Гевгелија 
            Патрик Матх с.р. 

___________________________________________   
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 г.), а во врска со член  108 став 1 алинеа 4 од 
Законот за основното образование (,,Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/20 
г)и член 38 став1 точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник 
на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на 
Општина Гевгелија на седницата одржана на  30.09.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на измените и дополнувањата  Годишниот финансов 
план  за 2022 година на ООУ ,,Климент Охридски“ – Миравци 

1.Се усвојуваат измените и дополнувањата на  Годишниот финансов план 
за 2022 година  на ООУ  “Климент Охридски“- Миравци, усвоени и предложени од 
Училишниот одбор со Одлука бр.02-259/1 од 12.09.2022 година.  
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.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 

 
 
Бр.09-2023/1 
30.09.2022 год. 
Гевгелија           
 

        Претседател 
      на Советот на Општина Гевгелија 
            Патрик Матх с.р.  

______________________________    
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 г.), а во врска со член  108 став 1 алинеа 4 од 
Законот за основното образование (,,Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/20 
г)и член 38 став1 точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник 
на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на 
Општина Гевгелија на седницата одржана на  30.09.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

за усвојување на измените и дополнувањата на Годишниот финансов 
план  за 2022 година на ООмУ ,,Васо Карајанов“ –Гевгелија 

1.Се усвојуваат измените и дополнувањата на  Годишниот финансов план 
за 2022 година  на ООМУ  “Васо Карајанов“- Гевгелија, усвоени и предложени од 
Училишниот одбор со Одлука бр.02-79/2 од 09.09.2022 година.  

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

 
Бр.09-2024/1 
30.09.2022 год. 
Гевгелија           
 

        Претседател 
      на Советот на Општина 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 116 став (1) aлинеа 3 

од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр.23/13, 12/14, 44/14, 

144/14.........198/18 год. и "Службен весник на РСМ" бр.104/19, 146/19, 275/19 и 

311/20 год.), и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на Oпштина Гевгелија 

("Службен гласник на Oпштина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14 и 13/20 год.), 

Советот на Oпштина Гевгелија на седницата одржана на ден  30.09.2022 година, 

донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

за усвојување на  измените и дополнувањето на Финансовиот план  на  

ЈОУДГ  "Детска радост"- Гевгелија за  2022 година  

 

 

1.Се усвојуваат измените и дополнувањето на Финансовиот план на Јавната 

општинска установа за деца Детска градинка "Детска радост" –Гевгелија за  2022 

година, донесени и предложени од Управниот одбор на установата со  Одлука 

бр.02-189/6 од 11.09.2022 год.  

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

на Oпштина Гевгелија". 

 

 

Бр.09-  2025                                                                         Претседател 

30.09.2022 год.                  на Советот на Oпштина 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.5/02 год.), а во врска со член 37 од Законот за култура 
("Службен весник на РМ" бр. 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11......11/18 год.) и член 
38 став (1) точка 29 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина 
Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата 
одржана на ден 30.09.2022 година, донесе 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
за усвојување на измените и дополнувањата  Годишниот финансов план  за 

2022 година на ЈОУ  Дом на култура ,,Македонија“ – Гевгелија 
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1.Се усвојуваат измените и дополнувањето на  финансовиот план на Јавната 

општинска установа на ЈОУ Дом на култура "Македонија"- Гевгелија за 2022 година, 
усвоен и предложен од Управниот одбор на оваа установа со Одлуки бр.02-111/3, 02-11/4 
и 111/5 од 12.09.2022 год.. 

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

општина Гевгелија".   
 
 
 
Бр.09- 2026 
30.09.2022 год. 
Гевгелија             Претседател 
       на Советот на Општина 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 32 став (3) од Законот за 
библиотеките (" Службен весник на РМ" бр..66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 
39/16 год.) и член 38 став (1) точка  29  од Статутот на општина Гевгелија ("Службен 
гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија 
на седницата одржана на ден 30.09.2022 година, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за усвојување на измените и дополнувањата  Годишниот финансов план  за 

2022 година на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“ –Гевгелија 
 
 
1.Се усвојуваат измените и дополнувањата на  Годишниот финансов план на 

Јавната општинска установа Библиотека  "Гоце Делчев"-Гевгелија за 2022година, усвоени 
и предложени од Управниот одбор на установата под бр.02-138/2, 138/3 од 12.09.2022 
год. 

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

општина Гевгелија". 
 
Бр.09- 2027/1 
30.09. 2022 год.  
Гевгелија 
        Претседател 
        на Советот на Општина Гевгелија 
        Патрик Матх с.р. 

___________________________________   
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Врз основа на член 11 став (1) точка 5 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 35/19год. и "Службен весник на 
РСМ" бр.275/19 и 89/22 год.) 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 05/21год.), Советот на Oпштина Гевгелија  на седницата одржана на 
30.09.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Измената и дополнувањето на 
Ценовникот за услуги на ЈПКД ″Комуналец″-Гевгелија 

 
1.Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Ценовникот за услуги 

на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија, донесена и предложена од Управниот одбор на 
Јавното претпријатие со Одлука бр.02-1277/2 од 23.09.2022 година. 

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

 
 
 
Бр.09- 2028/1                                Претседател     
30.09.2022 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија            Патрик Матх с.р.   

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

Врз основа на член 11 став (3) од Законот  за  заштита  и  спасување (“Сл.весник 
на РМ“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), 
член 22 став (1) точка 10 од Законот за локална самоуправа  („Службен весник на РМ“     
бр.05/02), член 14 точка 10 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 30.09.2022 година, донесе: 

ОДЛУКА 
за измена и дополнување на Процената на загрозеност на подрачјето  

на Општина Гевгелија од природни непогоди и други несреќи 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Процената на загрозеност на 

подрачјето на Општина Гевгелија од природни непогоди и други несреќи, која претходно 
беше донесена со Одлука на Совет на Општина Гевгелија, бр.07-1882/1 од 29.08.2008 
година. 

 
Член 2 

Се менува насловот на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина 
Гевгелија од природни непогоди и други несреќи и истиот треба да гласи: 

“Процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи за 
територијата на Општина Гевгелија”. 
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Член 3 

После точка 2.14. “Загрозеност на животната средина” се додаваат следните нови 
точки: 

- “2.15. Евакуација” 
- “2.16. Засолнување на населението и материјалните добра” 
- “2.17. Згрижување на настраданото и загрозено население” 

- “ 2.18. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита” 

- “2.19. Заштита и спасување од урнатини” 

- “2.20. Прва медицинска помош” 

- “2.21. Асанација на теренот”. 

-  

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во 

"Сл.гласник на Општина Гевгелија". 
 
 
 
Бр.09-2029/1                                                                            Претседател 
30.09.2022 год.     на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                   Патрик Матх с.р.    
 

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

 

Врз основа на член 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник 
на РМ бр.32/20 год.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина Гевгелија 
(,,Службен гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21и 
05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 
30.09.2022 година, донесе 

ОДЛУКА 

за прифаќање на Иницијатива за изработка на Урбанистички проект со 
план за парцелација за ГП 42, 43, 44, 45 и 46 (како дел од ДУП за стопанска 

зона "Блокотехна" – Негорци) во две градежни парцели (ГП 1 и ГП2), општина 
Гевгелија 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува прифаќање  на Иницијатива за изработка на 
Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 42, 43, 44, 45 и 46 (како дел од 
ДУП за стопанска зона "Блокотехна" – Негорци) во две градежни парцели (ГП 1 и 
ГП2), општина Гевгелија. 
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Член 2 

Потребата за  изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за 
ГП 42, 43, 44, 45 и 46 (како дел од ДУП за стопанска зона "Блокотехна" – Негорци) 

во две градежни парцели (ГП 1 и ГП2), Општина Гевгелија се утврдува од 
поднесената иницијатива на барателот ТД  ,,НАВИКО ШИПИНГ,, ДОО Скопје.  

 
Член 3 

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

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во ,,Службен 
Гласник на Општина Гевгелија,,. 

 
Бр.09-2030/1                                                                   Претседател 
30.09.2022 год.                                           на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                 Патрик Матх  с.р.  

 

 

Врз основа на член 18 став (5) од Законот за младинско учество и младински 
политики („Службен весник на РСМ“ бр. 10/2020), член 62 од Законот за локална 
самоуправа  („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 38 став (1) точка 1 и точка 42 и 
член 76-в став (4) од Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина 
Гевгелија“ бр. 25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21, 05/21), Советот на Општина Гевгелија, на 
седницата одржана на 30.09. 2022 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

за верификација на мандатите на членовите во Локален младински совет на 
Општина Гевгелија 

Член 1 

Се верифицираат мандатите на следните членови во Локален младински совет 
на Општина Гевгелија со одлука бр. 08-1936/1, донесена на 3 седница на Локалното 
собрание на млади на Општина Гевгелија, oдржана на 16.09.2022 година: 
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-Кристијан Алчинов – Здружение на пчелари „Апитоксин“- Гевгелија; 
-Атанас Епов – Атлетски клуб „7 Ноември“- Гевгелија; 
-Памела Петровска – Црвен крст на РСМ Општинска организација Гевгелија; 
-Георги Петков – ОК ВМРО-ДПМНЕ Гевгелија; 
-Тијана Ристовска – Центар за едукација и активизам „МУЛТУС“- Гевгелија. 

Член 2 

Мандатот на членовите на Локалниот младински совет на Општина Гевгелија трае 
2 (две) години од денот на нивната верификација, со право на уште еден избор. 

Член 3 

Членовите на Локалниот младински совет на Општина Гевгелија од своите редови 
ќе изберат претседател и заменик-претседател на нивната прва седница, по 
верификацијата на нивните мандати. 

Член 4 

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

 
Бр.09-2031/1                                                                       Претседател 
30.09.2022 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.), 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 30.09.2022 година, донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

за усвојување на Годишниот Извештај за работата на  
СОУ  ″Јосиф Јосифовски″- Гевгелија за учебната 2021/2022 година 

 
 

  
1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на СОУ ″Јосиф Јосифовски″-

Гевгелија за учебната 2021/2022 година, усвоен и предложен од Училишниот 
одбор на СОУ ,,Јосиф Јосифовски“ со Одлука бр.02-709/1  од 29.08.2022 година. 
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2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 

гласник на Oпштина Гевгелија″. 
 
 
 
Бр.09- 2032/1              Претседател 
30.09.2022 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија         Патрик Матх  с.р.  

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

 

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 
30.09.2022 година, донесе                                                 

                                                   РЕШЕНИЕ  

за усвојување на Годишнaта Програма за работа на СОУ                             
″Јосиф Јосифовски″- Гевгелија за учебната 2022/2023 година 

1.Се усвојува Годишната Програма за работа на СОУ ″Јосиф Јосифовски″-
Гевгелија за учебната 2022/2023 година, усвоенa и предложенa oд Училишниот 
одбор на СОУ ,,Јосиф Јосифовски“ со Одлука бр.02-710/1 од 29.08.2022  година. 

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

 
бр.09- 2033/1                                  Претседател 
30.09.2022 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.), 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 30.09.2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ  

 
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ  

 ″Детска радост″- Гевгелија за учебната 2021/2022 година 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 767  

1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ ″Детска радост″-
Гевгелија за  2021/2022 година, усвоен и предложен од Управниот одбор на 
ЈОУДГ ,,Детска радост“ со Одлука бр.02-179/7  од 31.08.2022 година. 

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

гласник на Oпштина Гевгелија″. 
 
 
 
 
Бр.09-   2034/1                          Претседател 
30.09.2022 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.), 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 30.09.2022 година, донесе 

                                                   РЕШЕНИЕ  

за усвојување на Годишнaта Програма за работа на ЈОУДГ                             
″Детска радост″- Гевгелија за учебната 2022/2023 година 

1.Се усвојува Годишната Програма за работа на ЈОУДГ ″Детска радост″-
Гевгелија за  2022/2023 година, усвоенa и предложенa oд Управниот одбор на 
ЈОУДГ ,,Детска радост“ со Одлука бр.02-179/8 од 31.08.2022  година. 

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

 
 
бр.09- 2035/1                                   Претседател 
30.09.2022 год..       на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија            Патрик Матх с.р.   

 
----------------------------------------------------------    
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Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02 г.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на 
Општина Гевгелија(,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на  30.09.2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за давање согласност на Одлуката за утврдување на работното време 
 во ЈОУДГ ,,Детска радост“ - Гевгелија  

1.Се дава согласност на Одлуката  за утврдување на работното време во 
ЈОУДГ ,,Детска радост“  Гевгелија,усвоена и предложена од Управниот одбор на 
ЈОУДГ ,,Детска радост“-Гевгелија бр.02-179/9 од 31.08.2022 година. 

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

 
 
Бр.09- 2036/1                                                          Претседател     
30.09.2022 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                Патрик Матх с.р. 
 

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

Врз основа на член 64 став 5  од Законот за заштита на децата (,, Службен 
весник на Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 

192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22) и член 38 став (1) 
точка 43 од Статутот на Општина Гевгелија(,,Службен гласник на Општина 
Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина 
Гевгелија на седницата одржана на  30.09.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

за давање согласност на Одлуката за зголемување на бројот на деца 
во групите  во ЈОУДГ ,,Детска радост“ - Гевгелија  

1.Се дава согласност на Одлуката  за зголемување на бројот на деца во 
групите во ЈОУДГ ,,Детска радост“  Гевгелија, донесена од Управниот одбор на 
ЈОУДГ ,,Детска радост“-Гевгелија бр.02-179/10 од 31.08.2022 година. 
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2.Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен гласник 
на Општина Гевгелија″. 

 
 
Бр.09- 2037/1                                                           Претседател       
30.09.2022 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                Патрик Матх с.р.   

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

Врз  основа на член 131 од Законот за заштита на децата „Службен весник 

на Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22) и член 38 став 1 
точка 28 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина 
Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на општина 
Гевгелија на седницата одржана на  30.09.2022 година, донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ 
за разрешување на член на Надзорниот одбор за контрола 

на материјално-финансиското работење 
во ЈОУДГ ,,Детска радост“-Гевгелија 

1. Од должноста, член на  Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈОУДГ ,,Детска радост“-Гевгелија, од лични причини 
се разрешува: 

-Илинка Митановска  

2.Примерок од ова Решение да се достави до разрешениот  член и ЈОУДГ 
,,Детска радост“-Гевгелија. 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 

 
бр.09-2038/1 
30.09. 2022 год. 
Гевгелија 

          Претседател 
       на Совет на општина Гевгелија 
                    Патрик Матх с.р. 

-------------------------------------------------   
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Врз  основа на член 131 од Законот за заштита на децата „Службен весник 

на Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19, 
275/19, 311/20, 294/21 и 150/22) и член 38 став (1) точка 28 од Статутот на 
Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на  30.09.2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за именување член на Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење во ЈОУДГ ,,Детска радост“-

Гевгелија 
 

1. Од должноста, член на  Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работењена ЈОУДГ ,,Детска радост“-Гевгелија, од лични причини се 
именува: 

-Билјана Трајкова од Гевгелија. 

2.Примерок од ова Решение да се достави до именуваниот  член и ЈОУДГ 
,,Детска радост“-Гевгелија. 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 
 

 

 

 

 

Бр.09-2039/1                                                                           Претседател 
30.09.2022 год.                                                     на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                Патрик Матх 
 

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

Врз  основа на член 131 од Законот за заштита на децата „Службен весник 

на Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22) и член 38 став 1  
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точка 28 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина 
Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на општина 
Гевгелија на седницата одржана на  30.09.2022 година, донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ 
за неименување  член на Управниот одбор  

во ЈОУДГ ,,Детска радост“-Гевгелија 

1. Не се именува   Лазар Марков за член во Управниот одбор  на ЈОУДГ 
,,Детска радост“-Гевгелија, предложен од редот на Советот на родители.  

2.Примерок од ова Решение да се достави до  ЈОУДГ ,,Детска радост“-
Гевгелија. 

3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 

 

бр.09-2040/1 
30.09. 2022 год. 
Гевгелија 

          Претседател 
       на Совет на општина Гевгелија 
                  Патрик Матх с.р. 

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

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02 г.) и член 38 став (1) т. 43 од Статутот на Општина 
Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија“бр. 25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 30.09.2022 година, 
донесе  

О Д Л У К А 

за изготвување на Физибилити студија за потенцијалот на О.Гевгелија за сопствено 
производство и продажба на електрична енергија од обновливи извори на енергија 

преку формирање на ЈП за производство и продажба на електрична енергија 

Член 1 

 Со оваа Одлука се задолжуваат надлежните одделенија од надлежните 
општински сектори, првенствено од Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита 
на животната средина, Секторот за правни, административни и општи работи и Секторот  
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за финансиски прашања при Општина Гевгелија да изработат Физибилити студија 
за потенцијалот на О.Гевгелија за сопствено производство и продажба на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија преку формирање на ЈП за производство и 
продажба на електрична енергија. 

Член 2 

 Физибилити студијата треба да содржи: 

 
- Извршно резиме, 

- Општ дел, 

- Техничка анализа, 

- Финансиско-економска анализа, 

- Правна анализа, 

- Општи заклучоци и препораки. 

Член 3 

Студијата треба да се изготви во рок од два месеци од денот на влегувањето на 
оваа Одлука во сила. 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во ,,Службен 
гласник на Општина Гевгелија„. 

 
Бр.09-2041/1                                                                               Претседател 
30.09.2022 год.                                                        на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                         Патрик Матх с.р. 
            

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

     Врз основа на член 40 од Закон за урбанистичко планирање ("Сл. весник на РСМ" 
бр.32/2020 год.) и член 38 став (1) точка 44 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  30.09.2022год., донесе  

 
 ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Програмата за изработка 
 на урбанистички планови во општина Гевгелија за 2022 год. 

 
1.Во Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија за 

2022год. (,,Службен гласник на Општина Гевгелија,, бр.15/2021год.), се врши следнава 
измена и дополнување: 
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-Во делот 5  (Урбанистички проект) се вметнува следниот текст: 
,,УП со план за парцелација за ГП 42, 43, 44, 45 и 46 (како дел од  ДУП за 

стопанска зона ,,Блокотехна-Негорци) во две градежни парцели (ГП1 и ГП2),                                    
(ТД ,,Навико Шипинг,, доо Скопје)  2.Оваа  Програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија,,. 

 
Бр.09-2042/1                                                                             Претседател 
30.09.2022год.                                                       на Советот на Општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                                  Патрик Матх с.р. 
 
 

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

          Врз основа на член 46 став (4) од Статутот на Општина Гевгелија 
("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21 год.), Комисијата за статут и прописи при Советот на Општина Гевгелија на 
седницата одржана на ден 06.10.2022 година, утврди дека во текстот на Измените 
и дополнувањата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, донесени на    
15-та седница на Советот на Општина Гевгелија на ден 30.09.2022 год. под 
арх.бр.09-2014/1, направена е техничка грешка во програмата Е0-Општинска 
администрација, поради што се дава следната 

 
ИСПРАВКА  

на Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 год. 

 
 Ставка 424 – Поправки и тековно одржување, "наместо 2.250.000,00,  

треба да биде 3.250.000,00 денари". 
 Ставка 425 – Договорни услуги, "наместо 6.500.000,00, треба да биде 

5.500.000,00 денари". 
 -Во Билансот на расходи ставка 424 – поправки и тековно одржување 

во ребаланс на основен буџет, "наместо 13.995.000, треба да биде 14.995.000". 
  Во вкупно расходи ставка 424, "износот 17.805.218 треба да биде 

18.805.218". 
-Во Билансот на расходи ставка 425 – Договорни услуги во Ребаланс на 

Основен буџет, "наместо 9.840.000 треба да биде 8.840.000". 
Во вкупно расходи, ставка 425, "наместо 29.005.480 треба да биде 

28.005.480". 
 
 
Бр.09-2014/2       Претседател 
06.10.2022 год.    на Комисијата за статут и прописи  
Гевгелија                                                           при Советот на Општина 

Гевгелија, 
     Тодор Ристов 
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Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за локална самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002 и член 62 став (1) алинеа 14 од Статутот на општина 
Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14,  13/20, 
2/21 и 5/21), Градоначалникот на општина Гевгелија на ден   01.07.2022 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за доделување награда за првенец на генерацијата 

 во ООУ „Крсте Мисирков“- Гевгелија за учебната 2021/2022 год. 

 
1.  На Софија Иванова од Гевгелија, ученик во IX одделение во ООУ „Крсте 

Мисирков“-Гевгелија, прогласена за првенец на генерацијата во учебната 

2021/2022 година во ООУ „Крсте Мисирков“-Гевгелија и се доделува 

парична награда во износ од 10.000 денари. 

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и буџет во 

Општина Гевгелија, а наградата ќе се исплати од Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година. 

3. Средствата ќе бидат уплатени на родителот Билјана Иванова од Гевгелија, 

со адреса на живеење на ул. „Панче Пешев“ бр.1А/1-19, на трансакциска 

сметка 300007081000327 во Комерцијална Банка АД Скопје.  

4. Ова Решение влегува на сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

                                                                                      Градоначалник  
                                                                                на општина Гевгелија                                                                  
                                                                                 Андон Сарамандов 

Бр. 14-1564/5 
01.07.2022 год. 
Гевгелија 

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

 
Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за локална самоуправа 

(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002 и член 62 став (1) алинеа 14 од Статутот на општина 
Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14,  13/20, 
2/21 и 5/21), Градоначалникот на општина Гевгелија на ден   01.07.2022 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за доделување награда за првенец на генерацијата 

 во ООУ „Владо Кантарџиев“- Гевгелија за учебната 2021/2022 год. 

 
1. На Ѓорги Новаковски од Гевгелија, ученик во IX одделение во ООУ 

„Владо Кантарџиев“-Гевгелија, прогласен за првенец на генерацијата во учебната  
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2021/2022 година во ООУ „Владо Кантарџиев“-Гевгелија, му се доделува 

парична награда во износ од 10.000 денари. 

2.Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и буџет во 

Општина Гевгелија, а наградата ќе се исплати од Буџетот на Општина Гевгелија 

за 2022 година. 

3.Средствата ќе бидат уплатени на родителот Душка Новаковска од Гевгелија, 

со адреса на живеење на ул. „Македонија“ бр.14-4, на трансакциска сметка 

200002380407152 во Стопанска Банка АД Скопје.  

4.Ова Решение влегува на сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

                                                                                      Градоначалник  
                                                                                на општина Гевгелија 
                                                                  
                                                                                 Андон Сарамандов 
 

Бр. 14-1564/6 
01.07.2022 год. 
Гевгелија 

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

   Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за локална самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002 и член 62 став (1) алинеа 14 од Статутот на општина 
Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14,  13/20, 
2/21 и 5/21), Градоначалникот на општина Гевгелија на ден 01.07.2022 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за доделување награда за првенец на генерацијата 

 во ООУ „Климент Охридски“- Миравци за учебната 2021/2022 год. 
 

 

1 На Леонид Цуклев од Миравци, ученик во IX одделение во ООУ „Климент 

Охридски“- Миравци, прогласен за првенец на генерацијата во учебната 

2021/2022 година во ООУ „Климент Охридски“-Миравци, му се доделува 

парична награда во износ од 10.000 денари. 

2Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и буџет во 

Општина Гевгелија, а наградата ќе се исплати од Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година. 

3Средствата ќе бидат уплатени на родителот Ленче Цуклева од Миравци, 

со адреса на живеење на ул. „Кирил Танев“ бб, на трансакциска сметка 

210501559712713 во  НЛБ Банка АД Скопје.  



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 776 

4Ова Решение влегува на сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

                                                                                      Градоначалник  
                                                                                на општина Гевгелија 
                                                                  
                                                                                 Андон Сарамандов 
 

Бр. 14-1564/7 
01.07.2022 год. 
Гевгелија 

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

Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за локална самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002 и член 62 став (1) алинеа 14 од Статутот на општина 
Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14,  13/20, 
2/21 и 5/21), Градоначалникот на општина Гевгелија на ден 01.07.2022 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за доделување награда за првенец на генерацијата 

 во ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци за учебната 2021/2022 год. 
 

 
1.На Димитар Боболков од Негорци, ученик во IX одделение во ООУ 

„Ристо Шуклев“- Негорци, прогласен за првенец на генерацијата во учебната 

2021/2022 година во ООУ „Ристо Шуклев“-Негорци му се доделува парична 

награда во износ од 10.000 денари. 

2.Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и буџет во 

Општина Гевгелија, а наградата ќе се исплати од Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година. 

 

3.Средствата ќе бидат уплатени на родителот Соња Боболкова од Негорци, 

со адреса на живеење на ул. „Фердинад Јованов“ бр.2, на трансакциска сметка 

270-7000335311.03 во  Халк Банка АД Скопје.  

4.Ова Решение влегува на сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 
Бр.14-1564/8                                                   Градоначалник                                                        

           01.07.2022 год.                                        на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  
                                                                   Андон Сарамандов 
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Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за локална самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002 и член 62 став (1) алинеа 14 од Статутот на општина 
Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14,  13/20, 
2/21 и 5/21), Градоначалникот на општина Гевгелија на ден   23.08.2022 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за доделување награда за првенец на генерацијата 

 во СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија за учебната 2021/2022 год. 
 
 
1 На Ана Папалазова од Гевгелија, ученик во 4-1 клас гимназиско 

образование природно математичко подрачје комбинација А во СОУ „Јосиф 

Јосифовски“-Гевгелија, прогласена за првенец на генерацијата во учебната 

2021/2022 година во СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија, и се доделува парична 

награда во износ од 15.000 денари. 

 
2.Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и буџет во 

Општина Гевгелија, а наградата ќе се исплати од Буџетот на Општина Гевгелија 

за 2022 година. 

 
3.Средствата ќе бидат уплатени на Ана Pапалазова од Гевгелија, со адреса 

на живеење на ул. „Браќа Миладиновци“ бр.42, на трансакциска сметка 

2105017511189.33 во НЛБ Банка АД Скопје. 

  
 
 

4.Ова Решение влегува на сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

                                                                                      Градоначалник  
                                                                                на општина Гевгелија                                                                  
                                                                                 Андон Сарамандов 
 

Бр. 14-1799/2 
23.08.2022 год. 
Гевгелија 

 

 
-------------------------------------------------------   
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  Врз основа на член 93-в став 2 од Законот за средно образование 
(Основен текст на законот „Сл.весник на РМ“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 
35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Сл.весник на РСМ“ бр. 229/20)  и 
член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/02 год.), Градоначалникот на општина Гевгелија на ден  19.08.2022 год.  
Донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за престанок на мандат на  в.д. директор на 
Општинското Средно Училиште „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија 

 
1. На Марија Танева, со завршен Природно-математички Факултет - 

дипломиран професор по физика, вработена во Средното Општинско 

Училиште „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија, и престанува мандатот на в.д. 

директор на Средното Општинско Училиште  „Јосиф Јосифовски“ -  

Гевгелија заради истек на мандат. 

 
2. Марија Танева да биде распоредена на работа во СОУ „Јосиф Јосифовски“-            

Гевгелија, на работно место соодветно на нејзиниот вид и степен на 

стручна подготовка.  

 
 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 
Бр.08-1800/1                                                                    Градоначалник  
19.08.2022                                                                на општина Гевгелија 
 Гевгелија                                                                    
                                                                                    Андон Сарамандов 

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

                   

Врз основа на член 93-в став 1 од Законот за средно образование (Основен 
текст на законот „Сл.весник на РМ“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 
82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,  
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 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Сл.весник на РСМ“ бр. 229/20)  и член 50 
став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 
год.), Градоначалникот на општина Гевгелија на ден  19.08.2022 год.  донесе                                                      

 

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

Средно Општинското Училиште „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија 

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

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

2. Именуваното лице од точка 1 ги има сите права и обврски предвидени со актите 
на Средното Општинско Училиште „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија, Законот за 
средно образование и другите законски прописи. 

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

 

 
 
Бр.08-1801/1                                                                    Градоначалник  
19.08.2022 год.                                                         на општина Гевгелија 
 Гевгелија 
                                                                                     Андон Сарамандов 

----------------------------------------------------  
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 Врз основа на член 92-а од Законот за средно образование (Основен текст 
на законот „Сл.весник на РМ“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 
81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Сл.весник на РСМ“ бр. 229/20)  и член 50 
став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02 год.), Градоначалникот на општина Гевгелија на ден 22.08.2022 год.  
донесе 

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

Средното Општинско Училиште „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија 
за објавување  на јавен оглас за избор на директор 

член 1 

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

член 2 

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

член 3 

Ова одлука влегува на сила со денот на донесување а ќе се објавуви  во 
„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 

 
 
Бр.08-1803/1                                                                Градоначалник  
22.08.2022 год.                                                         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов 
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 Врз основа на член 118 став (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од 
Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), 
Градоначалникот на општина Гевгелија на ден 31.08.2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за престанок на мандат на в.д.директор на 
Општинското Основно Училиште „Крсте Мисирков“- Гевгелија 

 
1. На Ѓорге Стамков со завршен Филозофски факултет, професор по историја,  

вработен во Општинско Основно Училиште „Крсте Мисирков“-Гевгелија., му 
престанува мандатот на в.д. директор на Општинското Основно Училиште 
„Крсте Мисирков“-Гевгелија заради истек на мандат. 

 
2. Ѓорѓе Стамков да биде распореден на работа во ООУ „Крсте Мисирков“-

Гевгелија, на работно место соодветно на неговиот вид и степен на стручна 
подготовка. 

 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 

                                                                                    Градоначалник 
                                                                               на општина Гевгелија 
                                                                                Андон Сарамандов                                                               

                                                                                  
Бр.08-1844/1 
31.08.2022 година 

           Гевгелија 
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Врз основа на член 118 став (3) и (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од 
Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), 
Градоначалникот на општина Гевгелија на ден 31.08.2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
1. За вршител на должноста директор на Општинското Основно Училиште 

„Крсте Мисирков“-Гевгелија до избор на нов директор по пат на јавен оглас, 
но не подолго од шест месеци, од денот на именувањето се именува 

- Игор Јанковски со завршен Филолошки факултет, професор по 
германски јазик,  вработен во Општинско Основно Училиште „Крсте 
Мисирков“-Гевгелија. 

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

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

 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 

                                                                                    Градоначалник 
                                                                               на општина Гевгелија 

 
                                                                                Андон Сарамандов 
 
 
                                                                
 
 
Бр.08-1845/1 
31.08.2022 година 

           Гевгелија 
 
         
 
                                           

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 783 

 

Врз основа на член 116 став (1) алинеа 1 од Законот за основно 
образование („Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) 
точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), 
Градоначалникот на општина Гевгелија на ден 05.09.2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за престанок на мандат на в.д.директор на 
Општинското Основно Училиште „Крсте Мисирков“- Гевгелија 

 
4. На Игор Јанковски со завршен Филолошки факултет, професор по 

германски јазик,  вработен во Општинско Основно Училиште „Крсте 
Мисирков“-Гевгелија., му престанува мандатот на в.д. директор на 
Општинското Основно Училиште „Крсте Мисирков“-Гевгелија на лично 
барање. 

 
5. Игор Јанковски да биде распореден на работа во ООУ „Крсте Мисирков“-

Гевгелија, на работно место соодветно на неговиот вид и степен на стручна 
подготовка. 

 
6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
                                                                                  

 
Градоначалник 

                                                                               на општина Гевгелија 
                                                                                Андон Сарамандов 
 
 

                                                                
                                                                                 
Бр.08-1885/2 
05.09.2022 година 
Гевгелија 
 

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 784 

 

Врз основа на член 118 став (3) и (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од 
Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), 
Градоначалникот на општина Гевгелија на ден 05.09.2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 

 
4. За вршител на должноста директор на Општинското Основно Училиште 

„Крсте Мисирков“-Гевгелија до избор на нов директор по пат на јавен оглас, 
но не подолго од шест месеци, од денот на именувањето се именува 

- Ѓорѓе Стамков со завршен Филозофски факултет, професор по 
историја,  вработен во Општинско Основно Училиште „Крсте Мисирков“-
Гевгелија. 

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

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

 
6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 

 
                                                                                    Градоначалник 
                                                                               на општина Гевгелија 

 
                                                                                Андон Сарамандов 
 
                                                       
 
 
Бр.08-1886/1 
05.09.2022 година 
Гевгелија 
 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 785 

   Врз основа на член 118 став 2 од Законот за основно образование 
(Сл.весник на РСМ бр.161/2019 год. и 229/20)  и член 50 став 1 точка 16 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02 год.), 
Градоначалникот на општина Гевгелија на ден  05.09.2022 год. донесе 

 
 

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

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

 
член 1 

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

 

член 2 

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

 

член 3 

Ова одлука влегува на сила со денот на донесување а ќе се објавуви  во 
"Службен гласник на Општина Гевгелија. 

 
 
Бр.08-1887/1                                                                     Градоначалник  
05.09.2022 год.                                                         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                     Андон Сарамандов 

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 786 

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

  
Р Е Ш Е Н И Е 

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

  
1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 

подставка 463110 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 10.000,00 денари, се 
доделуваат на  Здружение на Власите на Општина Гевгелија „Мегленија“ од Гевгелија 
за финансиска поддршка на НВО и програмски активности. 

 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 
средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка.  

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

О б р а з л о ж е н и е 

 Здружение на Власите на Општина Гевгелија „Мегленија“ од Гевгелија 
поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за 
организирање програмски активности во 2022 година. 

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-37/292          Градоначалник 
20.7.2022 година                                  на општина Гевгелија 
Гевгелија 

             Андон Сарамандов с.р. 

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

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 787 

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

  
 

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

на општина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 30.000,00 
денари, се доделуваат на  Здружение на Власите на Општина Гевгелија „Мегленија“ 
од Гевгелија за финансиска поддршка на НВО и програмски активности. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение на Власите на Општина Гевгелија „Мегленија“ од Гевгелија 
поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за 
организирање програмски активности во 2022 година. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 30.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/293               Градоначалник 
20.7.2022 година                   на општина Гевгелија 
Гевгелија 

      Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 788 

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

 
 

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

на Oпштина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 25.000,00 
денари, се доделуваат на Снежана Демерџиева од Гевгелија за еднократна парична 
помош. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и 

средствата ќе се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Снежана Демерџиева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот 
на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за еднократна парична помош за лекување. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 25.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/294                  Градоначалник 
20.7.2022 година          на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 

                                                                            Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 789 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е 

за распоредување на дел од средствата на Буџетот 

на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, 
ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма К1, во износ од 3.000,00 
денари и персонален данок, се доделуваат на Васко Трајков од Гевгелија за изработка 
на краток докумнетарен филм за изложба „Црквите и манастирите во Гевгелиско (стара 
Гевгелија)“, како дел од програмата за култура на општина Гевгелија 2022 година. 

 

 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 
средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на Васко Трајков.  

 

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

 

О б р а з л о ж е н и е 

 ЈОУ Дом на култура „Македонија“ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година – изложба на фотографии „Црквите и манастирите во 
Гевгелиско (стара Гевгелија)“. За потребите на изложбата е изработен документарен 
филм од Васко Трајков ангажиран со договор на дело бр. 03-90/1 од 11.7.2022 година. 

 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 3.000,00 денари и персонален данок, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  

 

Бр. 12-37/295                 Градоначалник 

20.7.2022 година                      на општина Гевгелија 

Гевгелија 

             Андон Сарамандов с.р. 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 790 

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

  
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
 
1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 

подставка 464990 - Други трансфери, Програма К1, во износ од 3.000,00 денари и 
персонален данок, се доделуваат на Петар Арџанлиев од Гевгелија за изработка на 
фотографии за изложба „Црквите и манастирите во Гевгелиско (стара Гевгелија)“, како 
дел од програмата за култура на општина Гевгелија 2022 година. 

 
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 

се исплатат  на трансакциона сметка на Петар Арџанлиев.  
 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЈОУ Дом на култура „Македонија“ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година – изложба на фотографии „Црквите и манастирите во 
Гевгелиско (стара Гевгелија)“. За потребите на изложбата се изработени фотографии од 
Петар Арџанлиев ангажиран со договор на дело бр. 03-90/2 од 11.7.2022 година.
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 3.000,00 денари и персонален данок, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
Бр. 12-37/296                     Градоначалник 
20.7.2022 година             на општина Гевгелија 
Гевгелија                     Андон Сарамандов с.р. 
 

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 791 

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

  
 

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

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4, во износ од 8.000,00 
денари и персонален данок, се доделуваат на Димитар Новаков од Гевгелија за 
снимање видео материјал и изработка идејно решение за плакат за аматерска театарска 
претстава „Име“, како дел од програмата за култура на општина Гевгелија 2022 година. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на Димитар Новаков.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЈОУ Дом на култура „Македонија“ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година – театарска претстава „Име“. За снимање на видео материјал и 
изработка идејно решение на плакат е ангажиран Димитар Новаков со договор на дело 
бр. 79/1 од 20.6.2022 година. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 8.000,00 денари и персонален данок, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/297                 Градоначалник 
20.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                             Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 792 

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

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

на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, 
ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4, во износ од 9.000,00 
денари и персонален данок, се доделуваат на Коста Ампов од Гевгелија за изнајмување 
на опрема за озвучување и осветлување за изведба на аматерска претстава „Име“, како 
дел од програмата за култура на општина Гевгелија 2022 година. 

 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 
средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на Коста Ампов.  

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

О б р а з л о ж е н и е 

 ЈОУ Дом на култура „Македонија“ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година – театарска претстава „Име“. За изнајмување на опрема за 
озвучување и осветлување е ангажиран Коста Ампов со договор на дело бр. 79/2 од 
20.6.2022 година. 

 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 9.000,00 денари и персонален данок, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/298       Градоначалник 
20.7.2022 година          на општина Гевгелија 
Гевгелија                     Андон Сарамандов с.р. 
 

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 793 

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

  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4, во износ од 4.377,00 
денари се доделуваат на ЈОУ Дом на култура од Гевгелија, за исплата на финансиски 
средства за изведба на претстава „Име“, како дел од програмата за култура на општина 
Гевгелија 2022 година. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на ДПТУ „Алфабет“ од Гевгелија.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЈОУ Дом на култура „Македонија“ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година – изведба на театарска претстава „Име“. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 4.377,00 денари, на трансакциона сметка на ДПТУ „Алфабет“ како што 
е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/299                 Градоначалник 
20.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
  
 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 794 

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

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

на општина Гевгелија за 2022 година 

 

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

 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 
средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка.  

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

О б р а з л о ж е н и е 

 

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

 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/300                      Градоначалник 
21.7.2022 година                 на општина Гевгелија 
Гевгелија                Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 795 

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

  
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 

1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 900.000,00 денари, се 
доделуваат на Фудбалски Клуб Кожуф од Гевгелија за програмски активности. 

2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка.  

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

О б р а з л о ж е н и е 

Фудбалски Клуб „КОЖУФ“ од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година за програмски активности предвидени со Програмата за финансирање програми, 
проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година. 

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 900.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/301             Градоначалник 
22.7.2022 година                  на општина Гевгелија 
Гевгелија                            Андон Сарамандов с.р. 
 

 

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 796 

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

  
 

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

на Општина Гевгелија за 2022 година 

 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, 
ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Г1 во износ од 150.000,00 
денари, се доделуваат на Фондација за локален развој и развој на информатички 
технологии – Гевгелија, Гевгелија за програмски активности. 

 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 
средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка.  

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

О б р а з л о ж е н и е 
 Фондација за локален развој и развој на информатички технологии - 

Гевгелија, Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за 
доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски 
активности предвидени со Програмата за активности на општина Гевгелија во областа на 
Фондацијата за локален економски развој и развој на информатички технологии (за месец 
мај 2022 година). 

 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 150.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/302                 Градоначалник 
26.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                 Андон Сарамандов с.р. 
 

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 797 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 30.000,00 
денари, се доделуваат на Владо Хаџи Николов од Гевгелија за еднократна парична 
помош. 

 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и 
средствата ќе се исплатат на трансакциона сметка.  

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

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Владо Хаџи Николов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за еднократна парична помош за лекување. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 30.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/303                 Градоначалник 
26.7.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                    Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 798 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 

 1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, 
ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 6.000,00 
денари, се доделуваат на Зорица Петрова од населено место Мрзенци, Гевгелија, за 
новородено дете (првородено). 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

 

О б р а з л о ж е н и е 

 Зорица Петрова од населено место Мрзенци, Гевгелија, поднесе барање 
до Градоначалникот на Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на 
општина Гевгелија за 2022 година, парична помош за новородено дете (првородено). 

 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/304                 Градоначалник 
26.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 799 

 

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

 
 
 

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

на Општина Гевгелија за 2022 година 

 

 1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, 
ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 6.000,00 
денари, се доделуваат на Данче Пешиќ од Гевгелија, за новородено дете (првородено). 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

О б р а з л о ж е н и е 

 Данче Пешиќ од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на 
Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година, парична помош за новородено дете (првородено). 

 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/305                 Градоначалник 
26.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 800 

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

 
 

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

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 6.000,00 
денари, се доделуваат на Рајна Јованова од Гевгелија, за новородено дете 
(првородено). 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Рајна Јованова од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на 

Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година, парична помош за новородено дете (првородено). 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
 

Бр. 12-37/306                 Градоначалник 
26.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                Андон Сарамандов с.р. 

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 801 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
 

 1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, 
ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 6.000,00 
денари, се доделуваат на Марија Арнаудова од Гевгелија за новородено дете 
(првородено). 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

 

О б р а з л о ж е н и е 

 Марија Арнаудова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година, парична помош за новородено дете (првородено). 

 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/307             Градоначалник 
26.7.2022 година       на општина Гевгелија 
Гевгелија                 Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 802 

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

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

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 

 

 1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, 
ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 6.000,00 
денари, се доделуваат на Рената Ѓоргиева од Гевгелија за новородено дете 
(првородено). 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

 

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

О б р а з л о ж е н и е 

 Рената Ѓоргиева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година, парична помош за новородено дете (првородено). 

 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/308                Градоначалник 
26.7.2022 година          на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 803 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
 

 1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, 
ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 6.000,00 
денари, се доделуваат на Сава Крстевска од Гевгелија за новородено дете 
(второродено). 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

 

О б р а з л о ж е н и е 

 Сава Крстевска од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година, парична помош за новородено дете (второродено). 

 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/309                 Градоначалник 
26.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                Андон Сарамандов с.р. 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 804 

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

 
 

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

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 12.000,00 
денари, се доделуваат на Војислава Ризова од Гевгелија за новородено дете 
(третородено). 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Војислава Ризова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 

Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година, парична помош за новородено дете (третородено). 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 12.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/310              Градоначалник 
26.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                 Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 805 

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

 
 

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

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 6.000,00 
денари, се доделуваат на Афродита Бурова Попова од Гевгелија за новородено дете 
(првородено). 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Афродита Бурова Попова од Гевгелија поднесе барање до 

Градоначалникот на Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година, парична помош за новородено дете (првородено). 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/311                 Градоначалник 
26.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 806 

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

  
 

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

на општина Гевгелија за 2022 година 

 

 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, 
ставка 463 подставка 463110 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 100.000,00 
денари, се доделуваат на  Здружение Национална Алијанса за лица со посебни 
потреби од Гевгелија за финансиска поддршка на НВО и програмски активности. 

 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 
средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка.  

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

О б р а з л о ж е н и е 

Здружение Национална Алијанса за лица со посебни потреби од Гевгелија 
поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за 
организирање програмски активности во 2022 година. 

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 100.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/312              Градоначалник 
27.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                 Андон Сарамандов с.р. 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 807 

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

  
   Р Е Ш Е Н И Е 

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

 

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4 во износ од 10.000,00 
денари, се доделуваат на Љубица Белчева од Гевгелија за програмски активности. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Љубица Белчева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година за програмски активности предвидени со Програмата за финансирање програми и 
проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 10.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/314                 Градоначалник 
27.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 808 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 

 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, 
ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 20.000,00 
денари, се доделуваат на Планинарски спортски клуб „ДВЕТЕ УШИ“ Гевгелија од 
Гевгелија за организирање на планинарска акција. 

 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 
средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка. 

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

О б р а з л о ж е н и е 

 Планинарски спортски клуб „ДВЕТЕ УШИ“ Гевгелија од Гевгелија 
поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за организирање на планинарска акција, 
експедиција на врв Арарат, Турција 2022. 

 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/315              Градоначалник 
27.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 809 

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

  
   Р Е Ш Е Н И Е 

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

 

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 20.000,00 
денари, се доделуваат на Фудбалски клуб „ПАРТИЗАН - 2015  с. Моин“ од населено 
место Моин, Гевгелија за реализација на спортски активности. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Фудбалски клуб  „ПАРТИЗАН – 2015 с.Моин“ од населено место Моин, 
Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за реализација на спортски 
активности. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 

 
Бр. 12-37/316                 Градоначалник 
27.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 810 

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

 
 

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

на Oпштина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 
денари, се доделуваат на Томе Митев од Гевгелија за еднократна парична помош. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и 

средствата ќе се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Томе Митев од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/317                Градоначалник 
27.7.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 811 

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

 
 

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

на Oпштина Гевгелија за 2022 година 
 

 
1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 

подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 4.000,00 денари, се 
доделуваат на Станко Димовски од Гевгелија за еднократна парична помош. 

 
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 

се исплатат на трансакциона сметка.  
 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Станко Димовски од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 4.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/318               Градоначалник 
27.7.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 812 

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

 
 

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

на Oпштина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 
денари, се доделуваат на Петар Филипов од Гевгелија за еднократна парична помош. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и 

средствата ќе се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Петар Филипов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за еднократна парична помош. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/319               Градоначалник 
27.7.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 813 

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

  
 

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

на општина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 463 подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 20.000,00 
денари, се доделуваат на Спортско друштво „ТИХО“ Миравци од населено место 
Миравци, Гевгелија, за програмски активности. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Спортско друштво „ТИХО“ Миравци од населено место Миравци, 
Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности 
предвидени со Програмата за финансирање програми, проекти, натпревари и 
манифестации од областа на спортот од интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 

 
 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/320               Градоначалник 
27.7.2022 година          на општина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 814 

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

 
 

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

на Oпштина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 15.000,00 
денари, се доделуваат на Ангела Попов од населено место Миравци, Гевгелија, за 
еднократна парична помош. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и 

средствата ќе се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Ангела Попов од населено место Миравци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош (невработен самохран родител). 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 15.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/321                 Градоначалник 
27.7.2022 година          на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                    Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 815 

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

 
 

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

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д1, во износ од 20.000,00 
денари, се доделуваат на Месна заедница „Серменин“ с.Серменин (Џоко Стојанов) за 
програмски активности. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Месна заедница „Серменин“ с.Серменин (Џоко Стојанов) поднесе 

барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот 
на општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени во Програма 
за финансирање проекти, манифестации и значајни настани на Месните заедници во 
општина Гевгелија во 2022 година. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 20.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.   

 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/322                 Градоначалник 
27.7.2022 година          на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 816 

 

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

  
 

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

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма К1, во износ од 4.000,00 
денари и персонален данок, се доделуваат на Филип Динев од Гевгелија за настанот 
„Литературно читање на роднокрајни автори“ како дел од Програмата за „Гевгелиско 
културно лето“ 2022 година. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на Филип Динев.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ од Гевгелија на ден 26.7.2022 поднесе 
барање со број 03-115/1 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари за 
учесници на настанот „Литературно читање на роднокрајни автори“ кој ќе се одржи пред 
Библиотеката „Гоце Делчев“ како дел од Програмата за „Гевгелиско културно лето“ 2022 
година (Дуо концерт програма „Оригинални композиции и аранжмани на џез стандарди“). 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 4.000,00 денари и персонален данок, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/323                  Градоначалник 
29.7.2022 година          на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 817 

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

  
 

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

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма К1, во износ од 4.000,00 
денари и персонален данок, се доделуваат на Пенче Кралев од Валандово за настанот 
„Литературно читање на роднокрајни автори“ како дел од Програмата за „Гевгелиско 
културно лето“ 2022 година. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на Пенче Кралев.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ од Гевгелија на ден 26.7.2022 поднесе 
барање со број 03-115/1 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари за 
учесници на настанот „Литературно читање на роднокрајни автори“ кој ќе се одржи пред 
Библиотеката „Гоце Делчев“ како дел од Програмата за „Гевгелиско културно лето“ 2022 
година (Дуо концерт програма „Оригинални композиции и аранжмани на џез стандарди“). 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 4.000,00 денари и персонален данок, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/324                 Градоначалник 
29.7.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 818  

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

 
 

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

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 
 

             1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 – Трансфери до спортски клубови, Програма Л0, во износ од 170.000,00 
денари, се доделуваат на Фудбалски клуб „Кожуф“ од Гевгелија за програмски 
активности. 

             2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и 
средствата ќе се исплатат на трансакциона сметка на барателот. 

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

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
            
  Фудбалски клуб „КОЖУФ“ од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на 

oпштина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за програмски активности предвидени со Програмата за финансирање програми, 
проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година. 

 
              Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија одлучи да се доделат средства од Буџетот на oпштина Гевгелија за 2022 
година во износ од 170.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/325                                                                                Градоначалник 
09.8.2022 година                                                                     на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                                        
                                                                                                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 819 

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

 
 

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

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

ставка 464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма К4, во износ од 137.858,00 
денари, се доделуваат на ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ од Гевгелија, за 
плати, придонеси и тековни трошоци. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 ЈОУ Пионерски Дом „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ од Гевгелија поднесе барање 

до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на 
Општина Гевгелија за 2022 година за плати, придонеси и тековни трошоци за месец јули 
2022 година. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 137.858,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/337                 Градоначалник 
22.8.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                Андон Сарамандов с.р. 
 

 

 
 
 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 820 

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

  
 

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

на општина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма К4 во износ од 60.000,00 
денари, се доделуваат на Здружение на граѓани Градски мешан хор „ГОРТИНИЈА“ од 
Гевгелија за програмски активности. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Здружение на граѓани Градски мешан хор „ГОРТИНИЈА“ од Гевгелија 
поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на 
општина Гевгелија за 2022 година. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 60.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/338                 Градоначалник 
22.8.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 821 

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

  
 

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

на општина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 463 подставка 463120 - Други трансфери, Програма Л0 во износ од 50.000,00 
денари, се доделуваат на Планинарски спортски клуб „ДВЕТЕ УШИ“ Гевгелија од 
Гевгелија за програмски активности. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Планинарски спортски клуб „ДВЕТЕ УШИ“ Гевгелија од Гевгелија 
поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со 
Програмата за финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа 
на спортот од интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 50.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/340                 Градоначалник 
22.8.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

 
                       
 



07  октомври  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 12 страна 822 

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

  
 

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

на општина Гевгелија за 2022 година 
 

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

ставка 463 подставка 463120 – Трансфери до спортски клубови, Програма Л0 во износ од 
300.000,00 денари, се доделуваат на Женски Ракометен Клуб „Гевгелија“ од Гевгелија 
за програмски активности. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Женски Ракометен Клуб „Гевгелија“ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од 
интерес на општина Гевгелија за 2022 година. 

 
 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 300.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/346                Градоначалник 
1.9.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
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  Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21) и член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година ("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.15/21), Градоначалникот на Општина 
Гевгелија, донесе: 

 
 

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

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

ставка 464 подставка 464990 – Други трансфери, Програма К4, во износ од 139.504,00 
денари, се доделуваат на ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ од Гевгелија, за 
плати, придонеси и тековни трошоци. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
ЈОУ Пионерски Дом „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ од Гевгелија поднесе барање до 

Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за плати, придонеси и тековни трошоци за месец август 2022 
година. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

одлучи да се доделат средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 139.504,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/356                 Градоначалник 
6.9.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
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СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ 

И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Одделение за урбанизам, архитектура, 
градежништво и заштита на животната средина 

Бр. 11-510/3 
15.09.2022год. 

Гевгелија 

 
 Врз основа на член 27 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање 

(„Службен весник на РМ“ бр.32/2020) и член 62 од Статутот на Општина Гевгелија, 
Градоначалникот на општина Гевгелија донесе 

 
О Д Л У К А 

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по  
  Измена и дополнување на дел од Блок 5 од Урбанистички план за село 

Богородица, КО Богородица, општина Гевгелија  
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува организирање на јавна презентација и јавна 

анкета по Измена и дополнување на дел од Блок 5 од Урбанистички план за село 
Богородица, КО Богородица, општина Гевгелија, со графички приказ на планот и 
текстуален дел. 

 
Член 2 

 Вкупната површина на планскиот опфат, што се применува при изработка 
на Измена и дополнување на дел од Блок 5 од Урбанистички план за село Богородица, 
КО Богородица, општина Гевгелија изнесува 12.973,73м2, вклучувајќи ја и површината 
помеѓу регулационите линии одредени и површината до оските на сообраќајниците. 

 Предметниот плански опфат е ограничен со осовините на улиците: 
“Сервисна 2” и станбените улици “18”, “21” и “22” кои формираат една целина на дел од 
Блок 5 од Урбанистичкиот План за село Богородица. 

 

Член 3 

   Јавната презентација ќе се организира во Младинскиот Дом ,,Мите Танов – 
Коми,, во село Богородица, на ден 03.10.2022 година (понеделник) со почеток во 11.00 
часот. 

Член 4 
 Јавната анкета ќе трае 30 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  Измена и дополнување на дел 
од Блок 5 од Урбанистички план за село Богородица, КО Богородица, општина Гевгелија ,  
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за спроведувањето на 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 
               Андон Сарамандов 

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

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ 
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Одделение за урбанизам, архитектура, 
градежништво и заштита на животната средина 

Бр. 11-510/5 од 15.09.2022 год. 
Гевгелија 

 
 Врз основа на член 50 од Законот за урбанистичко планирање („Службен 

весник на РМ“ бр.32/2020) и член 62 став 1 алинеја 14 од Статутот на Општина Гевгелија, 
Градоначалникот на општина Гевгелија донесе 

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

јавна презентација и јавна анкета по Изменување и дополнување на дел од Блок 5 
од урбанистички план за село Богородица, КО Богородица, општина Гевгелија 

 
1.  За изготвување на Извештај од спроведената јавна презентација и јавна анкета 

по Изменување и дополнување на дел од Блок 5 од урбанистички план за село 
Богородица, КО Богородица, општина Гевгелија се формира комисија составена од три 
члена. 

 2. Во комисијата се именуваат: 
 - Елена Колев, дипломиран инженер архитект – одговорно лице надлежно 

за урбанистичко планирање од општинската администрација; 
 - Томе Тимов, дипломиран инженер архитект – овластен претставник на 

изработувачот на планот ,,ВЕКТОР 90 Томе,, дооел Струмица; 
 - Васкa Тодова Ружова, 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 Изменување и дополнување на дел од Блок 5 од 
урбанистички план за село Богородица, КО Богородица, општина Гевгелија да се достави 
до изработувачот на планот заради постапување согласно одредбите за Законот за 
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 
         Андон Сарамандов  
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и 
член 15 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година 
("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.15/21), Градоначалникот на Општина 
Гевгелија, донесе: 

 
 

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

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

ставка 413 подставка 413110 - Тековни резерви (разновидни расходи), Програма Д0, во 
износ од 15.000,00 денари, се доделуваат на Ѓорги Милков од Гевгелија, како 
надоместок поради смрт на член во потесното семејство. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Ѓорги Милков од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 

Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година, како надоместок поради смрт на член во потесното семејство (родител татко). 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 15.000,00, денари како што е наведено во диспозитивот на ова 
Решение.  

 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/218           Градоначалник 
6.6.2022 година               на општина Гевгелија 
Гевгелија     

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

 
 

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

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

ставка 413 подставка 413110 - Тековни резерви (разновидни расходи), Програма Д0, во 
износ од 15.000,00 денари, се доделуваат на Ирена Никова од Гевгелија, како надоместок 
поради смрт на член во потесното семејство. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Ирена Никова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 

Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година, како надоместок поради смрт на член во потесното семејство. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 15.000,00, денари како што е наведено во диспозитивот на ова 
Решение.  

 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/76           Градоначалник 
22.2.2022 година               на општина Гевгелија 
Гевгелија         

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

 
 

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

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

ставка 413 подставка 413110 - Тековни резерви (разновидни расходи), Програма Д0, во 
износ од 15.000,00 денари, се доделуваат на Јасмина Мицева од Гевгелија, како 
надоместок поради смрт на член во потесното семејство. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот.  
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Јасмина Мицева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 

Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година, како надоместок поради смрт на член во потесното семејство. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 15.000,00, денари како што е наведено во диспозитивот на ова 
Решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/77           Градоначалник 
22.2.2022 година                          на општина Гевгелија 
Гевгелија         

         Андон Сарамандов с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 62 став 1 алинеја 14 од Статутот на Општина 
Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21, 
05/21), Градоначалникот на општина Гевгелија донесе: 

 Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање Комисија за оценување и избор на најдобри есеи по Конкурсот за 
есеи на тема: „Женските права во 21 век“ 

Член 1 
 Заради избор на најдобри есеи по Конкурсот на тема: „Женските права во 21 век“, 
распишан од Општина Гевгелија во соработка со Комисијата за еднакви можности на 
жените и мажите и ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија, се формира Комисија за 
оценување во состав на: 

 - Елизабета Инадеска Ефремова, наставник по македонски јазик и 
литература, 

 - Мери Олумчева, наставник по македонски јазик и литература, 
 - Светлана Стојковиќ, наставник по македонски јазик и литература. 
 

Член 2 
 

 Комисијата од член 1 е должна да ги разгледа доставените есеи по 
завршувањето на Конкурсот, во рок од 5 дена и донесе Одлука за три најдобри есеи, во 
согласност со условите во Конкурсот, објавен на ден 28.09.2022 година на веб-страна на 
Општина Гевгелија. 

 
Член 3 

 
 На членовите во Комисијата за оценување за извршената работа ќе им се 

исплати соодветен надоместок во висина од 1.000 денари и персонален данок спрема 
законските прописи. 

 
Член 4 

 
 Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се 

објави во „Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 
     
    Бр.14-1996/2                                                                              Градоначалник 
    07.10.2022.год.                                                                   на општина Гевгелија, 
    Гевгелија                                                                          Андон Сарамандов с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 62 став 1 алинеја 14 од Статутот на Општина 
Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21, 
05/21), Градоначалникот на општина Гевгелија донесе: 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање Комисија за оценување и избор на најдобри цртежи по Ликовен 
конкурс на тема: „Женски права“ 

 
Член 1 

 
 Заради избор на најдобри цртежи по Ликовниот конкурс на тема: „Женски 

права“, распишан од Општина Гевгелија во соработка со Комисијата за еднакви можности 
на жените и мажите и ЈОУ Дом на култура „Македонија“- Гевгелија, се формира Комисија 
за оценување во состав на: 

 
 - Мирјана Крстева Массетти, м-р по уметности, 
 - Александар Јанев, м-р по уметности, 
 - Петар Јанчев, претставник на општинска администрација. 
 

Член 2 
 

 Комисијата од член 1 е должна да ги разгледа доставените цртежи по 
завршувањето на Конкурсот, во рок од 5 дена и донесе Одлука за три најдобри цртежи, во 
согласност со условите во Конкурсот, објавен на ден 28.09.2022 година на веб-страна на 
Општина Гевгелија. 

 
Член 3 

 
 На членовите во Комисијата за оценување за извршената работа ќе им се 

исплати соодветен надоместок во висина од 1.000 денари и персонален данок спрема 
законските прописи. 

 
Член 4 

 
 Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се 

објави во „Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 

 
 
Бр.14-1997/2        Градоначалник 
07.10.2022 год.                       на Општина Гевгелија 
Гевгелија            Андон Сарамандов с.р. 
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Службен гласник на Општина Гевгелија. 
Излегува по потреба. 

          Издава и уредува Одделние за правни работи. 


