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SLU@BEN GLASNIK
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13-ти Декември 2021 godina, Gevgelija

Broj 13 God

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.845

Врз основа на член 89 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник
на Општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21год.), Советот
на Општина Гевгелија, на седницата одржана на ден 06.12.2021 година, по
расправата за Нацрт-Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК
1.Се утврдува Нацрт-Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година,
со предлозите и забелешките изнесени во дискусиите на седницата.
2.Нацрт-Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година се става на јавна
расправа и се објавува на ВЕБ-страната на Општина Гевгелија.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Гевгелија".

Бр.09-1866/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.846

Врз основа на член 89 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 ден 06.12.2021 година, по
расправата за Нацрт-Програмата за уредување на градежното земјиште во
oпштина Гевгелија за 2022 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1.Се утврдува Нацрт-Програмата за уредување на градежното земјиште во
oпштина Гевгелија за 2022 година, со предлозите и забелешките изнесени во
дискусиите на седницата.
2.По Нацрт-Програмата за уредување на градежното земјиште во oпштина
Гевгелија за 2022 година ќе се спроведе јавна расправа.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Гевгелија".

бр.09-1867/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Oпштина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.847

Врз основа на член 89 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 Општина Гевгелија, на седницата одржана на ден 06.12.2021 година, по
расправата за Нацрт-Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација,
одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Гевгелија за
2022 година, го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК
1.Се
утврдува
Нацрт-Програмата
за
изградба,
реконструкција,
рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во
општина Гевгелија за 2022 година, со предлозите и забелешките изнесени во
дискусиите на седницата.
2.ПоНацрт-програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација,
одржување и заштита на општинските патишта и улици во oпштина Гевгелија за
2022 година ќе се спроведе јавна расправа.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Гевгелија".

Бр.09- 1868/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Oпштина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.848

Врз основа на член 40 став (2) од Статутот на Oпштина Гевгелија ("Службен
гласник на Oпштина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21год.), и
член 125 став (2) и (3) од Деловникот на Советот на Општина Гевгелија
("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.05/07, 13/07 и 14/20год.), Советот
на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 06.12.2021год., расправајќи
по предлогот на Комисијата за прашања на избори и именувања, донесе
РЕШЕНИЕ
за формирање Комисија за изработка на Програмата за работа
на Советот на Oпштина Гевгелија за 2022 година

1.Со ова Решение се формира Комисија од пет члена за изработка на
Програмата за работа на Советот на Oпштина Гевгелија.

2.За членови на горенаведената Комисија се именуваат:
- Ѓорге Попов (претседател),
- Слаѓана Стаменковска (член),
- Надица Ристовски(член),
- Александар Пандовски(член),
- Саше Јанчев (член).

3.Комисијата за изработка на Програмата за работа на Советот на Општина
Гевгелија за 2022 година се задолжува да ги собира, анализира и внесува во
Програмата сите задачи и работи коишто се поднесени до Советот на Општина
Гевгелија од страна на овластените предлагачи.
4.Се задолжува Комисијата за изработка на Програмата за работа на
Советот на Општина Гевгелија за 2022 година да ги известува задолжените
субјекти да ги достават актите и материјалите од својот делокруг на
разгледување и усвојување пред Советот на Општина Гевгелија во зацртаниот
рок во Програмата.
5.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
"Службен гласник на Општина Гевгелија".

Бр.09- 1869/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.849

Врз основа на член 38 од Статутот на Oпштина Гевгелија („Службен гласник
на Општина Гевгелија бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), а во врска
со член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ
бр.05/02год.), Советот на Oпштина Гевгелија на седницата одржана на ден
06.12.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на ЛОД методологија - група документи и алатки за
транспарентно финансирање на проекти на Граѓански oрганизации во
рамките на Регионалната програма за локална демократија 2 (ReLOaD2) УНДП

Член 1
Заради исполнување на еден од задолжителните критериуми за
објавување на јавен повик за финансирање на Граѓански организации, се
усвојува ЛОД методологијата која претставува група на документи и алатки за
транспарентно финансирање на проекти од Граѓански организации во рамките
на ReLOaD2 Програмата за локална демократија.
Член 2
ЛОД методологијата е наменета за локалната власт да може да ја
унапредува локалната демократија преку транспарентност и инклузивност во
носењето одлуки и поддршка на проекти на Граѓански oрганизации коишто ќе се
спроведуваат на територијата на општината и ќе одговорат на потребите на
граѓаните.
Член 3
Оваа одлука влегува на сила од денот на нејзино донесување, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.

бр.09-1870/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советoт на Oпштина Гевгелијa,
Д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.850

Врз основа на член 11 став (1) точка 7 од Законот за јавните претпријатија
(″Службен весник на РМ″ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19год.) и член 38 став (1)
точка 31 од Статутот на Oпштина Гевгелија (″Службен гласник на Oпштина
Гевгелија″ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Oпштина
Гевгелија на седницата одржана на 06.12.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за недавање согласност на Извештајот за финансиското работење на
Јавното претпријатие за комунални дејности ″Комуналец″- Гевгелија
за периодот 01.01.2021г. – 30.09.2021година

1.Не се дава согласност на Извештајот за финансиското работење на ЈПКД
″Комуналец″-Гевгелија за периодот од 01.01.2021 год. – 30.09.2021 година, со
посебен осврт на периодот 01.07.2021 - 30.09.2021 година, усвоен и предложен
од Управниот одбор на Јавното претпријатие со Одлука
бр.02-1539/2
од22.11.2021 година.

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

Бр.09- 1871/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.851

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование ("Службен
весник на РМ" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04,
55/05, 113/05, 35/06, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12 и 24/13, 67/17 и 64/18 год.) и член 38 став (1) точка 28 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 06.12.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување членови во Училишниот одбор
на Средното општинско училиште"Јосиф Јосифовски" – Гевгелија,
како претставници на општината

1.Во Училишниот одбор на Средното општинско училиште
"Јосиф
Јосифовски"-Гевгелија се разрешуваат три члена како претставници на
општината, поради истек на четиригодишниот мандат, и тоа:
-Елена Колев од Гевгелија,
-Илија Лазаров од Прдејци, и
-Тана Кавазова од Гевгелија.
2.Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Гевгелија".

Бр.09-1872/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.852

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование ("Службен
весник на РМ" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04,
55/05, 113/05, 35/06, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,
6/12, 100/12 и 24/13, 67/17 и 64/18 год.) и член 38 став (1) точка 28 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 06.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување членови во Училишниот одбор
на Средното општинско училиште"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија,
како претставници на општината

1.Во
Училишниот
одбор
на
Средното
општинско
училиште
"Јосиф Јосифовски"-Гевгелија се именуваат три члена како преставници на
општината, и тоа:

-Далиборка Костадинова од Гевгелија, со завршена ВСС.
-Павлинка Ичева од Гевгелија, со завршена ВСС – дипл. професор по
одделенска настава,
-Розита Андонова од Гевгелија, со завршена ВСС – дипломиран психолог.

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

Бр.09- 1873/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.853

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 106 став
(1) алинеа 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РСМ"
бр.161/19 и 229/20год.) 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
06.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За разрешување член на Училишен одбор
на ООУ ″Владо Кантарџиев″-Гевгелија
1.Се разрешува лицето:
-Тања Попова од Прдејци,
од функцијата член на училишниот одбор на ООУ ″Владо Кантарџиев″ Гевгелија

2. Да се достави по еден примерок од ова Решение до разрешениот член и
до ООУ ″Владо Кантарџиев″ – Гевгелија.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен
гласник на Општина Гевгелија″.

Бр.09-1874/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.854

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 106 став
(1) алинеа 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РСМ"
бр.161/19 и 229/20год.) 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
06.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За именување член на Училишен одбор
на ООУ ″Владо Кантарџиев″- Гевгелија

1.Се именува лицето:
-Душка Новаковска од Гевгелија, со завршена ССС.
на функцијата член на училишниот одбор на ООУ ″Владо Кантарџиев″ Гевгелија.

2.Да се достави по еден примерок од ова Решение до именуваните
членови и до ООУ ″Владо Кантарџиев″ - Гевгелија.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен
гласник на Општина Гевгелија″.

Бр.09-1875/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA

бр.13

str.855

Врз основа на член 38 став (1) точка 28 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 06.12.2021
година, донесе
РЕШЕНИЕ
За разрешување член на Училишниот одбор на
ООУ ″Крсте Мисирков″- Гевгелија

1.Се разрешува лицето:
-Горан Николов од Гевгелија,
од функцијата член на училишниот одбор на ООУ ″Крсте Мисирков″ - Гевгелија.

2.Да се достави по еден примерок од ова Решение до разрешениот член и
до ООУ ″Крсте Мисирков″ – Гевгелија.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен
гласник на Општина Гевгелија″.

Бр.09-1876/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.856

Врз основа на член 38 став (1) точка 28 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 06.12.2021
година, донесе
РЕШЕНИЕ
За именување член на Училишниот одбор на
ООУ ″Крсте Мисирков″- Гевгелија

1.Се именува лицето:
-Саша Јованов од Гевгелија, со завршена ВСС – Филозофски факултет,
дипл. археолог и историчар на уметноста,
на функцијата член на училишниот одбор на ООУ ″Крсте Мисирков″ - Гевгелија
2.Да се достави по еден примерок од ова Решение до именуваниот член и
до ООУ ″Крсте Мисирков″ – Гевгелија.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен
гласник на Општина Гевгелија″.

Бр.09- 1877/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.857

Врз основа на член 65 став (1) од Статутот на ООУ ″Ристо Шуклев″Негорци и член 38 став (1) точка 28 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
06.12.2021г., донесе

РЕШЕНИЕ
За разрешување член на Училишниот одбор
на ООУ ″Ристо Шуклев″- Негорци

1.Се разрешува лицето:
-Катица Мицева од Негорци,
од функцијата член на училишниот одбор на ООУ ″Ристо Шуклев″ - Негорци.

2.Да се достави по еден примерок од ова Решение до разрешениот член и
до ООУ ″Ристо Шуклев″ - Негорци.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен
гласник на Општина Гевгелија″.

Бр.09- 1878/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.858

Врз основа на член 65 став (1) од Статутот на ООУ ″Ристо Шуклев″Негорци и член 38 став (1) точка 28 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
06.12.2021г., донесе
РЕШЕНИЕ
За именување член на Училишниот одбор
на ООУ ″Ристо Шуклев″- Негорци

1. Се именува лицето:
-Љубинка Узунова од Гевгелија, со завршена ВСС – дипл. менаџер по
осигурување,
на функцијата член на училишниот одбор на ООУ ″Ристо Шуклев″ - Негорци.

2.Да се достави по еден примерок од ова Решение до именуваниот член и
до ООУ ″Ристо Шуклев″ - Негорци.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен
гласник на Општина Гевгелија″.

Бр.09- 1879/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.859

Врз основа на 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 06.12.2021
година, донесе

РЕШЕНИЕ
За разрешување член на училишниот одбор
на ООУ ″Климент Охридски″- Миравци

1.Се разрешува лицето:
- Илија Николовски од Миравци,
од функцијата член на училишниот одбор на ООУ ″Климент Охридски″ Миравци.

2.Да се достави по еден примерок од ова Решение до разрешениот член и
до ООУ ″Климент Охридски″ - Миравци.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен
гласник на Општина Гевгелија″.

Бр.09- 1880/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.860

Врз основа на 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 06.12.2021
година, донесе
РЕШЕНИЕ
За именување член на училишниот одбор
на ООУ ″Климент Охридски″- Миравци

1.Се именува лицето:
- Викторија Ставрова од Гевгелија, со завршена ВСС-Факултет за бизнис и
логистика,
на функцијата член на училишниот одбор на ООУ ″Климент Охридски″ Миравци.

2.Да се достави по еден примерок од ова Решение до именуваниот член и
до ООУ ″Климент Охридски″ – Миравци.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен
гласник на Општина Гевгелија″.

Бр.09- 1881/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA

бр.13

str.861

Врз основа на член 36 став (1) точка 5 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02 год.), а во врска со член 106 став
(1) алинеа 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РСМ"
бр.161/19 и 229/20год.) 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
06.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување член во Училишниот одбор на
ООМУ "Васо Карајанов" Гевгелија
1.Се разрешува лицето:
-Мите Петров од Мрзенци,
од функција член на училишниот одбор на ООМУ ″Васо Карајанов″ -Гевгелија.

2.Да се достави по еден примерок од ова Решение до разрешениот член и
до ООМУ″Васо Карајанов″Гевгелија.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен
гласник на Општина Гевгелија″.

Бр.09-1882/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA

бр.13

str.862

Врз основа на член 36 став (1) точка 5 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02 год.), а во врска со член 106 став
(1) алинеа 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РСМ"
бр.161/19 и 229/20год.) 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
06.12.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување член во Училишниот одбор на
ООМУ "Васо Карајанов" Гевгелија

1.Се именува лицето:
-Петар Ручкоманов, со завршена ВСС – Факултет за музичка уметност,
на функција член на училишниот одбор на ООМУ ″Васо Карајанов -Гевгелија.

2.Да се достави по еден примерок од ова Решение до именуваниот член и
до ООМУ ″Васо Карајанов″ Гевгелија.

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

Бр.09-1883/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA

бр.13

str.863

Врз основа на член 35, 37 и 38 од Законот за културата ("Службен весник
на РМ" бр.31/98,49/03,82/05,24/07,116/10…....11/18 год.) и член 38 став (1) точка
28 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија"
бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21год.), Советот на Општина Гевгелија
на седницата одржана на 06.12.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУ
Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија

1.Во Управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"
Гевгелија се разрешуваат, поради истек на четиригодишниот мандат, и тоа:
Три члена претставници на општината и тоа:
-Атанас Ичев од Гевгелија,
-Нена Енџекчева-Ампова од Гевгелија,
-Танка Атанасова од Гевгелија.

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

Бр.09-1884/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.864

Врз основа на член 35, 37 и 38 од Законот за културата ("Службен весник
на РМ" бр.31/98,49/03,82/05,24/07,116/10…....11/18 год.) и член 38 став (1) точка
28 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија"
бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21год.), Советот на Општина Гевгелија
на седницата одржана на 06.12.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување членови во Управниот одбор на ЈОУ
Работнички универзитет "Кирил и Методија" Гевгелија
1.Во Управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"
- Гевгелија се именуваат:
Три члена преставници на општината и тоа:
- Марјан Бојевски од Моин, со завршена ВСС – Факултет за туризам и
бизнис логистика,
- Вера Љатева од Гевгелија, со завршена ВСС – Дипл. инженер технолог,
- Николчо Петров од Негорци, со завршена ВСС – Факултет за туризам и
бизнис логистика.

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

Бр.09- 1885/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.865

Врз основа на член 35, 37 и 38 од Законот за културата ("Службен весник
на РМ" бр.31/98,49/03,82/05,24/07,116/10…....11/18 год.) и член 38 став (1) точка
28 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија"
бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21год.), Советот на Општина Гевгелија
на седницата одржана на 06.12.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување на членови во Управниот одбор
на ЈОУ Домот на култура "Македонија"-Гевгелија
1.Во Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата "Македонија"-Гевгелија, се
разрешуваат пет члена, поради истек на четиригодишниот мандат, и тоа:
Три члена преставници на општината и тоа:
- Петар Јанчев,
- Македонка Узунова,
- Александра Трајанова.

Два члена од редот на вработените и тоа:
-Силвестер Проле, и
-Ѓургица Петкова.

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

Бр.09- 1886/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.866

Врз основа на член 35, 37 и 38 од Законот за културата ("Службен весник
на РМ" бр.31/98,49/03,82/05,24/07,116/10…....11/18 год.) и член 38 став (1) точка
28 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија"
бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21год.), Советот на Општина Гевгелија
на седницата одржана на 06.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување членови во Управниот одбор
на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија

1.Во Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата "Македонија" - Гевгелија
се именуваат пет члена и тоа:
Три члена преставници на општината и тоа:
-Димитар Јованов од Гевгелија, со завршена ВСС – дипл.правник,
-Катерина Каркалашева од Гевгелија, со завршена ВСС – Факултет за
туризам и угостителство, и
-Трајко Арџанлиев од Гевгелија, со завршена ВСС – менаџер за бизнис и
администрација.

Два члена од редот на вработените и тоа:
- Силвестер Проле, и
- Ѓургица Петкова.

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

Бр.09-1887/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA

бр.13

str.867

Врз основа на член 34 и 37 од Законот за културата ("Службен весник на
РМ" бр.31/98,49/03,82/05,24/07,116/10…....11/18 год.) и член 38 став (1) точка 28
од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија"
бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21год.), Советот на Општина Гевгелија
на седницата одржана на 06.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За разрешување членови во Управниот одбор
на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз Тито"-Гевгелија

1.Во Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз Тито" -Гевгелија
се разрешуваат пет члена, поради истек на четиригодишниот мандат, и тоа:
Три члена преставници на општината :
-Елена Аризанова од Гевгелија,
-Марија Ускова од Гевгелија, и
-Ѕвонко Аџиканов од Гевгелија.

Два члена од редот на вработените:
-Мирјана Крстева-Массети од Гевгелија
-Владо Коциров од Гевгелија.

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

Бр.09-1888/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.868

Врз основа на член 34 и 37од Законот за културата ("Службен весник на
РМ" бр.31/98,49/03,82/05,24/07,116/10…....11/18 год.) и член 38 став (1) точка 28
од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија"
бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21год.), Советот на Општина Гевгелија
на седницата одржана на 06.12.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
За именување членови во Управниот одбор
на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз Тито" Гевгелија

1.Во Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз Тито" –Гевгелија, се
именуваат пет члена и тоа:
Три члена преставници на општината :
- Магдалена Катранчева од Гевгелија, дипл. професор по македонски јазик,
- Виктор Трајков од Прдејци, со завршена ССС,
- Марија Тодов од Гевгелија, со завршена ССС и студент на факултет за
туризам и бизнис логистика.

Два члена од редот на вработените:
-Мирјана Крстева-Массети од Гевгелија,
-Владо Коциров од Гевгелија.

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

Бр.09-1889/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA

бр.13

str.869

Врз основа на член 13 од Законот за библиотеките ("Службен весник на
РМ" бр.66/04,89/08,116/10 и 51/11 год.) и член 38 став (1) точка 28 од Статутот на
Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10,
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата
одржана на 06.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување членови во Управниот одбор
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" Гевгелија

1.Во Управниот одбор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија се
разрешуваат пет члена, поради истек на четиригодишниот мандат, и тоа:
Три члена преставници на општината и тоа:
- Пети Митренцева од Гевгелија,
- Василка Јаневска од Гевгелија,
- Катица Минчева-Јованова од Миравци.

Два члена од редот на вработените и тоа:
- Мими Петкова, и
- Ѓорги Дебниковски.

2.Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен
гласник на општина Гевгелија".

Бр.09-1890/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.870

Врз основа на член 13 од Законот за библиотеките ("Службен весник на
РМ" бр.66/04,89/08,116/10 и 51/11 год.) и член 38 став (1) точка 28 од Статутот на
Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10,
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата
одржана на 06.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување членови во Управниот одбор
ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" Гевгелија

1.Во Управниот одбор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија се
именуваат пет члена и тоа:
Три члена претставници на општината и тоа:
-Гордана Темелкова од Гевгелија, со завршена ССС-гимназија,
-Рајна Ристовска од Гевгелија, со завршена ВСС-дипл.наставник по
одделенска настава,
-Марјанчо Бучков од Негорци, со завршена ВСС-дипл.професор по
историја.

Два члена од редот на вработените и тоа:
-Мими Петкова од Гевгелија, и
-Ѓорги Дебниковски од Гевгелија.

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

Бр.09-1891/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA

бр.13

str.871

Врз основа на член 114 став (8) од Законот за заштита на децата
("Службен весник на РМ" бр.23/13, 12/14, 44/14.....198/18 год.) и член 38 став (1)
точка 28 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина
Гевгелија" бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина
Гевгелија на седницата одржана на 06.12.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување на членови во Управниот одбор на Јавната општинска
установа за деца Детска градинка "Детска радост"-Гевгелија, како
претставници на општината

1.Во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца Детска
градинка"Детска радост" Гевгелија, се разрешуваат три члена како претставници
на општината, поради истек на четиригодишниот мандат, и тоа:
-Гордана Атанасова од Гевгелија,
-Милица Стафидова од Гевгелија,
-Ели Прошева од Гевгелија.

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

Бр.09-1892/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.872

Врз основа на член 114 став (8) од Законот за заштита на децата
("Службен весник на РМ" бр.23/13, 12/14, 44/14.....198/18 год.) и член 38 став (1)
точка 28 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина
Гевгелија" бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина
Гевгелија на седницата одржана на 06.12.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување членови во Управниот одбор на Јавната општинска
установа за деца Детска градинка "Детска радост"- Гевгелија,
како претставници на општината

1.Во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца Детска
градинка "Детска радост" Гевгелија, се именуваат три члена како претставници
на општината и тоа:
- Викторија Јанкуловска од Негорци, со завршена ВСС – дипл. правник,
- Елизабета Митрова од Гевгелија, со завршена ВСС – дипл.професор по
одделенска настава,
- Анета Стамкова од Гевгелија, со завршена ВСС – дипл. правник, и

- Драгица Дуева-Бучкова, номиниран член од Министерството за труд и
социјална политика.

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

Бр.09-1893/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA

бр.13

str.873

Врз основа на член 131 од Законот за заштита на децата ("Службен
весник на РМ" бр.98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08, 83/09, 156/09, 51/11,
157/11…......198/18г.) и член 38 став (1) точка 28 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 ден
06.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За разрешување членови на Одборот за надзор за вршење на
внатрешна контрола на материјално-финансиското работење наЈавната
општинска установа за деца Детска градинка "Детска Радост"-Гевгелија

1.Во Одборот за надзор за вршење на внатрешна контрола
на
материјално-финансиското работење на Јавната општинска установа за деца
Детска градинка "Детска Радост"-Гевгелија, се разрешуваат следниве членови:
-

Ана Ристова,
Анета Гундрова,
Дејана Ускова,
Вера Мицева, и
Здравко Станојковиќ.
2.Еден примерок од ова Решение да се достави до разрешените членови.

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

Бр.09-1894/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.874

Врз основа на член 131 од Законот за заштита на децата ("Службен
весник на РМ" бр.98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08, 83/09, 156/09, 51/11,
157/11…......198/18г.) и член 38 став (1) точка 28 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 ден
06.12.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
За именување членови на Одборот за надзор за вршење на
внатрешна контрола на материјално-финансиското работење наЈавната
општинска установа за деца Детска градинка "Детска Радост"-Гевгелија
1.Во Одборот за надзор за вршење на внатрешна контрола
на
материјално-финансиското работење на Јавната општинска установа за деца
Детска градинка "Детска Радост"-Гевгелија, се именуваат следниве членови:

-

Оливера Крстова од Гевгелија, со завршена ВСС-дипл.економист,
Ѓургица Божинова од Гевгелија, со завршена ВСС-дипл.економист,
Јулија Беќарова од Гевгелија, со завршена ВСС, дипл.професор по
физичко воспитание,
Јорданка Белчева-Стамкова од Гевгелија, со завршена ВСС –
дипл.економист,
Илинка Митановска од Гевгелија, со завршена ВСС-дипл.економист.
2.Еден примерок од ова Решение да се достави до именуваните членови.

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

Бр.09-1895/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.875

Врз основа на член 17 став (2) од Законот за јавните претпријатија
("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06,22/07, 83/09…..35/19 год.), и
член 36 став (1) точка 5 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.05/02 год.) и член 38 став (1) точка 28 од Статутот на Општина
Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.26/05, 8/10, 18/14, 13/20,
02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија, на седницата одржана на ден
06.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За разрешување членови на Управниот одбор
на Јавното претпријатие за комунални дејности "Комуналец"-Гевгелија

1.Во Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности
"Комуналец"-Гевгелија се разрешуваат следните членови:
- Борис Дучков од Гевгелија,
- Ристо Ѓуров од Гевгелија,
- Владо Мурџев од Гевгелија,
- Атанас Чурлинов од Гевгелија.

2.Примерок од ова Решение да се достави до разрешените членови.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето на "Службен
гласник на Општина Гевгелија".

Бр.09-1896/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.876

Врз основа на член 17 став (2) од Законот за јавните претпријатија
("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06,22/07, 83/09…..35/19 год.), и
член 36 став (1) точка 5 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.05/02 год.) 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 год.), Советот на Општина Гевгелија, на седницата одржана на ден
06.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За именување членови на Управниот одбор
на Јавното претпријатие за комунални дејности "Комуналец"-Гевгелија

1.Во Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности
"Комуналец"-Гевгелија се именуваат следните членови:
- Весна Батанџиева од Гевгелија, со завршена ВСС – дипл.правник
- Емилија Ристова од Гевгелија, м-р по правни науки,
- Душко Андонов од Гевгелија, со завршена ВСС – дипл.економист,
- Ристо Картов од Гевгелија, со завршена ВСС – дипл.правник.

2.Примерок од ова Решение да се достави до именуваните членови.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето на "Службен
гласник на Општина Гевгелија".

Бр.09-1897/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.877

Врз основа на член 26 став (2) од Законот за јавните претпријатија
("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/02, 40/03 …...35/19 год.), и член 36 став (1)
точка 5 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02
год.) и член 38 став (1) точка 28 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен
гласник на Општина Гевгелија" бр.26/05, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.),
Советот на Општина Гевгелија, на седницата одржана на ден 06.12.2021 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
За разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за
комунални дејности "Комуналец"-Гевгелија

1.Во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавното претпријатие за комунални дејности "Комуналец" Гевгелија,се разрешуваат следните членови:
-Сашко Дуев од Гевгелија,
-Ангел Јованов од Гевгелија.
-Виктор Паласкаров од Смоквица,
-Костадин Стратров од Гевгелија,
-Тања Делиманова-Ванова од Гевгелија.

2.Примерок од ова Решение да се достави до разрешените членови.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето на "Службен
гласник на Општина Гевгелија"

Бр.09-1898/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.

13.12.2021 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA GEVGELIJA бр.13

str.878

Врз основа на член 26 став (2) од Законот за јавните претпријатија
("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/02, 40/03 …...35/19 год.), и член 36 став (1)
точка 5 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02
год.) и член 38 став (1) точка 28 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен
гласник на Општина Гевгелија" бр.26/05, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.),
Советот на Општина Гевгелија, на седницата одржана на ден 06.12.2021 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавното претпријатие за комунални дејности
"Комуналец"-Гевгелија

1.Во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавното претпријатие за комунални дејности "Комуналец"-Гевгелија
се именуваат следните членови:
-Мирјана Бајрактарова од Гевгелија, магистер по економски науки,
-Катерина Атанасова од Гевгелија, со завршена ВСС – дипл.економист,
-Тодор Ѓоков од Гевгелија, со завршена ВСС – дипл.економист,
-Ивана Чабулева од Гевгелија, магистер по економски науки,
-Сава Чурлинова-Костова од Гевгелија, со завршена ВСС – дипл.правник.

2.Примерок од ова Решение да се достави до именуваните членови.
3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето на "Службен
гласник на Општина Гевгелија".

Бр.09-1899/1
06.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р.
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