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          Врз основа на член 18 и 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 
47/11, 192/15 и 209/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19, 
53.21, 77/21 и 173/22) и член 36 став (1) точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

за одобрување на склучување на договор за долгорочен кредит помеѓу Општина 
Гевгелија и Комерцијална банка АД Скопје за реализација на 

КАПИТАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 
 

Член 1 
         Со оваа Одлука Советот на Општина Гевгелија одобрува долгорочно задолжување 
кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за одобрување на долгорочен кредит 
помеѓу Општина Гевгелија и Комерцијална банка АД Скопје, во висина од 39.803.000,00 
денари, со намена за реализација на капитален инвестиционен проект-Изградба на 
водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа на улица ,,Свети Климент 
Охридски“ во Гевгелија. 
 

Член 2 
          Задолжувањето во Комерцијална банка АД Скопје, со рок на отплата од 120 (сто и 
дваесет месеци) од денот на првото користење, во кој е вклучен грејс период од 24 
(дваесет и четири) месеци. 
 Краен рок за користење на кредитот е 24 (дваесет и четири) месеци од денот на 
првото користење. 
 

Член 3 
          На искористениот кредит Банката ќе пресметува и наплатува камата по каматна 
стапка во висина на референтна стапка зголемена за каматна маржа од 2.98 процентни 
поени годишно, но не помалку од 4,00% годишно. 
 

Член 4 
          Се дава согласност заради обезбедување на Договорот наведен во т.1 од оваа 
одлука Оптината да издаде 3 (три) бланко сопствени акцептирани меници со менична 
изјава-согласност Банката да ги пополни и употреби за наплата на своите побарувања  
без протест, уредени со нотарски акт и клаузула за извршност-акцептирани и трасирани 
од Корисникот на кредитот-Општина Гевгелија. 
 

Член 5 
          Се овластува Градоначалникот на Општина Гевгелија да го потпише Договорот  за 
одобрување на долгорочен кредит во висина од 39.803.000,00 денари, со намена за 
реализација на капитален инвестиционен проект-Изградба на водоводна, фекална и 
атмосферска канализациона мрежа на улица ,,Свети Климент Охридски“ во Гевгелија 
како и да го склучи и потпише Нотарскиот акт за меници и мничните бланкети со клаузула 
за извршност со кои Општината гарантира со целокупниот свој имот и средства на 
сметки. 
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Член 6 

          Со донесување на оваа одлука се потврдува дека се исполнети условите за 
полноважно донесување на одлуки согласно важечките акти на Општина Гевгелија и 
законските одредби,  се потврдува дека дополнителни согласности од други органи и 
лица, освен Согласноста од Министерството за финансии бр.15-7197/2 од 30.08.2022 год. 
и Одлуката од Влада на РМ не се потребни, односно нема правни или било какви други 
пречки за реализирање на конкретната правна работа одобрена согласно оваа Одлука. 
 

Член 7 
          Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Гевгелија, а произведува правно дејство со денот на 
донесувањето на Одлуката од Влада на РМ “. 
 
 
 
 
 
Бр.09-2182/1                                                                                       Претседател 
28.10.2022 год.                                                                   на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                         Патрик Матх с.р.  

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

 

Врз основа на член 22 став (1) точка 1 член 36 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02 год.) член 38 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.) и член 27 став 4 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен Весник на 
РСМ" бр.32/2020), Советот на Општина Гевгелија донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за Урбан Блок 15.11, општина 

Гевгелија 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува Нацрт Детален урбанистички план за Урбан Блок 
15.11, општина Гевгелија. Деталниот урбанистички план е изработен согласно Законот за 
урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.32/2020) и Правилникот за 
урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ бр.225/20, 219/21 и 104/22). 
 

Член 2 
 Планскиот опфат за изработка на Детален Урбанистички план за Урбан Блок 15.11 
во Гевгелија е ограничен со осовините на собирна улица “Новопланирана 1” – на север, 
сервисна улица “СЕ9”- на запад, и продолжува по западните граници на КП 405/2 и КП 
405/1 до пресекот со границата на КП 5867 и се движи по северо-западната граница на КП 
5867, 5863/1, 5863/2, 5857 и КП 5856/1, до пресекот со осовината на собирна улица 
“Новопланирана 1. 
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 Површината на планскиот опфат во рамките на опишаната граница изнесува 
16.159,14 m², односно 1,62 ha. 
 

Член 3 

 Просторниот концепт го сочинува следниот систем на класи на намени: 
 
 А-Домување  
 Б-Комерцијални и деловни намени  
 В-Јавни институции  
 Е1-Комунална инфраструктура  
 
 Во графичкиот прилог се дадени симболи за соодветни намени на просторот, а тоа 
се следните: 
 
 А – Домување 
 А2 - домување во станбени згради  
 А1 - домување во станбени куќи  
 Е- Комунална инфраструктура  
 Е1.8 – трафостаници 10/04 КВА  
 Д – Зеленило, рекреација и меморијални простори  
 Д1 – Парковско и пејсажно зеленило  
  
 
          Со планот се одредени: 
 
 - облик и големина на градежна парцела  /м2/, 
 - регулациона линија, 
 - градежна линија која ја дефинира просторот во кој може да се гради, 
 - максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот  
/м2/, 
 - процент на изграденост  /%/, 
 - максимална развиена површина на објектот  /м2/, 
 - коефициент на искористеност  /К/, 
 - намена на објектот, 
 - максимална висина на објектот / до завршниот венец / од ниво на тротоар, 
сообраќајница или пристапна патека, 
 - паркирање – гаражирање на возилата во рамки на парцелите. 
 

Член 4 
 Составен дел на оваа Одлука се: 
 
 - Текстуален дел; 
 - Графички прилози; 
 - Основни параметри за уредување на просторот; 
 - Табеларен приказ на урбанистичките параметри; 
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Член 5 
 Градоначалникот на општина Гегелија ќе организира јавна презентација и јавна 
анкета по Нацрт-Детален урбанистички план за Урбан Блок 15.11, општина Гевгелија за 
кој претходно е добиено мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде 
изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета. 
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Гевгелија,,. 
 
 
 
 
Бр.09-2183/1                       Претседател  

28.10.2022 год.                                        на Советот на Општина Гевгелија, 

Гевгелија                                                     Патрик Матх с.р. 
--------------------------------------------------------------------------   

 

   
   Врз основа на член 4 став (2) од Законот за урбанистичко планирање 
("Сл.Весник на РМ" бр.32/20 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на ден 28.10.2022 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за прекинување на постапката за донесување на Урбанистички План вон  

населено место за индустриска зона Билото КО Прдејци, општина Гевгелија, 
планска документација 2016-2021 година 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од прекинување на постапката за 
донесување на Урбанистички План вон населено место за индустриска зона "Билото"     
КО Прдејци, општина Гевгелија, планска документација 2016-2021 година 

Член 2 

Основ за прекинување на постапката за донесување на Урбанистички План вон 
населено место за индустриска зона "Билото"  КО Прдејци, општина Гевгелија, планска 
документација 2016-2021 година, претставува планскиот период за важност на детален 
урбанистички план за која не е добиена согласност од надлежната државна институција, 
како и започната постапка за донесување на Урбанистички план за подрачја и градби од 
државно значење за интерконективен гасовод  Република Северна Македонија – Грција, 
која траса минува низ опфатот на Урбанистичкиот план вон населено место за 
индустриска зона "Билото"   КО Прдејци, општина Гевгелија. 
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Член 3 

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

 
 
Бр.09-2184/1        
28.10.2022 год.      
Гевгелија            Претседател 
        на Советот на Општина 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, 13/21, 02/21 и 05/21г.), Советот на 
Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 28.10.2022 година, донесе 

ОДЛУКА 

за прифаќање на Иницијатива за изработка на Детален Урбанистички План за 
дел од Блок 1.5, општина Гевгелија 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува прифаќање на Иницијатива за изработка на Детален 

Урбанистички План за дел од Блок 1.5, општина Гевгелија. 
Член 2 

Потребата за изработка на Детален Урбанистички План за дел од Блок 1.5, 
општина Гевгелија се утврдува од поднесената иницијатива на барателот Магица 
Блажева од Гевгелија. 
 

            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.09-2185/1                        Претседател 
28.10.2022 год.                                                    на Советот на Општина Гевгелија 
Гевгелија                      Патрик Матх с.р. 

------------------------------------------------------------------------   
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Врз основа  на  член  4 од  Законот за постапување со бесправно изградени 

објекти (,,Службен весник на РМ,, бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17  и  147/21 ),  член 2 став (1) и став  2 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (,,Службен весник на РМ,,бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16)  и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Сл. Гласник на 
Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.) Советот на Општина 
Гевгелија на седницата одржана на ден 28.10.2022год., донесе 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За утврдување потреба за прифаќање  на  иницијатива   

 за изработка на Урбанистички  проект (УП)  
за КП бр.8/1  КО Гевгелија  

 
 

Член 1  
Со оваа Одлука  се утврдува потреба за прифаќање на иницијатива за изработка 

на   Урбанистички  Проект (УП) , со која ќе се врши  вклопување  на бесправно изграден 
станбен објект – викенд куќа  (A4-3)  на КП бр.8/1  КО  Гевгелија,  согласно Закон за 
урбанистичко планирање        ("Сл. весник на РСМ" бр.32/2020год.), а по барање Уп.1 
бр.09-505  од  06.06.2011год. на барателот Владо Пенов со стан на ул.,,Земунска,, бр 3 од 
Гевгелија. 

 
Член 2  

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

 
 
Бр.09-2186/1                                                                            Претседател 
28.10.2022год.                                                            на Совет на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Патрик Матх с.р.  

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

 

 

 
 

Врз  основа  на член  4  од  Законот  за  постапување  со  бесправно  изградени  
објекти (,,Службен весник на РМ,,бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 ),  член  2 став (1)  и  став  (2) од   Правилникот  за  
стандарди  и  нормативи  за  вклопување  на  бесправни  објекти во  урбанистичко  
планска  документација (,,Службен весник на РМ,,бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 
217/15 и 52/16)  и  член  38  став  (1)  точка  43  од  Статутот  на  Општина Гевгелија (,,Сл.  
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Гласник на општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.) 

Советот  на  општина  Гевгелија  на  седницата  одржана  на  ден 28.10.2022 год. , донесе 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За утврдување потреба од донесување на 

Урбанистичко планска документација за с.Серменин ( КП бр.1783  КО 
Серменин) 

 
 

Член 1  
Со  оваа  Одлука  се  утврдува  потреба  за  донесување  на  Урбанистички  План 

(УП)  за  с.Серменин  со која  ќе  се  врши  вклопување  на  бесправно  изграден   станебн 
објект  на КП бр.1783  КО   Серменин  во с.Серменин  со  класа на намена  А1-1 (станбени 
куќи со дворови), а по барање Уп.1 бр.11-300-л  од 14.11.2018год. на  Јордан Јанев од  
Гевгелија. 

 
Член 2  

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

Бр.09-2187/1                                                                          Претседател 
28.10.2022год.                                                        на Советот  на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                Патрик Матх с.р.  

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

 
           Врз основа  на  член  4 од  Законот за постапување со бесправно изградени објекти 
(„Службен весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на РСМ“ бр.174/21) член 2 став (1) 
и став  (2) од Правилникот за стандарди и нормативи за вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска документација (,,Службен весник на РМ„ бр.56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16 год.), и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина 
Гевгелија (,,Сл. Гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 
год.) Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 28.10.2022год., донесе 
 

О Д Л У К А 
За утврдување потреба за прифаќање  на  иницијатива  од барателот 

 за изработка на Урбанистички  план за село (УПС)  (КП бр.1730  KO Серменин) 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука  се утврдува потреба за прифаќање  на иницијатива за изработка  
на   Урбанистички  план за село  (УПС), со која ќе се врши  вклопување  на бесправно 
изграден  објект – станбена куќа (А1-1)  на  КП бр. 1730 KO Серменин   согласно Закон за 
урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20), а по барање Уп.1 бр.11-274-л  од   
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18.10.2018год. од Златан Аблаков со стан на ул.“Гевгелиски Партизански Одред“ бр.21, 
Гевгелија. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија,, 
 
 
 
Бр.09-2188/1                                                                                    Претседател 
28.10.2022год.                                                                  на Советот  на Општина Гевгелија                                                                      
Гевгелија                                                                                    Патрик Матх с.р.  

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

          Врз основа  на  член  4 од  Законот за постапување со бесправно изградени објекти 
(„Службен весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на РСМ“ бр.174/21), член 2 став 
(1) и став (2) од Правилникот за стандарди и нормативи за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска документација (,,Службен весник на РМ„ бр.56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16 год.), и член 38 став (1) точка 43 од Статутот 
на Општина Гевгелија (,,Сл. Гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 
02/21 и 05/21 год.) Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден  
28.10.2022год., донесе 
 

О Д Л У К А 
За утврдување потреба за прифаќање  на  иницијатива  од барателот 

 за изработка на Урбанистички  план за село (УПС)  (КП бр.1650  KO Серменин) 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука  се утврдува потреба за прифаќање  на иницијатива за изработка  
на   Урбанистички  план за село  (УПС), со која ќе се врши  вклопување  на бесправно 
изграден  објект – станбена куќа (А1-1)   на  КП бр. 1650 KO Серменин   согласно Закон за 
урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20), а по барање Уп.1 бр.11-177-л од  
04.07.2018год. од Ѓорге Марков со адреса на ул. „Миле Пецанов“ бр.11 во Гевгелија. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија,, 
 
 
Бр.09-2189/1                                                                                  Претседател 
28.10.2022год                                                                  на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                    Патрик Матх с.р. 

----------------------------------------------------------------------   
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Врз основа  на  член  4 од  Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на РСМ“ бр.174/21),      
член 2 став (1) и став (2) од Правилникот за стандарди и нормативи за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ„       
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16 год.), и член 38 став (1) точка 43 од 
Статутот на Општина Гевгелија (,,Сл. Гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.) Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 
ден 28.10.2022год., донесе 
 

О Д Л У К А 
За утврдување потреба за прифаќање  на  иницијатива  од барателот 

 за изработка на Урбанистички  план за село (УПС)  (КП бр.1651  KO Серменин) 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука  се утврдува потреба за прифаќање  на иницијатива за изработка  
на   Урбанистички  план за село  (УПС), со која ќе се врши  вклопување  на бесправно 
изграден  објект – станбена куќа (А1-1)  на  КП бр. 1651 KO Серменин   согласно Закон за 
урбанистичко планирање ("Сл. весник на РСМ" бр.32/20), а по барање Уп.1 бр.11-178-л од  
04.07.2018 год. од Миле Зекиќ со адреса на ул. „Маршал Тито“ бр.43-6 во Гевгелија. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија,, 
 
 
Бр.09-2190/1                                                                            Претседател          
28.10.2022год.                                                       на Советот на Општина Гевгелија,                                                                                                                        
Гевгелија                                                                          Патрик Матх с.р.  

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

          Врз основа  на  член  4 од  Законот за постапување со бесправно изградени објекти 
(„Службен весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на РСМ“ бр.174/21) член 2 став (1) 
и став (2) од Правилникот за стандарди и нормативи за вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска документација (,,Службен весник на РМ„ бр.56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16 год.), и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Општина 
Гевгелија (,,Сл. Гласник на Општина Гевгелија,, бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 
год.) Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден  28.10.2022год., донесе 
 

О Д Л У К А 
За утврдување потреба за прифаќање  на  иницијатива  од барателот 

 за изработка на Урбанистички  проект (УП) вон опфат на урбанистички план          
(КП бр.407/1  KO Петрово) 

 

Член 1 
 Со оваа Одлука  се утврдува потреба за прифаќање  на иницијатива за изработка  
на   Урбанистички  Проект  (УП) вон опфат на урбанистички план со намена А1.5 – Куќа во  
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состав на селски стопански двор, со која ќе се врши  вклопување  на бесправно изграден  
објект  на  КП бр. 407/1  KO Петрово  согласно Закон за урбанистичко планирање         
("Сл. весник на РСМ" бр.32/2020год.), а по барање Уп.1 бр.11-736-л од 30.03.2016 год.               
од Блажо Димитров со стан на ул. „Гоце Делчев“ бр.71 во Гевгелија. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила  осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на Општина Гевгелија,, 
 
 
Бр.09-2191/1.                                                                                Претседател 
28.10.2022год.                                                              на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                  Патрик Матх с.р. 

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

Врз основа на член 6 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти (,,Службен весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.174/21) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот 
на Општина Гевгелија  („Службен гласник на Oпштина Гевгелија’’ бр.25/06, 08/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на ден  28.10.2022 година, ја дава следната  

 
 

И З Ј А В А 
за согласност за утврдување правен статус 

на бесправно изграден објект 

 

1.Општина Гевгелија се согласува на деловниот објект изграден на ул. 
,,Маршал Тито“ бр.22/3-1 во с.Негорци,  КП бр.3274 КО Негорци имотен лист      
бр.1450, сопственост на Општина Гевгелија, да се утврди правен статус на 
бесправно изграден објект. 

2.Деловниот објект, сопственост на Ристо Димчев од Негорци, подносител 
на барањето за утврдување правен статус на бесправно изграден објект, е 
изграден пред влегувањето во сила на Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти (,,Службен весник на РМ“ бр.23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.174/21 г.). 

3.Изјавата да се достави до подносителот на барањето  за легализација на 
бесправно изграден објект. 
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4.Оваа Изјава ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
    
 

Бр.09-2192/1                                                                         Претседател 
28.10.2022 год.                                                   на Советот на Општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                       Патрик Матх с.р. 
                       -------------------------------------------------------------------      

Врз основа на член 6 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти (,,Службен весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.174/21) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот 
на Општина Гевгелија  („Службен гласник на Oпштина Гевгелија’’ бр.25/06, 08/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на ден  28.10.2022 година, ја дава следната 

 
И З Ј А В А 

за согласност за утврдување правен статус 
на бесправно изграден објект 

1.Општина Гевгелија се согласува на деловниот објект изграден на ул. 
,,Маршал Тито“ бр.22/3-1 во с.Негорци,  КП бр.3274 КО Негорци имотен лист      
бр.1450, сопственост на Општина Гевгелија, да се утврди правен статус на 
бесправно изграден објект. 

2.Деловниот објект, сопственост на Ристо Димчев од Негорци, подносител 
на барањето за утврдување правен статус на бесправно изграден објект, е 
изграден пред влегувањето во сила на Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти (,,Службен весник на РМ“ бр.23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.174/21 г.). 

3.Изјавата да се достави до подносителот на барањето  за легализација на 
бесправно изграден објект. 

4.Оваа Изјава ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 

 Бр.09-2193/1                                                                   Претседател 
28.10.2022 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.5/02 год.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на 
Општина Гевгелија, („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 08/10, 
18/14, 13/20,02/21 и 5/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

за доделување стипендии на талентирани ученици 
 од општина Гевгелија запишани на Медицинските факултети на РСМ 

за академска 2022/2023 

Член 1 

Со оваа одлука се доделуваат 5 (пет) стипендии за студенти по општа 
медицина запишани на Медицинските факултети на РСМ, жители на општина 
Гевгелија, за академската 2022/2023 година. 

Член 2 

Висината на стипендиите ќе изнесува 6.000,00 денари месечно, за 10 
месеци во академската година, за секој студент кому ќе му биде доделена 
стипендија. 

Член 3 

Стипендиите ќе бидат доделувани по пат на јавен конкурс, распишан од 
страна на Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на општина 
Гевгелија. 

Комисијата од став (1) на овој член, ќе одлучува по доставените пријави врз 
основа на донесениот Правилник за условите, критериумите и правилата за 
доделување стипендии на студенти по општа медицина од општина Гевгелија. 

 

Член 4 

Утврдените средства за стипендиите на  студенти ќе бидат обезбедени од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022/23 година и ќе се доделуваат согласно 
Договор за стипендија на студенти од општина Гевгелија, потпишан помеѓу 
Општина Гевгелија, претставувана од Градоначалникот на Општина Гевгелија и 
корисникот на стипендијата. 
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Член 5 

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

 
 
Бр.09-2194/1                                                                   Претседател 
28.10.2022 година                                        на Советот на Општина Гевгелија,                                                  
Гевгелија                                                                     Патрик Матх с.р.                                                           

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

Врз основа на член 158 од Законот за правда за децата (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр.148/13 и ,,Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.152/19 и 275/19г.) и член 38 став (1) точка 11 од Статутот на 
Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 8/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување на член на Општинскиот совет за превенција 
на детско престапништво на Општина Гевгелија 

 

1.Од должноста член на  Општинскиот совет за превенција на детско 
престапништво на Општина Гевгелија, се разрешува  Митра Дичева, поради 
истекување на мандатот во Советот на родители на ООУ ,,Климент Охридски“ -
Миравци. 

 
2.Примерок од ова Решение да се достави до Општинскиот совет за 

превенција на детско престапништво и разрешениот член. 
 
3.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
Бр.09-2195/1                                                                        Претседател 
28.10.2022 год.                                                 на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                       Патрик Матх с.р. 

-----------------------------------------------------------   
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          Врз основа на член 158 од Законот за правда за децата (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр.148/13 и ,,Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.152/19 и 275/19 г.) и член 38 став (1) точка 11 од Статутот на 
Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 8/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на член на Општинскиот совет за превенција 
на детско престапништво на Општина Гевгелија 

 

1.За член на  Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на 
Општина Гевгелија, од редот на Советот на родители на ООУ                     
,,Климент Охридски“-Миравци се именува Александра Марковска. 

 
2.Примерок од ова Решение да се достави до Општинскиот совет за 

превенција на детско престапништво и именуваниот член. 
 
3.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
Бр.09-2196/1                                                                         Претседател 
28.10.2022 год.                                                   на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Патрик Матх с.р. 

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

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 
"Службен весник на РСМ" бр.275/19 и 89/22 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 05/21год.), Советот на 
Општина Гевгелија, на седницата одржана на ден 28.10.2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за разрешување член на Управниот одбор 
на Јавното претпријатие за комунални дејности "Комуналец"-Гевгелија 
 
          1.Во Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности 

"Комуналец"-Гевгелија, од лични причини,се разрешува членот: 
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- Никола Аризанов од Гевгелија. 
 
          2.Примерок од ова Решение да се достави до разрешениот член и до 

ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија. 
 
          3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето на 

"Службен гласник на Општина Гевгелија". 
 
 
Бр.09-2197/1                                              Претседател     
28.10.2022 год.                       на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                         Патрик Матх с.р.  

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

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со 
член 20-б став (2) од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник 
на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и “Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20)  и член 38 став (1) точка 43 од 
Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија“ 
бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21), Советот на Општина Гевгелија на 
седницата одржана на 28.10.2022 година донесе 

РЕШЕНИЕ 

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 
година на ЈОУ Дом на култура “Македонија“ – Гевгелија 

Член 1 

Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУ  Дом на 
култура “Македонија“ - Гевгелија за 2023 година, бр.04-122/1 од 19.10.2022 година. 

Член 2 

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

Член 3 

Се обврзува вд директорот на ЈОУ  Дом на култура “Македонија“ – 
Гевгелија, Годишниот план за вработување на ЈОУ  Дом на култура “Македонија“ –  

 



03 ноември 2022година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 846 

 

Гевгелија за 2023 година, да го достави на мислење до Министерството за 
информатичко општество и администрација. 

Член 4 

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

 
Бр.09-2198/1                                                                  Претседател 
28.10.2022 година                                        на Советот на Општина Гевгелија, 
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 год.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на 
Општина Гевгелија, („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 
18/14, 13/20,02/21 и 5/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на 28.10.2022 година, донесе 

ОДЛУКА 
За доделување 5 (пет) стипендии на студенти  

 од општина Гевгелија запишани на Машински и Електротехнички 
факултети на РСМ за академска 2022/2023 

 

Член 1 

Со оваа одлука се доделуваат 5 (пет) стипендии за студенти запишани на 
Машинските и Електротехничките факултети на РСМ, жители на општина 
Гевгелија, за академската 2022/2023 година. 

Член 2 

Висината на стипендиите ќе изнесува 6.000,00 денари месечно, за 10 
месеци во академската година, за секој студент кому ќе му биде доделена 
стипендија. 

Член 3  

Стипендиите ќе бидат доделувани по пат на јавен конкурс, распишан од 
страна на Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на општина 
Гевгелија. 
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Комисијата од став (1) на овој член, ќе одлучува по доставените пријави врз 
основа на донесениот Правилник за условите, критериумите и правилата за 
доделување стипендии на студенти запишани на Машинските и 
Електротехничките факултети од општина Гевгелија. 

Член 4 

Утврдените средства за стипендиите на  студенти ќе бидат обезбедени од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022/23 година и ќе се доделуваат согласно 
Договор за стипендија на студенти од општина Гевгелија, потпишан помеѓу 
Општина Гевгелија, претставувана од Градоначалникот на Општина Гевгелија и 
корисникот на стипендијата. 

Член 5 

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

 
 
Бр.09-2199/1                                                                        Претседател 
28.10.2022 година                                        на Советот на Општина Гевгелија,                                                  
Гевгелија                                                                       Патрик Матх с.р. 

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

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 Ивана  Ристова 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".  
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О б р а з л о ж е н и е 
 

 Ивана Ристова 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. 12-37/326            Градоначалник 
22.8.2022 година        на општина Гевгелијагелија  

 Гевгелија                      Андон Сарамандов с.р. 
--------------------------------------------------------- 

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 Александра Накова 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 

 
 Александра Накова 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). 
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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. 12-37/327                  Градоначалник 
22.8.2022 година          на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                Андон Сарамандов с.р. 
 

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

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 Ангела Поп-Тошева 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 

 
 Ангела Поп-Тошева 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  
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година во износ од 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
Бр. 12-37/328                  Градоначалник 
22.8.2022 година          на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                               Андон Сарамандов с.р. 
 

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

 

 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 Надица Шимова 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 

 
 Надица Шимова 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.  
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Бр. 12-37/329              Градоначалник 
22.8.2022 година        на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

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

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 Ангела Станојковиќ од населено место Мрзенци, 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 
 Ангела Станојковиќ 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 (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. 12-37/330                 Градоначалник 
22.8.2022 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 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 Марика Зоева 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 
 

 Марика Зоева 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. 12-37/331                 Градоначалник 
22.8.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                 Андон Сарамандов с.р. 

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

 
 
 
 
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: 
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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 Сања Бундова од населено место Смоквица, 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 
 

 Сања Бундова од населено место Смоквица, 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. 12-37/332                 Градоначалник 
22.8.2022 година                     на општина Гевгелија 
Гевгелија 

        Андон Сарамандов с.р. 
 

----------------------------------------------------------------   
 
 
 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 
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 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 Слободанка Јованова 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 
 

 Слободанка 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 (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. 12-37/333                 Градоначалник 
22.8.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                              Андон Сарамандов с.р. 
 

---------------------------------------------------------------------   
 
 
 
 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 Душица Аврамова од Гевгелија за новородено дете (првородено). 
 



  
 03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 855 

 
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 
 

 Душица Аврамова 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. 12-37/334                 Градоначалник 
22.8.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 

------------------------------------------------------------   
 
 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 Лепица Георгиевска 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".  
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О б р а з л о ж е н и е 
 

 Лепица Георгиевска 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. 12-37/335                 Градоначалник 
22.8.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                     Андон Сарамандов с.р. 
 

------------------------------------------------------------------   
 
 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 Силвија Митрова од населено место Давидово, 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 
 

 Силвија Митрова од населено место Давидово, 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). 
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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. 12-37/336                 Градоначалник 
22.8.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

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

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 40.000,00 денари, се 
доделуваат на Културно Уметничко Друштво „ТАНЕЦ“ од населено место Миравци, 
Гевгелија, за учество на меѓународен фолкорен фестивал. 

 
 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 
Културно Уметничко Друштво „ТАНЕЦ“ од населено место Миравци, Гевгелија, 

поднесе барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за учество на меѓународен фолкорен 
фестивал, организиран од КУД „Паја Зариќ“, во општина Инџија, Република Србија. 

 
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 40.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
Бр. 12-37/343                       Градоначалник 
22.8.2022 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 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 Ивана Кочев 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 
 

 Ивана Кочев 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. 12-37/344                 Градоначалник 
24.8.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

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

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 
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 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 Маја Вацев 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 
 

 Маја Вацев 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. 12-37/347                Градоначалник 
6.9.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

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

во „Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Сања Аџиоска 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. 12-37/348                Градоначалник 
6.9.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 

--------------------------------------------------------  
 
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 Катерина Бојаџиев 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 
 

 Катерина Бојаџиев 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). 
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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. 12-37/349                Градоначалник 
6.9.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

----------------------------------------------------   
 
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 Ирена Илиев 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 
 Ирена Илиев 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. 12-37/350                 Градоначалник 
6.9.2022 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 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 Цветанка Ѓорѓевиќ 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 
 

 Цветанка Ѓорѓевиќ 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. 12-37/351                 Градоначалник 
6.9.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија 

                Андон Сарамандов с.р. 
 

--------------------------------------------------------   
 
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: 
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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 Драгана Тодова 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 
 

 Драгана Тодова 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. 12-37/352                 Градоначалник 
6.9.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                 Андон Сарамандов с.р. 
 

----------------------------------------------------------------------  
 
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 Љубица Пенова од Гевгелија за новородено дете (второродено). 
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 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 
 

 Љубица Пенова 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. 12-37/353                 Градоначалник 
6.9.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------  
 
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 Кристина Костадинова од населено место Моин, 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".  
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О б р а з л о ж е н и е 
 

 Кристина Костадинова од населено место Моин, 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. 12-37/354                 Градоначалник 
6.9.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

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

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 Ѓорге Марков 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 
 Ѓорге Марков 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). 
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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. 12-37/355                Градоначалник 
6.9.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија 

       Андон Сарамандов с.р. 
------------------------------------------------------------------   

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 Тања Трајкова 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 
 Тања Трајкова 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. 12-37/361                 Градоначалник 
6.9.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                    Андон Сарамандов с.р. 
 

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



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 867 
 
 

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 Дијана Георгиева 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 
 

 Дијана Георгиева 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. 12-37/364                 Градоначалник 
5.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

-----------------------------------------------------------   
 
 
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: 

 
 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 868 
 

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 Кристина Николов 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 
 

 Кристина Николов 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. 12-37/365                 Градоначалник 
5.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

-------------------------------------------------------------   
 
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 Александра Зафировска од Гевгелија за новородено дете (второродено). 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 869 
 

 
 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 
 

 Александра  Зафировска 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. 12-37/366                 Градоначалник 
5.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

------------------------------------------------------------   
 
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 Емилија Панова 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".  
 



 
03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 870 

 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
 Емилија Панова 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. 12-37/367                 Градоначалник 
5.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                    Андон Сарамандов с.р. 
 
 

------------------------------------------------------------   
 
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 Елена Дојранлиева 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 
 

 Елена Дојранлиева 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). 

 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 871 

 
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. 12-37/368                 Градоначалник 
5.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

---------------------------------------------------------------   
 
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 Љубица Картова Мандиќ од Гевгелија за новородено дете (првородено 
близнаци). 
 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 
 

 Љубица Картова Мандиќ 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 близнаци). 

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. 12-37/369                 Градоначалник 
5.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                    Андон Сарамандов с.р. 
 

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

 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 872 

 
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 Тодорка Стојков 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 
 

 Тодорка Стојков 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. 12-37/370                Градоначалник 
5.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

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

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 

 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 873 

 
 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 Сандра Кирова Чочкова 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 
 

 Сандра Кирова Чочкова 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. 12-37/371                Градоначалник 
5.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

-------------------------------------------------------  
 
 
 
 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 Билјана Демерџиева од населено место Богородица, Гевгелија за 
новородено дете (првородено). 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 874 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Билјана Демерџиева од населено место Богородица, 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. 12-37/372                 Градоначалник 
5.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                      Андон Сарамандов с.р. 
 

----------------------------------------------------------------------   
 
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 Апостолова 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 
 

 Рената Апостолова 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). 
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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. 12-37/373                 Градоначалник 
5.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 

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

 

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 Адријана Маркова 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 
 Адријана Маркова 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. 12-37/375                 Градоначалник 
5.10.2022 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 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 30.000,00 
денари, се доделуваат на Тениски Клуб „Круна“ 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 
 

Тениски Клуб „Круна“ 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 30.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-37/380                  Градоначалник 
5.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
                                          

----------------------------------------------------------------            
 
 
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: 
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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 200.000,00 
денари, се доделуваат на Кошаркарски клуб „Кожув“ 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 
 Кошаркарски клуб „Кожув“ 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 200.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
Бр. 12-37/381              Градоначалник 
5.10.2022 година                 на општина Гевгелија 
Гевгелија                            Андон Сарамандов с.р. 
                                          

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

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 250.000,00  
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денари, се доделуваат на Ракометен клуб „Партизан-2016 Спорт“ 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 
 Ракометен клуб „Партизан-2016 Спорт“ 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 250.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
Бр. 12-37/385                  Градоначалник 
12.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

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

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  КУД „Браќа Толеви“ - Прдејци 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 
З КУД „Браќа Толеви“ - Прдејци од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот 

на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022  
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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. 12-37/387                           Градоначалник 
12.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                     Андон Сарамандов с.р. 
 
 

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

 
 
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 oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 – Други трансфери, Програма Д1, во износ од 30.000,00 денари, се 
доделуваат на Месна заедница „Прдејци“ – с. Прдејци, 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 „Прдејци“ – с. Прдејци 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 финасирање 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  
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од 30.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение. 

Средствата ќе бидат исплатени на трансакциона сметка на Борче Лазаров. 
 
 
Бр. 12-37/393                 Градоначалник 
25.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 
 

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

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 oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 
подставка 463120 – Трансфери до спортски клубови, Програма Л0, во износ од 200.000,00 
денари, се доделуваат на Кошаркарски клуб „Кожув“ АД 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 
 
 Кошаркарски клуб „Кожув“ АД 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 на спортските активности во 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 200.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.  

 
 
Бр. 12-37/394                 Градоначалник 
26.10.2022 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 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 2.960,00 денари, се 
доделуваат на Валентина Костоска од с. Мрзенци, Гевгелија, за субвенционирање на 
потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 
 
 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 
  
 Валентина Костоска од с. Мрзенци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година, за субвенционирање на потрошувачката на основните 
комунални услуги (вода за месец февруари, март, април, мај, јуни и 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 2.960,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/60                  Градоначалник 
22.8.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

----------------------------------------------------------------  
 
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 
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1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 596,00 денари, се 
доделуваат на Сузана Љушева од Гевгелија, за субвенционирање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 
 
 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 
  
 Сузана Љушева од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на Општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, за 
субвенционирање на потрошувачката на основните комунални услуги за месец јуни 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 596,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/61                  Градоначалник 
22.8.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                    Андон Сарамандов с.р. 
   

---------------------------------------------------------------  
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 1.054,00 денари, се 
доделуваат на Зафир Чучанов (Дијана Чучанова) од Гевгелија, за субвенционирање на 
потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 
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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 
  
 Зафир Чучанов (Дијана Чучанова) од Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година, за субвенционирање на потрошувачката на основните 
комунални услуги за месец март и април 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 1.054,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
Бр. 12-27/62                 Градоначалник 
22.8.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 

-------------------------------------------------------------   
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 264,00 денари, се 
доделуваат на Димитар Таки Ристов од Гевгелија, за субвенционирање на 
потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 
 
 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 
  
 Димитар Таки Ристов од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на 
Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022  
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година, за субвенционирање на потрошувачката на основните комунални услуги за месец 
јуни 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 264,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/62                 Градоначалник 
22.8.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

---------------------------------------------------------------------   
 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 1.072,00 денари, се 
доделуваат на Перо Рујковски (Татјана Стојановска Рујковска) од с. Миравци, 
Гевгелија, за субвенционирање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 
 
 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  
 Перо Рујковски (Татјана Стојановска Рујковска) од с. Миравци од Гевгелија, 
поднесе барање до Градоначалникот на Општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, за субвенционирање на потрошувачката 
на основните комунални услуги за месец јуни и 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 1.072,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/63                  Градоначалник 
22.8.2022 година         на oпштина 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 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 630,00 денари, се 
доделуваат на Сузана Љушева од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

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

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

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Сузана Љушева од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода 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 630,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/65                 Градоначалник 
7.10.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 

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

 
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 650,00 денари, се  
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доделуваат на Петра Динова од Гевгелија за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

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 
 Петра Динова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода 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 650,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/66                  Градоначалник 
7.10.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                    Андон Сарамандов с.р. 
 

-------------------------------------------------------   
 
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 264,00 денари, се 
доделуваат на Димитар Таки Ристов од Гевгелија, за субвенционрање на 
потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 

 
 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“.  
 
 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 887 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Димитар Таки Ристов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода 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 264,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/67                 Градоначалник 
7.10.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                Андон Сарамандов с.р. 
 

--------------------------------------------------------   
 
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 650,00 денари, се 
доделуваат на Зоран Дуганов од Гевгелија за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

 
 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 
 Зоран Дуганов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец јули 
2022 година). 

 
 
 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 888 
 
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 650,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/68                  Градоначалник 
7.10.2022 година           на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                     Андон Сарамандов с.р. 
    

---------------------------------------------------------   
 
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 1.890,00 денари, се 
доделуваат на Зафир Чучанов (Дијана Чучанова) од Гевгелија, за субвенционирање на 
потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 
 
 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  
 Зафир Чучанов (Дијана Чучанова) од Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година, за субвенционирање на потрошувачката на основните 
комунални услуги за месец мај, јуни и 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 1.890,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/69                 Градоначалник 
7.10.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                    Андон Сарамандов с.р. 

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



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 889 
 

 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 општина 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 2.600,00 денари, се 
доделуваат на Марија Бојкова од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Марија Бојкова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец мај, 
јуни, јули и 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 2.600,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/70                 Градоначалник 
7.10.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 

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

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 општина Гевгелија за 2022 година 
 

 
  



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 890 
 
1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 
подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 1.455,00 денари, се 
доделуваат на  Ана Петкова (Алекса  Петков) од Гевгелија, за субвенционрање на 
потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 

 
 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 
 Ана Петкова (Алекса Петков) од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот 
на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за 
месец јуни, јули и 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 1.455,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/71                 Градоначалник 
7.10.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

---------------------------------------------------------   
 
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 општина 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 650,00 денари, се 
доделуваат на Глигор Митров од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

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

се исплатат на трансакциона сметка.  
 
 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 891 
 
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 
 

 Глигор Митров од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода 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 650,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 

 
Бр. 12-27/72                 Градоначалник 
7.10.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

----------------------------------------------------------    
 
 
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 општина 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 3.330,00 денари, се 
доделуваат на Никола Ташев од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

 
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“.  
 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 892 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Никола Ташев од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец 
април, мај, јуниј јули, август и септември 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 3.330,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
Бр. 12-27/73                Градоначалник 
17.10.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 

 
 

-------------------------------------------------------   
 
 
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 општина 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 650,00 денари, се 
доделуваат на Сузана Љушева од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

 
 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“.  
 
 

 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 893 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Сузана Љушева од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода 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 650,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-27/74                 Градоначалник 
17.10.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                   Андон Сарамандов с.р. 
 

--------------------------------------------------------                        
 
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 општина 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 264,00 денари, се 
доделуваат на Димитар Таки Ристов од Гевгелија, за субвенционрање на 
потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и 

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

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Димитар Таки Ристов од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година за субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за 
месец септември 2022 година). 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 894 
 
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 264,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
Бр. 12-27/75                 Градоначалник 
17.10.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                  Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 

--------------------------------------------------    
 
 
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 650,00 денари, се 
доделуваат на Петра Динова од Гевгелија за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

 
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 
 

 Петра Динова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец 
септември 2022 година). 

 
 



03 ноември 2022 година-Службен гласник на Општина Гевгелија- број13 страна 895 
 

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 650,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-27/76                 Градоначалник 
17.10.2022 година         на oпштина 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. 
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