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Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 
47/11, 192/15, 209/18 год., и "Службен весник на РСМ" бр.244/19, 53/21, 77/21, 150/21 
и 173/22 г.) и член 89 од Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на 
Општина Гевгелија бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 г.), Советот на 
Општина Гевгелија на седницата одржана на 25-26.11.2022 година, по расправата 
по Предлог-Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија 
за период од 01.01.2022-30.09.2022 година, го донесе следниот 

З А К Л У Ч О К 
1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Гевгелија за 2022 година за период од 01.01.2022 - 30.09.2022 година 
(кумулативно). 

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

 
 
Бр.09-2365/1                                                                Претседател 
26.11.2022 год.                                            на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                    Патрик Матх с.р. 

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

     

Врз основа на член 22-а од Законот за спорт („Службен весник на РМ“ бр. 29/02, 
83/05, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 
55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 година и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.98/19 и 244/19) и член 38 став (1) алинеа 11 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 25-26.11.2022 година, донесе 

ПРОГРАМА 

за измена и дополнување на Програмата за финансирање на спортските 
активности во општина Гевгелија за 2022 година 

1. Во Програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија 
за 2022 година („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.2/22) и Програмата за измена 
и дополнување на Програмата за финансирање на спортските активности во општина 
Гевгелија за 2022 година („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.8/22), во 
поднасловот 3. „Распоредување на финансиски средства (табеларен приказ), се вршат 
следниве измени и дополнувања: 
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- во табелата „распоредување на финансиски средства“ по реден број 40 се додава 

реден број 41.  
Во колоната „Предлагач на проектот“ се внесуваат зборовите „ Кошаркарска 

федерација на Република Северна Македонија“, во колоната „Име на програмската 
активност“ се внесуваат зборовите „ заемна соработка и организација на натпреварите од 
претквалификациите за Евробаскет 2025 година“, а во колоната „Одобрени средства од 
општинскиот буџет“ се внесува сумата „500.000,00 ден.“. 

Согласно измените редниот број 41 се менува во реден број 42. 
Со горенаведените измени и дополнувања вкупниот износ на програмата се менува 

и изнесува 10.000.000,00. 
 
2. Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
бр.09-2366/1 
26.11.2022 година                                                                    Претседател 
Гевгелија                                                                 на Советот на Општина Гевгелија, 
                                                                                                Патрик Матх с.р. 

 
 

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

Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ" бр.5/02), а во врска со член 36 од Законот за културата 
(“Службен весник на РМ“ бр.31/98..........11/18 год.)  и член 38 став (1) точка 29 од 
Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 
08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21г.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на 25-26.11.2022 година донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ 
за неусвојување на измените и дополнувањата на финансовиот план 

за 2022 година на ЈОУ Дом на култура “Македонија“ – Гевгелија 

 

1.Не се  усвојуваат измените и дополнувањата на финансовиот план за 2022 
година за планирани приходи и расходи за сметките 7150110405-903-14 К2-
програма (блок дотации) и 7150110405-603-12-К2 (средства од основниот буџет на 
О.Г.) на ЈОУ  Дом на култура “Македонија“ – Гевгелија, усвоени од Управниот одбор 
со Одлука бр.02-132/3 од 17.11.2022 г. и Одлука бр.02-132/4 од 17.11.2022 година. 
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2.Ова Решение  влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 

 
 
 
 
Бр.09- 2367/1                                                              Претседател 
26.11.2022 година                                       на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                 Патрик Матх с.р. 
 

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

Врз основа на член 38 став (1) точка 26 од Статутот на Oпштина Гевгелија („Службен 
гласник на Oпштина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), а во врска 
со член 20-б став (1) алинеа 3 и став (2) од Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.24/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 год. и 
″Службен весник на РСМ″ бр.143/19 и 14/20 год.), Советот на Општина Гевгелија, на 
седницата одржана на                     25-26.11.2022 година, ја донесе следната 

 
ОДЛУКА 

за давање согласност на Измената на Годишниот план за вработување 
на Општина Гевгелија за 2022 година 

 
Член 1 

Се дава согласност на Измената на Годишниот план за вработување на 
Општина Гевгелија за 2022 година, предложен од Градоначалникот на Општина 
Гевгелија. 

 
Член 2 

Се обврзува Градоначалникот на Општина Гевгелија,  Измената на Годишниот 
план за вработување на Општина Гевгелија за 2022 година, да ja достави на 
мислење до Министерството за информатичко општество и администрација. 

 
Член 3 

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

 
 
бр.09-2369/1                                 Претседател 

26.11.2022 год          на Советот на Општина Гевгелија, 

Гевгелија                      Патрик Матх с.р. 

 

-------------------------------------------------   
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Врз основа на член 121 од Законот за управување со отпад (″Службен весник на 
РМ″ бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10......63/16 год. и "Службен весник 
на РСМ" бр.31/20 год.), Meтодологијата за пресметување на цената за собирање, 
транспортирање и отстранување на отпад (″Службен весник на РМ″ бр.30/13 год.), 
и член 38 став (1) точка 44 од Статутот на Oпштина Гевгелија (″Службен гласник на 
Oпштина Гевгелија″ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), постапувајќи 
по предлог на Градоначалникот на Општина Гевгелија, Советот на Oпштина 
Гевгелија на седницата одржана на 25-26.11.2022 година, донесе 

ОДЛУКА 

за усвојување на висината на цената за собирање, транспортирање и 
отстранување на комуналниот цврст отпад на територијата на општина 

Гевгелија 

Член 1 

Со оваа Одлука се усвојува предлогот на Градоначалникот на Општина 
Гевгелија за висината на цената за собирање, транспортирање и отстранување на 
комуналниот цврст отпад на територијата на општина Гевгелија, кога давател на 
услугата е јавно претпријатие основано од Општината. 

   Член 2 

Предлог цени по категории: 

а) Домаќинства 

Услугата за домаќинства во кои спаѓаат индивидуалните станбени единици, 
колективните станбени единици и домаќинства во руралните средини ќе се 
утврдува според единица денар по метар квадратен. 

Цената за физичко лице (домаќинство) – 3,3 ден./м2. 

Распоредена по категории: 

Р.бр. Категорија ден./м2 

1. Домаќинства-станбена површина 2,9 

2. Домаќинства- дворна површина 0,4 

 

 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 15 страна1018 



1. За физичко лице (домаќинство) во колективен станбен објект,                 за 
пресметка ќе се зема збирот на следните површини: 

-Нето површина на станот со сите додатни-помошни простории, односно 
површини (тераси, лоѓии и др.), а кои претставуваат единствена целина на станот, 

-Нето површина на подрум,  

-Заедничка површина (простории) на колективните станбени објекти како што се 
скалила, ходници и слично во висина од 10% од нето површината на станот. 

2. За физичко лице (домаќинство) во индивидуален станбен објект,             за 
пресметка ќе се зема збирот на следните површини: 

-Нето површината на куќата земајќи ја во предвид катноста и сите помошни 
простории (тераси, логии, скалила, подрум, гаража и сл.) кои претставуваат 
единствена целина на куќата. 

-Нето површина на сите објекти вон габаритот на куќата (гаража, шупа и сл.), 

-Дворната површина на индивидуалниот станбен објект се искажува одвоено. 
 
 
б) Правни лица и физички лица 
 
Во согласност со методологијата во корисници на услуга како правни и физички 

лица се следниве категории на корисници на услуга: 
 
1.Големи правни субјекти (производствени капацитети, трговски центри, 

фабрики, банки, хотели, осигурителни компании, стоваришта и други правни 
субјекти) – 720,00 ден/м3. 

 
2.Мали правни субјекти (мини маркети, колонијали, канцеларии, угостителски 

објект, трафики и др.) категоризирани врз основа на вид и количина на отпад за кои 
единица мерка за цена на услуги е дефинирана ден./м2 се предлагаат: 

 

Р.бр. Категорија ден./м2 

1. Мали правни субјекти – станбена 
површина 

7,0 

2. Мали правни субјекти - дворна 
површина 

1,0 
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в) Училишта, градинки, здравствени објекти и здравствени ординации од 
примарна заштита, пензионерски домови, верски објекти за кои единица мерка 
за цената на услугата е ден./м3 – 720,00 ден./м3 

 
Член 3 

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

 
 
Бр.09- 2368/1                                         Претседател     
26.11.2022 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                        Патрик Матх с.р. 

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

Врз основа на член 20-б став (1) алинеа 3  од Законот за вработените во 
јавниот сектор (“Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18 и 
"Службен весник на РСМ" бр.143/19 и 14/20 год.) и член 38 став (1) точка 43 од 
Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 
08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на 25-26.11.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

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

 
Член 1 

1.Се дава согласност на Годишниот план за вработување на Јавното 
претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ - Гевгелија за 2023 година, 
предложен од директорот на јавното претпријатие под бр.01-1052/10 од 17.11.2022 
година. 

 
Член 2 

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

 
 
бр.09-2370/1                                            Претседател  
26.11.2022 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија               Патрик Матх с.р. 
 

-------------------------------------------------------    
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Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник 
на РМ" бр.38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06........35/19 год. и "Службен весник на РСМ" 
бр.275/19 и 89/22 год.), член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.05/02 год.) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот на Општина 
Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 
02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 25-
26.11.2022 година, донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Статутарната Одлука за измена и 

дополнување на Статутот на ЈПКД  “Комуналец“ - Гевгелија 
 

 
1.Се дава согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на 

Статутот на ЈПКД  “Комуналец“ – Гевгелија, усвоена од управниот одбор на ЈПКД 
"Комуналец"-Гевгелија, бр.02-1027/2 од 18.07.2022 година. 

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

гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 
 
Бр.09-2371/1                                           Претседател  
26.11.2022 год.         на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                Патрик Матх с.р. 
 

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

Врз основа на член 34 и 37 од Законот за културата ("Службен весник на РМ" 
бр.31/98,49/03,82/05,24/07,116/10…....11/18 год.) и член 38 став (1) точка 28 од 
Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 
08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на 25-26.11.2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за разрешување член  во Управниот одбор 
на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз Тито"-Гевгелија 

1.Во Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз Тито" -Гевгелија се 
разрешува: 
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-Мирјана Крстева – Массетти, именуван член од редот на вработените во 
оваа општинска установа. 

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

 
 
Бр.09-2372/1                                                       Претседател     
26.11.2022 год.         на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                Патрик Матх с.р.  
 

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

Врз основа на член 34 и 37од Законот за културата ("Службен весник на РМ" 
бр.31/98,49/03,82/05,24/07,116/10…....11/18 год.) и член 38 став (1) точка 28 од 
Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 
08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на 25-26.11.2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за именување член  во Управниот одбор 
на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз Тито" Гевгелија 

 
     1.Во Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз Тито" – Гевгелија,      

се именува: 
- Ацо Муров, член од редот на вработените во оваа општинска установа. 
 
      2.Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен                                                                                                                        

гласник на Општина Гевгелија" 
 
 

Бр.09- 2373/1                                                      Претседател     
26.11.2022 год.                          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија              Патрик Матх с.р. 

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

Врз основа на член 21 од Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ 
бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 год. и „Служебен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.101/19, 275/19, 122/21 год.) и член 38 став (1) точка 32  од Статутот на 
Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 
02/21, 05/21), Советот на Општина Гевгелија, на седницата одржана на 25- 
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26.11.2022 година, а поддржана од Градоначалникот на Општина Гевгелија, за 
потребите на Проектот: „Подобрување на социјалните услуги“ донесе: 

ОДЛУКА  

за давање на времено користење и стопанисување со кабинет и канцеларија 
во ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“- Гевгелија, објект во сопственост на 

Општина Гевгелија 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува давањето на времено користење и стопанисување со 
еден кабинет и една канцеларија на приземје во ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ - 
Гевгелија, објект во сопственост на Општина Гевгелија, на времено користење на Црвен 
крст на Република Северна Македонија Општинска организација Гевгелија и се уредуваат 
условите и начинот на неговото користење. 

Член 2 

Кабинетот и канцеларијата се наоѓаат на приземје во објектот ЈОУ Пионерски дом 
„Јосип Броз Тито“- Гевгелија, во сопственост на Општина Гевгелија, е со вкупна површина 
од 2.430 м.2, кој се наоѓа на КП бр.3312, КО Гевгелија, запишан во имотен лист бр.19528, 
издаден од Агенција за катастар на недвижности - Гевгелија, на времено користење на 
Црвен крст на Република Северна Македонија Општинска организација Гевгелија. 

Член 3 

Давањето на времено користење и располагање со двете простории ќе се одвива 
преку давање во закуп за недвижни ствари со непосредна спогодба, согласно член 21 од 
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на РМ“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 год. 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 275/19, 122/21 год.) и 
член 38 став (1) точка 32  од Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина 
Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21, 05/21). 

 

Член 4 

 Корисникот од членот 3 на оваа Одлука ќе ги користи двете простории во рамки на 
проектот „Подобрување на  социјалните услуги“, како давател на услугата лична 
асистенција во Општина Гевгелија и Општина Богданци и исполнување на условите за 
негово лиценцирање. 
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Член 5 

 Двете простории во сопственост на Општина Гевгелија се даваат на времено 
користење во период од 10 години, без надоместок од закупецот. 

Член 6 

За начинот и условите на времено користење на двете простории во ЈОУ Пионерски 
дом „Јосип Броз Тито“- Гевгелија, Општина Гевгелија како давател и Црвен крст на 
Република Северна Македонија Општинска организација Гевгелија како корисник ќе 
склучат посебен договор. 

Договорот од име на Општината се обрзува да го потпише Градоначалникот на 
општина Гевгелија, по усвојувањето на Одлуката од Советот на Општина Гевгелија. 

 

Член 7 

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

 
 
бр.09-2374/1                                                                          Претседател  
26.11.2022 г.                                                            на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                          Патрик Матх с.р. 

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

   Врз основа на член 138 од Деловникот на Советот на Општина Гевгелија 
(″Службен гласник на Oпштина Гевгелија″ бр.05/07 и 21/07 год.), Советот на 
Општина Гевгелија, по расправата на 19-та седница на Советот на Општина 
Гевгелија на 25-26.11.2022 година, во врска со случувањата и  информацијата со 
несаканиот настан во ЈОУДГ "Детска Радост" - Гевгелија, ја донесе следната 

  
ПРЕПОРАКА 

до министерот за труд и социјална политика 
 
     1.Министерот за труд и социјална политика да ја разреши директорката на 
ЈОУДГ "Детска Радост" - Гевгелија од функцијата директор на ЈОУДГ "Детска 
Радост" - Гевгелија, поради нестручно и несовесно работење. 
       2.Министерот за труд и социјална политика да ја врати надлежноста на 
Советот на Општина Гевгелија и градоначалникот на Општина Гевгелија во делот 
за донесување на годишна завршна сметка на ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија, 
одземени со Решение бр.16-3102/1 од 07.04.2022 година. 
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 3.Министерот за труд и социјална политика да ја врати надлежноста на 
Градоначалникот на Општина Гевгелија во делот за избор на кандидат предложен 
од Управниот одбор за директор на ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија, одземени со 
Решение ИП1 16-4733/3 од 27.06.2022 година. 

4.Министерот за труд и социјална политика да ја врати надлежноста на 
Советот на Општина Гевгелија во делот за именување и разрешување на 
претставници од родители на деца згрижени во ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија 
во Управниот Одбор на ЈОУДГ "Детска Радост" – Гевгелија, одземени со Решение 
ИП1 16-559/3 од 01.11.2022 година. 

 
5. Оваа Препорака влегува во сила со денот на објавувањето во ″Службен 

гласник на Општина Гевгелија″ и истата ќе биде доставена до Министерот за труд 
и социјална политика. 

 

 

 

 

Бр.09-2375/1 

26.11.2022 год.                            Претседател 

Гевгелија                       на Советот на Општина 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 oпштина Гевгелија, донесе: 

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

на Oпштина Гевгелија за 2022 година 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 подставка 
464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, се доделуваат на Славко 
Ѓурановиќ од Гевгелија за еднократна парична помош. 

 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и средствата ќе 
се исплатат на трансакциона сметка на Марија Ѓурановиќ.  
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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 
Славко Ѓурановиќ од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 

Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош. 

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

 
 
Бр. 12-37/357                 Градоначалник 
6.9.2022 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 3.000,00 денари, се доделуваат на Силвана 
Илкова од населено место Негорци, Гевгелија, за еднократна парична помош. 

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

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

О б р а з л о ж е н и е 

Силвана Илкова од населено место Негорци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош. 
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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 3.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
Бр. 12-37/358                Градоначалник 
6.9.2022 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 6.000,00 денари, се доделуваат на Александар 
Томовски од населено место Миравци, Гевгелија, за еднократна парична помош. 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
Александар Томовски од населено место Миравци, Гевгелија, поднесе барање до 

Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош. 

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. 12-37/359                Градоначалник 
6.9.2022 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 3.000,00 денари, се доделуваат на Костанда 
Јовановска од населено место Миравци, Гевгелија, за еднократна парична помош. 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Костанда Јовановска од населено место Миравци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија 

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

 
 
 
 
Бр. 12-37/360                 Градоначалник 
6.9.2022 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 12.000,00 денари, се доделуваат на Филип 
Ангов од населено место Прдејци, Гевгелија, за еднократна парична помош. 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Филип Ангов од населено место Прдејци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош наменети за учество на музички 
фестивал во град Белград, 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 12.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/363                 Градоначалник 
13.9.2022 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 Општина Гевгелија, донесе: 

  
 

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

на општина Гевгелија за 2022 година 
 

 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 464 подставка 
464990 - Други трансфери, Програма Г1 во износ од 100.000,00 денари, се доделуваат на Фондација 
за локален развој и развој на информатички технологии – 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 
 

Фондација за локален развој и развој на информатички технологии - 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 активности на општина Гевгелија во областа на Фондацијата 
за локален економски развој и развој на информатички технологии (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 100.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/383                 Градоначалник 
7.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                             Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 

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

 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 15 страна1030 
 



 
 
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 140.041,00 денари, се доделуваат на ЈОУ 
Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ од Гевгелија, за плати, придонеси и тековни трошоци. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе се 
исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЈОУ Пионерски Дом „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот 
на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
плати, придонеси и тековни трошоци за месец 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 140.041,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/384                Градоначалник 
12.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                             Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 

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

 
 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 15 страна1031 



  

 

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 Соња 
Митрова 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 

 
 Соња Митрова 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.  

 
 
 
 
 
. 12-37/390                Градоначалник 
21.10.2022 година        на општина Гевгелија 
Гевгелија                             Андон Сарамандов  с.р. 
 

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

 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 15 страна1032 



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 Јана 
Попова од населено место Прдејци, 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 
 

 Јана Попова од населено место Прдејци, 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. 12-37/391                Градоначалник 
21.10.2022 година        на општина Гевгелија 
Гевгелија                            Андон Сарамандов с.р. 
 

 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 15 страна1033 
 



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 Симона 
Стојковиќ 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 
 

 Симона Стојковиќ 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. 12-37/392                Градоначалник 
21.10.2022 година        на општина Гевгелија 
Гевгелија                              Андон Сарамандов с.р. 
 

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

 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 15 страна1034 



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

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

на општина Гевгелија за 2022 година 
 
 

 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 подставка 
463110 – Трансфер до здруженија на граѓани и фондации, Програма Д0 во износ од 100.000,00 
денари, се доделуваат на Национална Алијанса за лица со посебни потреби од Гевгелија за 
финансиска поддршка на НВО и програмски активности. 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

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

 
 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија  

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

 
 
 
Бр. 12-37/398        Градоначалник 
31.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                        Андон Сарамандов  с.р. 
 

 

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

 

 
 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1035 
 



 
Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 

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

 
 

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

на општина Гевгелија за 2022 година 
 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година, ставка 463 подставка 
463110 – Трансфер до здруженија на граѓани и фондации, Програма Д0 во износ од 60.000,00 
денари, се доделуваат на Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска 
организација Гевгелија од Гевгелија за финансиска поддршка на НВО и програмски активности. 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација 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 финансиска поддршка на НВО секторот од општина 
Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 година. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

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

 
 
 
Бр. 12-37/399                 Градоначалник 
31.10.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                               Андон Сарамандов с.р. 
 

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

 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1036 
 



 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 6.000,00 денари, се доделуваат на Николчо 
Спасов од Скопје, за еднократна парична помош. 

 
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 
 

Николчо Спасов од Скопје поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош наменети за лекување на ќерка од церебрална парализа, 
оперативен процес кој треба да се изврши во САД. 

 
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. 12-37/403                 Градоначалник 
1.11.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                              Андон Сарамандов   с.р. 
 
 

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

 
                   

 

 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1037 



 

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

 
 

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

на Oпштина Гевгелија за 2022 година 
 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 
464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, 
се доделуваат на Крсте Рујковски од населено место Миравци, Гевгелија, за 
еднократна парична помош. 

 
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и 

средствата ќе се исплатат на трансакциона сметка 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 
 

Крсте Рујковски од населено место Миравци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на 
општина Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

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

 
 
Бр. 12-37/404       Градоначалник 
1.11.2022 година             на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                 Андон Сарамандов  с.р. 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1038 
 



 
Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 

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

 
 

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

на Oпштина Гевгелија за 2022 година 
 

 1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 
464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, 
се доделуваат на Силвија Ѓоргиева од населено место Негорци, Гевгелија, за 
еднократна парична помош. 
 

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 Ѓоргиева од населено место Негорци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на 
општина Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

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

 
 
 
Бр. 12-37/405                Градоначалник 
1.11.2022 година        на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1039 



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 12.000,00 
денари, се доделуваат на Тони Караколев од Гевгелија за еднократна парична 
помош. 

 
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 
 

Тони Караковлев од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на 
општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина Гевгелија за 
2022 година за еднократна парична помош наменети за лекување на родител. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

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

 
 
 
Бр. 12-37/406         Градоначалник 
1.11.2022 година             на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                               Андон Сарамандов  с.р. 

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

 
 
 

 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1040 



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

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

на Oпштина Гевгелија за 2022 година 
 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 
464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, 
се доделуваат на Магдалена Несторова Андриевќ од Гевгелија за еднократна 
парична помош. 

 
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 
 

Магдалена Несторова Андриевиќ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на 
општина Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

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

 
 
 
 
Бр. 12-37/41                Градоначалник 
3.11.2022 година                          на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 
                                                Андон Сарамандов с.р. 

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

 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1041 



 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 2.000,00 денари, 
се доделуваат на Атанас Караѓорѓев од населено место Богородица, Гевгелија, за 
еднократна парична помош. 

 
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 
 

Атанас Караѓорѓев од населено место Богородица, Гевгелија, поднесе 
барање до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/412      Градоначалник 
3.11.2022 година          на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                              Андон Сарамандов   с.р. 
 

------------------------------------------------------    
 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1042 

 



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

 
 

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

на Oпштина Гевгелија за 2022 година 
 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2022 година, ставка 
464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0 во износ од 3.000,00 денари, 
се доделуваат на Елица Јеремиќ од населено место Прдејци, Гевгелија, за 
еднократна парична помош. 

 
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 
 

Елица Јеремиќ од населено место Прдејци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на 
општина Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош. 
 

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

 
 
 
Бр. 12-37/413               Градоначалник 
3.11.2022 година        на oпштина Гевгелија 
Гевгелија 
                                       Андон Сарамандов с.р. 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1043 
  



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 2.000,00 денари, 
се доделуваат на Биљана Митева од населено место Прдејци, Гевгелија, за 
еднократна парична помош. 

 
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 
 

Биљана Митева од населено место Прдејци, Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на 
општина Гевгелија за 2022 година за еднократна парична помош. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/414                Градоначалник 
3.11.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов  с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1044 

 



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 140.629,00 
денари, се доделуваат на ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ од Гевгелија, 
за плати, придонеси и тековни трошоци. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 
средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 ЈОУ Пионерски Дом „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на 
Општина Гевгелија за 2022 година за плати, придонеси и тековни трошоци за месец 
октомври 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 140.629,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/416              Градоначалник 
8.11.2022 година        на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                    Андон Сарамандов с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1045 



 

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 2.000,00 денари, 
се доделуваат на Јадранка Шуклева од Гевгелија за еднократна парична помош. 

 
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 
 

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

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/417               Градоначалник 
8.11.2022 година        на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                     Андон Сарамандов с.р. 
 

--------------------------------------------------------   
 
 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1046 

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 и 12/22), 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 5.000,00 денари 
и персонален данок, се доделуваат на Славчо Ковилоски од Скопје за учество во 
манифестацијата „Книжевна средба со Васил Тоциновски“ како дел од Програмата 
за чествување на Општинскиот празник 7 Ноември – Денот на ослободување на 
Гевгелија. 

 
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ од Гевгелија на ден 1.11.2022 поднесе 
барање со број 03-173/1 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари 
за учесници на манифестацијата „Книжевна средба со Васил Тоциновски“, која се 
одржа во Народен театар-Гевгелија, како дел од Програмата за чествување на 
Општинскиот празник 7 Ноември – Денот на ослободување на Гевгелија. 

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 5.000,00 денари и персонален данок, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-37/426               Градоначалник 
16.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                             Андон Сарамандов с.р. 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1047 

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 и 12/22), 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 2.000,00 денари 
и персонален данок, се доделуваат на Теодора Гошева Капсарова од Гевгелија 
за учество во манифестацијата „Книжевна средба со Васил Тоциновски“ како дел 
од Програмата за чествување на Општинскиот празник 7 Ноември – Денот на 
ослободување на Гевгелија. 

 
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на Теодора Гошева Капсарова.  
 

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

 

О б р а з л о ж е н и е 
 

ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ од Гевгелија на ден 1.11.2022 поднесе 
барање со број 03-173/1 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари 
за учесници на манифестацијата „Книжевна средба со Васил Тоциновски“, која се 
одржа во Народен театар-Гевгелија, како дел од Програмата за чествување на 
Општинскиот празник 7 Ноември – Денот на ослободување на Гевгелија. 

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 2.000,00 денари и персонален данок, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  

 
Бр. 12-37/427                Градоначалник 
16.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                           Андон Сарамандов с.р.  
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1048 
 
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 и 12/22), 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 1.500,00 денари 
и персонален данок, се доделуваат на Васко Трајков од Гевгелија за учество во 
манифестацијата „Книжевна средба со Васил Тоциновски“ како дел од Програмата 
за чествување на Општинскиот празник 7 Ноември – Денот на ослободување на 
Гевгелија. 

 
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ од Гевгелија на ден 1.11.2022 поднесе 

барање со број 03-173/1 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари 
за учесници на манифестацијата „Книжевна средба со Васил Тоциновски“, која се 
одржа во Народен театар-Гевгелија, како дел од Програмата за чествување на 
Општинскиот празник 7 Ноември – Денот на ослободување на Гевгелија. 

 
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 1.500,00 денари и персонален данок, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/428               Градоначалник 
16.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                             Андон Сарамандов с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1049 
 
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 и 12/22), 
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 1.000,00 денари 
и персонален данок, се доделуваат на Димитар Новаков од Гевгелија за учество 
во манифестацијата „Книжевна средба со Васил Тоциновски“ како дел од 
Програмата за чествување на Општинскиот празник 7 Ноември – Денот на 
ослободување на Гевгелија. 

 
2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ од Гевгелија на ден 1.11.2022 поднесе 

барање со број 03-173/1 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари 
за учесници на манифестацијата „Книжевна средба со Васил Тоциновски“, која се 
одржа во Народен театар-Гевгелија, како дел од Програмата за чествување на 
Општинскиот празник 7 Ноември – Денот на ослободување на Гевгелија. 

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 1.000,00 денари и персонален данок, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  

 
 
Бр. 12-37/429               Градоначалник 
16.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                             Андон Сарамандов с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1050 

 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 и 12/22), 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 Диана Иванова 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 
 

 Диана Иванова 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. 12-37/430               Градоначалник 
17.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 

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

 
 
 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1051 
 
 
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 и 12/22), 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 Марина Попова од Гевгелија за новородено дете 
(првородено). 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 
средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

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

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

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

 
 
 
 
Бр. 12-37/431               Градоначалник 
17.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                           Андон Сарамандов  с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1052 

  

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 и 12/22), 
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 Љупка Вукашиновски 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 
 

 Љупка Вукашиновски 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. 12-37/432             Градоначалник 
17.11.2022 година       на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                      Андон Сарамандов  с.р. 
 

-----------------------------------------------------   
 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1053  

 

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 и 12/22), 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 Камелија Делева од населено место Негорци, 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 
 

 Камелија Делева од населено место Негорци, 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. 12-37/433               Градоначалник 
17.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                             Андон Сарамандов  с.р.  
 

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

 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1054  

 

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 и 12/22), 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 Сава Хаџи-Николова 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 
 

 Сава Хаџи-Николова 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. 12-37/434               Градоначалник 
17.11.2022 година                    на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                             Андон Сарамандов  с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1055 

 

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 и 12/22), 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 Благица 
Манасиевска 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 
 

 Благица Манасиевска 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. 12-37/435                 Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов   с.р. 
 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1056 
 

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 и 12/22), 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 Даниела Колева 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 
 

 Даниела Колева 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. 12-37/436                Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1057 

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 и 12/22), 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 Цветанка Терзиева од населено место Мразенци, 
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 
 

 Цветанка Терзиева 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 
(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. 12-37/437               Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                              Андон Сарамандов  с.р. 
 

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

 

 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1058 



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 и 12/22), 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 Ѓоргиева од населено место Негорци, 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 Ѓоргиева од населено место Негорци, 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. 12-37/438               Градоначалник 
21.11.2022 година        на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                    Андон Сарамандов  с.р. 
 
 

 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1059 

  



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 и 12/22), Градоначалникот на општина Гевгелија, 
донесе: 

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

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 

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

 Данче Ангеловски 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. 12-37/4                 Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                             Андон Сарамандов с.р. 
 

------------------------------------------------------ 
 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1060 

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 и 12/22), 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 Стојков 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 
 

 Ивана 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 (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. 12-37/440               Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                             Андон Сарамандов  с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1061 

 



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 и 12/22), 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 
Делева 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 
 

 Дијана Делева 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. 12-37/441                Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                      Андон Сарамандов   с.р. 
 

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

 
 
 

 
 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1062 



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 и 12/22), 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 Савка Ефтимова 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 
 

 Савка Ефтимова 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. 12-37/442                Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                              Андон Сарамандов  с.р. 
 

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

 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1063 



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 и 12/22), 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 Ристова од населено место Петрово, 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 Ристова од населено место Петрово, 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. 12-37/443                Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                            Андон Сарамандов с.р. 
 
 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1064 
 



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 и 12/22), Градоначалникот на општина Гевгелија, 
донесе: 

 
 

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

на Општина Гевгелија за 2022 година 
 

 
 1. Дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, ставка 
464 подставка 464990 - Други трансфери, Програма Д0, во износ од 6.000,00 
денари, се доделуваат на Марија Бучкова од населено место Негорци, Гевгелија, 
за новородено дете (првородено). 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 
средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Марија Бучкова од населено место Негорци, 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. 12-37/444             Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                             Андон Сарамандов  с.р. 
 

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

 



02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1065 

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 и 12/22), 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 Ленче Аврамова од населено место Петрово, 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 
 

 Ленче Аврамова од населено место Петрово, 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. 12-37/445                Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                             Андон Сарамандов с.р. 
 
 

-------------------------------------------------      
 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1066 



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 и 12/22), 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 Вили Дамјанова 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 
 

 Вили Дамјанова 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. 12-37/446                Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                              Андон Сарамандов с.р. 
 

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

 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1067 



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 и 12/22), 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 Викторија Димитрова од населено место Миравци, 
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 
 

 Викторија Димитрова од населено место Миравци, 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. 12-37/447                Градоначалник 
21.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                               Андон Сарамандов с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1068 



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 и 12/22), 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 1.300,00 денари, се доделуваат на Лилјана 
Костадинова 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 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 
 

 Лилјана Костадинова 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 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 1.300,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-27/77                 Градоначалник 
17.11.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                       Андон Сарамандов с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1069 



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 и 12/22), 
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 1.749,00 денари, 
се доделуваат на Ленче Краљ 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 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 
 

 Ленче Краљ 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, 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 1.749,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
Бр. 12-27/78                 Градоначалник 
17.11.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                             Андон Сарамандов  с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1070 

 



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 и 12/22), 
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 1.300,00 
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 (вода за месец 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 1.300,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
Бр. 12-27/79            Градоначалник 
17.11.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                     Андон Сарамандов   с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1071 
  



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 и 12/22), 
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 978,00 денари, 
се доделуваат на Трајче Стоев (Илија Трпков) 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 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 
 

 Трајче Стоев (Илија Трпков) 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 месец февруари, 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 978,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
Бр. 12-27/80                 Градоначалник 
17.11.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                              Андон Сарамандов  с.р. 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1072 

 



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 и 12/22), 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 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 
 

 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 октомври 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. 12-27/81                 Градоначалник 
17.11.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                              Андон Сарамандов  с.р. 
 

---------------------------------------------------------    
 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1073 

 



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 и 12/22), 
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 309,00 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 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 
 

 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 октомври 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 309,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-27/82                 Градоначалник 
17.11.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                             Андон Сарамандов с.р. 

------------------------------------------------------   
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1074 



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 и 12/22), 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 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 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 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 октомври 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. 12-27/83                Градоначалник 
17.11.2022 година        на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                    Андон Сарамандов  с.р. 
 

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

 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1075 



  Врз основа на член 118 став (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на 
општина Гевгелија на ден 03.11.2022 година, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за престанок на мандат на в.д.директор на 

Општинското Основно Музичко Училиште „Васо Карајанов“- Гевгелија 
 
 
 

1. На Сузана Стефанова со завршен Факултет за музичка уметност-професор по 
флејта,  вработена во Општинско Основно Мизичко Училиште „Васо Карајанов“-
Гевгелија, и престанува мандатот на в.д. директор на Општинско Основно Мизичко 
Училиште „Васо Карајанов“-Гевгелија заради избор на директор по пат на јавен 
оглас. 

 
2. Сузана Стефанова да биде распоредена на работа во ООМУ „Васо Карајанов“-

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

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

 
 
 

 
                                                                            
 

         Градоначалник 
                                                                               на општина Гевгелија 

 
                                                                            Андон Сарамандов с.р. 
 
                                                       
                                                                                   
Бр.08-2230/1 
03.11.2022 година 
Гевгелија 

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

 
 

 



02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1076 

Врз основа на член 115 став (1) и став (14)  од Законот за основно 
образование („Сл.весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20  ) и член 50 став (1) точка 9 
од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02 год.), 
Градоначалникот на општина Гевгелија на ден  03.11.2022 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на директор 
на Општинското Основно Музичко Училиште „Васо Карајанов“- 

Гевгелија 
 

1. За директор на Општинското Основно Музичко Училиште „Васо Карајанов“-
Гевгелија, се избира лицето Сузана Стефанова, со завршена Музичка 
Академија - професор по флејта, вработена во Општинското Основно 
Музичко Училиште „Васо Карајанов“-Гевгелија. 

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

на ООМУ„Васо Карајанов“-Гевгелија, Законот за основно образование и 
другите законски прописи. 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 

Образложение 
 Согласно член 108 став (6) од Законот за основно образование, 

Училишниот Одбор на ООМУ„Васо Карајанов“-Гевгелија распиша јавен оглас за 
избор на директор на ООМУ„Васо Карајанов“-Гевгелија. По распишување на 
огласот и спроведенета постапка опишана во член 115 од став (7) до став (12) од 
Законот за основно образование, Училишниот Одбор на ООМУ„Васо Карајанов“-
Гевгелија, до градоначалникот на општина Гевгелија достави предлог со еден 
кандидат за избор на директор. По разгледување на предлогот од Училишниот 
Одбор на ООМУ„Васо Карајанов“-Гевгелија, а согласно член 115 став (1) и став (14) 
од Законот за основно образование, градоначалникот на општина Гевгелија, донесе 
Решение како во диспозитивот. 
Правна поука:Против ова Решение може да се поднесе жалба во рок од 15 дена 

од денот на приемот на истото до Државната комисија  за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен. 

 
Бр.08- 2231/1                                                                     Градоначалник  
03.11.2022 год.                                                               на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов с.р.   
 

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



02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1077 

 

Врз основа на член 118 став (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на 
општина Гевгелија на ден 28.11.2022 година, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за престанок на мандат на в.д.директор на 

Општинското Основно Училиште „Владо Кантарџиев“- Гевгелија 
 
 
 

1. На Ружица Икономова со завршен Филозофски факултет, професор 
дефектолог,  вработена во Општинско Основно Училиште „Владо 
Кантарџиев“-Гевгелија., и престанува мандатот на в.д. директор на 
Општинското Основно Училиште „Владо Кантарџиев“-Гевгелија заради истек 
на мандат. 
 

2. Ружица Икономова да биде распоредена на работа во ООУ „Владо 
Кантарџиев“-Гевгелија, на работно место соодветно на нејзиниот вид и 
степен на стручна подготовка. 
 

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

 
                                                                                    Градоначалник 
                                                                               на општина Гевгелија 

 
                                                                                Андон Сарамандов 
 
                                                                
                                                                                  
Бр.08-2380/1 
28.11.2022 година 
Гевгелија 
 
 

------------------------------------------------    
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1078 



Врз основа на член 118 став (3) и (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на 
општина Гевгелија на ден 28.11.2022 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За именување Вршител на должноста  директор на 
Општинското Основно Училиште „Владо Кантарџиев“- Гевгелија 

 
 
 

1. За вршител на должноста директор на Општинското Основно Училиште „Владо 
Кантарџиев“-Гевгелија до избор на нов директор по пат на јавен оглас, но не 
подолго од шест месеци, од денот на именувањето се именува 
- Крунослав Прошев со завршен Природно математички факултет, професор по 
биологија,  вработен во Општинско Основно Училиште „Владо Кантарџиев“-
Гевгелија. 

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

ООУ „Владо Кантарџиев“-Гевгелија, Законот за основно образование и другите 
законски прописи. 
 

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

 
 
 

 
                                                                                    Градоначалник 
                                                                               на општина Гевгелија 

 
                                                                         Андон Сарамандов с.р. 
                                                                
 
 
Бр.08-2381/1 
28.11.2022 година 
Гевгелија 
 
 

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

 

 
 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1079 



 

 

Врз основа на член 118 став (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на 
општина Гевгелија на ден 29.11.2022 година, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за престанок на мандат на в.д.директор на 

Општинското Основно Училиште „Ристо Шуклев“- Негорци 
 
 
 

1. На Вера Прошевска со завршен Педагошки факултет, одделенски наставник,  
вработена во Општинско Основно Училиште „Ристо Шуклев“-Негорци, и 
престанува мандатот на в.д. директор на Општинското Основно Училиште 
„Ристо Шуклев“-Негорци заради истек на мандат. 

 
2. Вера Прошевска да биде распоредена на работа во ООУ „Ристо Шуклев“-

Негорци, на работно место соодветно на нејзиниот вид и степен на стручна 
подготовка. 

 

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

 
 

 
 

                                                                                    Градоначалник 
                                                                               на општина Гевгелија 

 
                                                                                Андон Сарамандов 
 
                                                                
Бр.08-2393/1 
29.11.2022 година 
Гевгелија 
 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1080 



Врз основа на член 118 став (3) и (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на 
општина Гевгелија на ден 29.11.2022 година, донесе 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За именување Вршител на должноста  директор на 

Општинското Основно Училиште „Ристо Шуклев“-Негорци 
 
 
 

1. За вршител на должноста директор на Општинското Основно Училиште 
„Ристо Шуклев“-Негорци до избор на нов директор по пат на јавен оглас, 
но не подолго од шест месеци, од денот на именувањето се именува 
- Доне Ристовски со завршен Факултет за физичко образование, спорт и 
здравје, професор по физичко образование,  вработен во Општинско 
Основно Училиште „Ристо Шуклев“-Негорци. 

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

актите на ООУ „Ристо Шуклев“-Негорци, Законот за основно образование 
и другите законски прописи. 

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

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 
 
 

 
                                                                                    Градоначалник 
                                                                               на општина Гевгелија 

 
                                                                                Андон Сарамандов                                                          
 
 
Бр.08-2394/1 
29.11.2022 година 
Гевгелија 

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

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1081 



Врз основа на член 118 став (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на 
општина Гевгелија на ден 29.11.2022 година, донесе 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за престанок на мандат на в.д.директор на 

Општинското Основно Училиште „Климент Охридски“- Миравци 
 
 
 

1. На Каролина Димитрова со завршен Педагошки факултет, одделенски наставник,  
вработена во Општинско Основно Училиште „Климент Охридски“-Миравци, и 
престанува мандатот на в.д. директор на Општинското Основно Училиште „Климент 
Охридски“-Миравци заради истек на мандат. 

 
2. Каролина Димитрова да биде распоредена на работа во ООУ „Климент Охридски“-

Миравци, на работно место соодветно на нејзиниот вид и степен на стручна 
подготовка. 

 

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

 
 

 
 

                                                                                    Градоначалник 
                                                                               на општина Гевгелија 

 
                                                                         Андон Сарамандов с.р. 
 
 
                                                                
Бр.08-2395/1 
29.11.2022 година 
Гевгелија 
 

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

 
 
 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1082 



Врз основа на член 118 став (3) и (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на 
општина Гевгелија на ден 29.11.2022 година, донесе 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За именување Вршител на должноста  директор на 

Општинското Основно Училиште „Климент Охридски“-Миравци 
 
 
 

1. За вршител на должноста директор на Општинското Основно Училиште „Климент 
Охридски“-Миравци до избор на нов директор по пат на јавен оглас, но не подолго 
од шест месеци, од денот на именувањето се именува 
- Благица Радинска со завршен Педагошки Факултет одделенски наставник,  
вработена во Општинско Основно Училиште „Климент Охридски“-Миравци. 

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

ООУ „Климент Охридски“-Миравци, Законот за основно образование и другите 
законски прописи. 
 

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

 
 
 

 
                                                                                    Градоначалник 
                                                                               на општина Гевгелија 

 
                                                                            Андон Сарамандов с.р. 
 
 
                                                                
Бр.08-2396/1 
29.11.2022 година 
Гевгелија 
 

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

 
 

 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1083 



 

Врз основа на член 116 став (1) алинеа 1 од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на 
општина Гевгелија на ден 30.11.2022 година, донесе 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за престанок на мандат на в.д.директор на 

Општинското Основно Училиште „Владо Кантарџиев“- Гевгелија 
 
 
 

1. На Крунослав Прошев со завршен природно математички факултет, 
професор по биологија,  вработен во Општинско Основно Училиште „Владо 
Кантарџиев“-Гевгелија., му престанува мандатот на в.д. директор на 
Општинското Основно Училиште „Владо Кантарџиев“-Гевгелија на лично 
барање. 
 

2. Крунослав Прошев да биде распореден на работа во ООУ „Владо 
Кантарџиев“-Гевгелија, на работно место соодветно на неговиот вид и степен 
на стручна подготовка. 
 

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

 
                                                                                    Градоначалник 
                                                                               на општина Гевгелија 

 
                                                                           Андон Сарамандов с.р. 
 
 
                                                                
Бр.08-2407/2 
30.11.2022 година 
Гевгелија 

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

 
02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1084 



Врз основа на член 118 став (3) и (4) од Законот за основно образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 50 став (1) точка 9 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на 
општина Гевгелија на ден 30.11.2022 година, донесе 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За именување Вршител на должноста  директор на 
Општинското Основно Училиште „Владо Кантарџиев“- Гевгелија 

 
 
 

1. За вршител на должноста директор на Општинското Основно Училиште 
„Владо Кантарџиев“-Гевгелија до избор на нов директор по пат на јавен 
оглас, но не подолго од шест месеци, од денот на именувањето се именува 
- Ружица Икономова со завршен Филолошки факултет, дефектолог,  
вработена во Општинско Основно Училиште „Владо Кантарџиев“-Гевгелија. 
 

2. Именуваното лице од точка 1 ги има сите права и обврски предвидени со 
актите на ООУ „Владо Кантарџиев“-Гевгелија, Законот за основно 
образование и другите законски прописи. 
 

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

 
                                                                            Андон Сарамандов с.р. 
 
                                                            
 
 
Бр.08-2408/1 
30.11.2022 година 
Гевгелија 

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

 
 
 

02 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број15 страна1085 

 
 



Врз основа на член 118 став 2 од Законот за основно образование (Сл.весник 
на РСМ бр.161/2019 год. и 229/20)  и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02 год.), Градоначалникот на општина 
Гевгелија на ден  30.11.2022 год. донесе 

 
 
 

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

Општинското Основно Училиште „Владо Кантарџиев“-Гевгелија 
за објавување  на јавен оглас за избор на директор 

 
член 1 

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

 
член 2 

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

 
член 3 

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

 
 
 
 
Бр.08-2409/1                                                                     Градоначалник  
30.11.2022 год.                                                         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                     Андон Сарамандов 
 
 

----------------------------------------------   
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АКТИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
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технологии Гевгелија --------------------------------------------------------- 1029 
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Гевгелија за 2022 година на Јана Попова од Гевгелија-------------------------------- 1032 
10.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Симона Стојковиќ од Гевгелија------------------------- 1033 
11.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Национална Алијанса за лица со посебни потреби од 
Гевгелија------------------------------------------------------------------------------------------------ 1034 
12.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Црвен крст на РСМ ОО Гевгелија од Гевгелија--- 1035 
13.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Николчо Спасов од Скопје ------------------------------- 1036 
14.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Крсте Рујковски од с. Миравци ------------------------- 1037 
15.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Силвија Ѓоргиева од с. Негорци------------------------ 1038 
16.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Тони Караколев од Гевгелија---------------------------- 1039 
17.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Магдалена Несторовиќ Андриевиќ од Гевгелија---1040 
18.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Атанас Караѓоргев од с. Богородица------------------ 1041 
19.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Елица Јеремиќ од с. Прдејци --------------------------- 1042 
20.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Биљана Митева од с. Прдејци -------------------------- 1043 
21.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на ЈОУ Пионерски дом ,,Јосип Броз Тито“ Гевгелија 1044 
22.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Јадранка Шуклева од Гевгелија------------------------ 1045 
23.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Славчо Ковилоски од Скопје----------------------------- 1046 
24.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Теодора Гошева Капсарова од Гевгелија----------- 1047 
25.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Васко Трајков од Гевгелија------------------------------- 1048 
26.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Димитар Новаков од Гевгелија-------------------------- 1049 
27.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Диана Иванова од Гевгелија----------------------------- 1050 
28.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Марина Попова од Гевгелија---------------------------- 1051 



29.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Љупка Вукашиновски од Гевгелија-------------------- 1052 
30.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Камелија Делева од Гевгелија-------------------------- 1053 
31.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Сава Хаџи-Николова од Гевгелија--------------------- 1054 
32.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Благица Манасиевска од Гевгелија------------------- 1055 
33.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Даниела Колева од Гевгелија--------------------------- 1056 
34.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Цветанка Терзиева од с. Мрзенци------------------- 10257 
35.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Ивана Ѓоргиева од с. Негорци-------------------------- 1058 
36.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Данче Ангеловски од Гевгелија------------------------- 1059 
37.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Ивана Стојков од Гевгелија------------------------------ 1060 
38.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Дијана Делева од Гевгелија------------------------------ 1061 
39.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Савка Ефтимова од Гевгелија--------------------------- 1062 
40.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Рената Ристова Петрова од Гевгелија--------------- 1063 
41.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Марија Бучкова  од с. Негорци-------------------------- 1064 
42.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Ленче Аврамова од с. Петрово------------------------- 1065 
43.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Вили Дамјанова  од Гевгелија--------------------------- 1066 
44.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Викторија Димитрова  од с. Миравци----------------- 1067 
45.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Лилјана Костадинова од Гевгелија-------------------- 1068 
46.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Ленче Краљ од Гевгелија--------------------------------- 1069 
47.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Зафир Чучанов (Дијана Чучанова) од Гевгелија—1070 
48.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Трајче Стоев (Илија Трајков) од Гевгелија---------- 1071 
49.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Петра Динова од Гевгелија------------------------------- 1072 
50.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Глигор Митров од Гевгелија------------------------------ 1073 
51.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година на Димитар Ристов од Гевгелија---------------------------- 1074 



52.Решение за престанок на мандат на в.д.директор на Општинското Основно 
Музичко Училиште „Васо Карајанов“- Гевгелија--------------------------------------------1075 
53.Решение за избор на директорна Општинското Основно Музичко Училиште 
„Васо Карајанов“- Гевгелија  ---------------------------------------------------------------------1076 
54.Решение за престанок на мандат на в.д.директор на Општинското Основно 
Училиште „Владо Кантарџиев“- Гевгелија ---------------------------------------------------1077 
55.Решение за именување Вршител на должноста  директор на Општинското 
Основно Училиште „Владо Кантарџиев“- Гевгелија --------------------------------------1078 
56.Решение за престанок на мандат на в.д.директор на Општинското Основно 
Училиште „Ристо Шуклев“- Негорци -----------------------------------------------------------1079 
57.Решение за именување Вршител на должноста  директор на Општинското 
Основно Училиште „Ристо Шуклев“-Негорци -----------------------------------------------1080 
58 Решение за престанок на мандат на в.д.директор на Општинското Основно 
Училиште „Климент Охридски“- Миравци ----------------------------------------------------1081 
59.Решение за именување Вршител на должноста  директор на Општинското 
Основно Училиште „Климент Охридски“-Миравци ----------------------------------------1082 
60.Решениеза престанок на мандат на в.д.директор на Општинското Основно 
Училиште „Владо Кантарџиев“- Гевгелија----------------------------------------------------1083 
61.Решение за именување Вршител на должноста  директор на Општинското 
Основно Училиште „Владо Кантарџиев“- Гевгелија --------------------------------------1084 
62.Одлука за задолжување на Училишниот Одбор на Општинското Основно 
Училиште „Владо Кантарџиев“-Гевгелија за објавување  на јавен оглас за избор  
на директор --------------------------------------------------------------------------------------------1085 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА “, Излегува по потреба 
Уредува и издава: Општина Гевгелија-Одделение за правни работи. 
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