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27декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија-број17 страна1113 

Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите („Службен весник на РМ” бр.64/05, 4/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16 и „Службен весник на РСМ“ 151/21), член 23 од 
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.244/19, 
53/21, 77/21, 150/21 и 173/22) и член 38 став (1) точка 43, а во врска со точка 4 од Статутот на 
Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/2006, 8/2010, 18/2014, 13/2020, 
2/2021, 3/2021 и 5/2021), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 27.12.2022 
година, донесе: 

 
 О Д Л У К А  

за измена и дополнување на Одлуката за одобрување на План на програми за развој  
на Општина Гевгелија за 2023 година 

 
 
 

Член 1 
Во Одлуката за одобрување на План на програми за развој на Општина Гевгелија за 2023 година, 

бр.09-2287/1 од 15.11.2022 година („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.14/2022) и бр.09-2462/1 од 
09.12.2022 година („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.16/2022), прилогот - табела 1.3. 
Продолжување на Булевар Гевгелија (Изградба на ул.„Свети Климент Охридски“) во Гевгелија (ЈДР), се 
заменува со нова табела. 

 
               Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Гевгелија”. 
 
 
Бр.09- 2550/1                                                              Претседател     
27.12.2022 год.                                               на Советот на Oпштина Гевгелија,   
Гевгелија                                                                                                            Патрик Матх с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 и 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр 5/02 г.), член 23 став 8 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11192/15 и 209/18 г. и ,,Службен весник на РСМ“ 
бр 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173 /21 г.), член 31 од Законот за буџетите 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 
192/15, 167/16 г. и ,,Службен весник на РСМ“ бр. 151/21 г.), член 93 став 2 од 
Законот за административните службеници  (,,Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 
199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17, 11/18 и ,,Службен 
весник на РСМ“ бр. 275/19, 14/20, 215/ 21 и 99/22 г.) одредбите на Колективниот 
договор за вработените во Општина Гевгелија бр.01-375/1 од 24.02.2021 год. 
Законот за плати и други надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и 
други избрани и именувани лица во РМ (,,Службен весник на РМ“ бр. 36/94, 44/90, 
11/91,38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 
145/12, 170/13, 139/14 и 233/18, член 9 од Законот за исплата на платите во 
Република Македонија (,,Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 139/14, 
147/15 г. и ,,Службен весник на РСМ“ бр. 202/19 г.) и член 38 став 1 точка 4 од 
Статутот на Општина Гевгелија (,,Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 
25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21), Советот на Општина Гевгелија на  
седница одржана на ден 27.12. 2022 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2023 година 

 

Член 1 

 Буџетот на Општина Гевгелија за 2023 година (во понатамошниот текст: Буџетот), 
се извршува според одредбите на оваа Одлука. 

Член 2 

 Буџетот на општината се состои од Основен Буџет, Буџет на самофинансирачки 
активности, Буџет на донации и Буџет на заеми. 

Член 3 

 Корисниците на средствата од Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот 
да ги користат наменски, рационално и еконоомично. 

Член 4 

 Расходите утврдени со Буџетот на се максимални износи над кои буџетските 
корисници не можат да преземаат обврски. 

 За да се преземаат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи 
нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен 
износ. 

Член 5 
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 Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и 
на другите приливи на основниот Буџет на општината. 

 Доколку во текот на извршувањето на Буџетот,Градоначалникот на општината 
оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот 
или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од 
планот, предлага на Советот на општината измена и дополнување на Буџетот. 

Член 6 

 Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја  
одобрува Советот на општината. 

 Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот 
може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по 
претходно одобрување од Советот на општината. 

 Одобрените средства со буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и 
буџет не може да бидат намалени повеќе од 20%, а одобрените средства за плати и 
надоместоци на ниво на ставки во рамките на буџет не можат со распределба да се 
зголемат повеќе од 10%. 

Член 7 

 Буџетските корисници, во услови кога буџетот на самофинансирачки активности, 
буџетот на донации, буџетот на дотации или буџетот на заеми, планираните приходи и 
други приливи, не се реализираат односно реализираат над планираниот износ, 
доставувааат брање за намалување или зголемување на планот на приходите и другите 
приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои градоначалникот ги 
доставува до советот на општината на одобрување. 

Член 8 

 Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен 
финансиски план по квартали и месеци за користење на одобрените средства. 
Користењето на на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз 
основа на финансискиот план по месеци. 

Член 9 

 Јавните установи кои се финансираат од буџетот на дотации, се должни два дена 
пред исплатата на плати до општината да достават барање за одобрување на средства 
за плати, обрасците, ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулацијата за пресметани нето и 
бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плата, 
како и други податоци во пишана и електронска верзија, за за односниот месец за кој се 
однесува исплатата. 

 Во случај на нови вработувања јавните установи се должни да достават 
известување за обезбедени финансиски средстваи да приложат образец М-1. 

 Исплатите на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни 
установи кои се финансираат од буџетот на дотации ја контролира и одобрува 
министеството за финансии. 
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 Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи 
кои се финансираат од општинскиот буџет ги доставува до ресорното министерство од 
кое се трансферира блок дотацијата. 

 Ресорните министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и 
надоместоци ги доставуваат до Министерството за финансии за контрола и евиденција. 

 

Член 10 

 Исплатата на платите на вработените во општината ќе се извршува во рамките на 
одобрените средства од Буџетот, и се утврдуваат: 

 -коефициентот за пресметка на платата на градоначалникот изнесува 2,9 со 
вредност на основицата во износ од 26.755,00 денари. 

 -вредноста на бодот за пресметка на платите на државните службеници се 
утврдува со посебна одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на 
државните службеници што ја донесува Советот на општината. 

 -за вработените во територијалната противпожарна единица вредноста на бодот 
за пресметување на платите изнесува 81,60 денари. 

 -за вработените во општинската администрација кои немааат статус на државни 
службеници бруто платата се утврдува согласно Законот за работни односи со вредност 
од 21.126,00 денари.  

Член 11 

 Вработените во општината имаат право на патни и дневни трошоци во случаите 
кога се упатени на службен пат врз основа на уредни и веродостојни документи. 

 Висината на дневниците за службено патување во земјата се исплатуваат во 
висина на 700 денари и тоа за секои пминати 08-12 часа половина дневница (350,00 
денари) и цела дневница од 12-24 часа (700,00 денари). 

 За службените патувања во странство, дневницата се осплатува во висина 
утврдена како за вработените во органите на централната власт. 

Член 12 

 Надоместокот за годишен одмор изнесува најмалку 60% од основицата (просечна 
исплатена нето плата по вработен во РСМ за последните три месеци) под услов 
работникот да работел најмалку 6 (шест) месеци во календарската година во државната 
управа. 

 Исплатата на надоместокот за годишен одмор ќе се врши од подставка 404110-
надомест за годишен одмор, по соодветната програма, на основа донесено решение од 
Градоначалникот. 

Член 13 

 Во случај на боледување подолго од чест месеци и во случај на потечки последици 
од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи 
на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна 
месечна нето плата во органот каде што е вработен. 
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Член 14 

 Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за 
организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот 
на општината. 

 Градоначалникот дава писмено известување за обезбедени средства. 

 Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната 
заштита кои се финансирааат од блок дотации можат да вработуваат нови работници 
доколку се обезбедени средства од Буџетот на РСМ, за што писмено известување дава 
Министерството за финансии врз основа на барање од Градоначалникот на општината до 
надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни установи сдо 
соодветна прпратна документација. 

Член 15 

 Вработен кој заминува во пензија, има право на испратнина во висина од најмалку 
две основици од просечната месечна нето плата во Република Северна Македонија 
исплатена во претходната година. 

 Во случај на смрт на вработен во општинската администрација или во локална 
јавна установа на неговото семејство му се исплаќа парична помош во висина од 
30.000,00 денари. 

 На вработен во општнската администрација и во локална јавна установа, во случај 
на смрт на член од потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак 
или вон брак, посинок, посвоено дете и дете земено на издржување), му припаѓа парична 
помош од 15.000,00 денари. 

 Исплатите на надоместоците од претходните ставови на овој член  се вршат по 
претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение  од 
Градоначалникот на општината, од програмата Д0-Градоначалник, подставка413110-
тековни резерви (рановидни расходи). 

Член 16 

 На членовите на Советот на општината им припаѓа месечен надоместок за 
присуство на седниците  на Советот и надоместок на патни и дневни трошоци. 

 Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се утврдува во 
процентуален износ од 50% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена 
за претходната година. 

 На Претседателот на Советот за раководење и организирање на работата на 
Советот му се определува надоместок зголемен за 30% од утврдениот надоместок од 
став 2 на овој член. 

 Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се исплатува за 
присуство на сите седници на советот во тековниот месец. 

 Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се намалува за 30% 
за секое отсуство од седница на советот. 
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 Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува 
доколку членот на советот не присуствувал на ниту една седница на советот во тековниот 
месец. 

 Надоместокот за патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и 
странство,  на членовите на Советот на општината им се исплатува според прописите кои  
се однесуваат на државните службеници вработени во општинската администрација. 

Член 17 

 Користењето на средствата од Буџетот на општината за вршење на функциите на 
буџетските корисници се извршуваат со фактура во кои посебно се искажуваат расходите 
по пооделни ставки, почитувајки ги одредбите од Законот за јавни набавки. 

 Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со фискална сметка 
во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и тоа само во ограничен 
поединечен износ до 6.000,00 денари, при што расходите треба да бидат искажани по 
класификација на соодветниот расход. 

Член 18 

 Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во пооделните програми и 
потпрограми ги извршува градоначалникот на општината. 

Член 19 

 За средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на резервите 
(постојана и буџетска тековна резерва) во програмата А0-Совет на општината, одлучува 
Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот. 

 За искористените средства Градоначалникот поднесува извештај за користењето 
на средствата од резервите. 

Член 20 

 Средствата од ставката 464990-Други трансфери, програма Д0-Градоначалник, 
покрај за работи и активности на градоначалникот, ќе се користат и за финансиска помош 
на физички лица, кои во одредени непредвидени случаи се нашле во состојба на 
социјална загрозеност, во согласност со Програмата донесена од Советот на општината, 
за новородено дете на родители со живеалиште во општина Гевгелија во износ од 
6.000,00 денари, додека за трето новородено  и секое наредно дете 12.000,00, како и на 
физички и правни лица, кои со својата активност се ангажирани за збогатување на 
одредени манифестации, организирани од општината по повод одбележување на 
одредени настани. 

 За користење на средствата од претходниот став, решение донесува 
градоначалникот на општината најмногу до износ од 50.000,00 денари. 

Член 21 

 Средствата од ставка 464990-Други трансфери, програма Ј8, ќе се користат како 
учество за извршени погребални услуги на граѓаните. 

Член 22 

 Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се 
наплатени во износ поголем од утврдениот , погрешно или повеќе наплатениот износ се  
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враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви 
приходи нема, тогаш на товар на приходите на Буџетот. 

 Повратот на погрешно,на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со 
решение на градоначалникот, освен во случај каде надлежноста им припаѓа на други 
органи. 

Член 23 

 Буџетот на општина Гевгелија се извршува од 01.01.2023 до 31.12.2023 година. 

Член 24 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Гевгелија“, а ќе се применува од 01 јануари 2023 година. 

 
  
Бр.09-2552/1                                          Претседател     
27.12.2022 год.                 на Советот на Oпштина Гевгелија,   
Гевгелија                                                                           Патрик Матх с.р. 

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

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 
и 11/18 г. и ,,Службен весник на РСМ“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22 г.), член 36 став 1 
точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 5/02), 
Советот на Општина Гевгелија на седницата одр/ана на 27.12.2022 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници 
вработени во општина Гевгелија за 2023 година 

 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници 

изнесува 81,60 денари. 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Гевгелија“, а ќе се применува од 01 јануари 2023 година. 

 
Бр.09-2553/1 
27.12.2022 год.      Претседател 
Гевгелија                                                       на Советот на Општина Гевгелија 
                 Патрик Матх с.р. 

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

и 209/18 г,,Службен весник на РСМ“ бр.244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22 г.) и член 38 
став (1)  точка 43 од Статутот на Општина Гевгелија (″Службен гласник на 
Општина Гевгелија″ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на 
Општина Гевгелија на 15-та седница, одржана на 27.12.2022 година, донесе 

 
БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

За 2023 година 
Член 1 

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

 
Дата Активност Назив на 

органот/институција 

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

 

Општински 
буџетски корисници 

Февруари 
 
 

Изготвување на Годишна сметка на Буџетот на 
општината. 

Достава на годишната сметка до Советот на 
општината. 

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

Одделение за 
финансиски прашања 

Градоначалник 
Општински 

буџетски корисници 

 
Март 

 
 
 

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

Градоначалникот ја доставува усвоената 
Годишна сметка до Министерството за финансии. 

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

Совет на 
општината 

Градоначалник 
 
Општински 

буџетски корисници 

Април 
 

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

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

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

Совет на 
општината 

Градоначалник 
Министерство за 

финансии 
Општински 

буџетски корисници 

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

Градоначалник 

Мај 
 

Достава на финсниски планови од страна на 
општинските буџетски корисници за користење на 

Општински 
буџетски корисници 



вишокот на приходи од претходната година. 
Општинските буџетски корисници до 

Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за исвршувањетона нивните финансиски 
планови. 

 
Градоначалник 
 
Совет на 

општината 

Јуни 
 

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

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

Општински 
буџетски корисници 

Јули 
 
 

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

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

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

Совет на 
општината 

 
Градоначалник 
 
Општински 

буџетски корисници 

Август 
 

. 
Градоначалникот ги разгледува новите барања и 

предлози и по нив одлучува и дава насоки. 
Општинските буџетски корисници до 

Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови. 

Одделение за 
финансиски прашања. 

Градоначалник 
 
Општински 

буџетски корисници 

Септември 
 

. 
Општинските буџетски корисници до 

Градоначалникот доставуваат месечни извештаи со 
образложение за извршувањето на нивните финансиски 
планови 

Општински 
буџетски корисници 

Октомври 
 

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

Градоначалник 
Раководители на 

одделенија 
Општински 

буџетски корисници 

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

 

Октомври 
 

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

Раководители на 
Одделенија 

Градоначалник 

Октомври 
 

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

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

Совет на 
општина 

 
градоначалник 

Ноември 
 

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

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

Совет на 
општината 

 
Општински 

буџетски корисници 



планови. 

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

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

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

Одделение за 
финансиски прашања 

 
Градоначалник 
 
Совет на 

општината 
 
Јавна расправа 

Декември 
 

Се донесуваат Годишните програми за работа на 
одделенијата. 

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

Совет на 
општината 

 
Општински 

буџетски корисници 

Декември Градоначалникот го доставува предлог-Буџетот 
до советот на општината 

Градоначалник 

Декември  Советот на општината за донесува: 
-Буџет за наредната буџетска година; 
-Одлука за извршување на Буџетот; 
-Буџетски календар; 
-Одлука за времено финансирање согласно 

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

Совет на 
општината 

 
Член 2 

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

 
                                                          Член 3 
Буџетскиот календар на Општина Гевгелија за 2022 година влегува во сила  со 

денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Гевгелија“. 
 
Бр.09-2554/1 
12.27.2022 год. 
Гевгелија       Претседател 
            на Советот на Општина Гевгелија 
               Патрик Матх с.р. 
 

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

 Врз основа на член 94 и 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ” бр. 15/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на РСМ” бр.275/19), член 22 став (1) точка 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен Весник на РМ” бр.5/2002), Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште 
со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во 
зависност од степенот на уреденост („Службен весник на РМ“ бр.193/16 и 72/2018) и член 38 став (1) точка 8 од 
Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/2006, 8/2010, 18/2014, 13/2020, 
2/2021, 3/2021 и 5/2021), Советот на Општина Гевгелија, на седницата одржана на ден 29.12.2022 година, донесе: 
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П Р О Г Р А М А 
За уредување на градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2023 година 

 
ВОВЕД 
 
 Со оваа Програма за уредување на градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2023 

година, се уредува: 
- I. Просторот кој е предмет на уредување; 
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште; 
- III. Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на основната и 

секундарната инфраструктура; 
- IV. Извори за финансирање на Програмата за уредување на градежното земјиште; 
- V. Трошоци за уредување на градежното земјиште; 
- VI. Висина на надоместокот  за уредување на градежното земјиште; 
- VII. Динамика и мерки за извршување на Програмата; 
- VIII. Преодни и завршни одредби. 
 
I.  ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 

 
Како простор кој е предмет на уредување се смета градежното изградено и неизградено земјиште на 

подрачјето на градот Гевгелија кое е опфатено со Генералниот урбанистички план на Гевгелија, Деталните 
урбанистички планови за урбаните блокови, Урбанистички план за село, Урбанистички план вон населено 
место, и други простори за кои има важечка урбанистичко планска документација 

 
II.  ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ  

 
 Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште се 

подразбира следново : 
 
II.1.  Подготвителни работи 
 

Во подготвителни работи за уредување на градежното земјиште спаѓаат: 
- Оформување на геодетска документација; 
- Извршување на основни геомеханички испитувања на градежни парцели каде ќе се градат 

објекти од комуналната инфраструктура. 
 
II.2.  Расчистување на градежното земјиште 
 
Расчистување на градежното земјиште се врши со цел да се опреми земјиштето со објекти на 

основната и секундарната инфраструктура. 
Под расчистување на градежното земјиште се смета: 
- Изработка на елаборати за експропријација; 
- Решавање на имотно-правните односи со сопственици на земјиштето; 
- Решавање на станбеното прашање на сопствениците и носителите на станарско право на 

објектите кои се рушат; 
- Уривање на постојни градежни објекти и расчистување на градежното земјиште. 
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III.  ОБЕМ  И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА 
ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА  ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 Под обем на опремување на градежното земјиште се смета опремување со објекти на 

основната и секундарната инфраструктура заради обезбедување на непречен пристап до градежната 
парцела од јавен пат, поставување на водоводна, канализациона, електрична и друга инсталација со 
приклучоци до градежната парцела. 

 Уредувањето на градежното земјиште може да биде целосно или делумно, што го 
определува општината. 
 Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на опременост на 
земјиштето со објекти на основната и секундарната инфраструктура за задоволување на заедничката и 
индивидуалната комунална потрошувачка до границите на градежната парцела. 

 
III.1.  Опремувањето на градежното земјиште со објекти на основната и 

секундарната  инфраструктурата надвор од градежната парцела 
 
Опремувањето на градежното земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктурата 

надвор од градежната парцела паѓа на товар на општината  и се состои од: 
- Проектирање и изградба на улици, паркиралишта, пешачки патеки и друго според 

урбанистичките планови; 
- Проектирање и изградба на секундарна водоводна мрежа до градежната парцела; 
- Проектирање и изградба на секундарна фекална канализација до собирна шахта; 
- Проектирање и изградба на атмосферска канализација; 
- Проектирање и изградба на нисконапонска електрична мрежа до приклучен орман; 
- Проектирање и изградба на улично осветлување; 
- Проектирање и изградба на зелени површини, со хидрантска мрежа и поставување на урбана 

опрема предвидена со деталните урбанистички планови и проектираното партерно решение. 
 

III.2.  Опремувањето на градежното земјиште со објекти на основната и секундарната 
инфраструктурата во границите на градежната парцела 

Опремувањето на градежното земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктурата 
во границите на градежната парцела го врши инвеститорот и се состои од: 

- Проектирање и изградба на приклучок на водоводната мрежа со водомерна шахта и водомер и 
врска со секундарната водоводна мрежа; 

- Проектирање и изградба на приклучок на фекалната канализација со посебна шахта и врска со 
собирна шахта; 

- Проектирање и изградба на приклучок на атмосферската канализација со посебна шахта и врска 
со собирната шахта; 

- Проектирање и изградба на приклучок на ниско-напонската електрична мрежа во приклучен 
ормар (за индивидуални станбени објекти), а за колективни станбени објекти до и со приклучен 
разводен ормар; 

- Одводнување на градежната парцела од буични води; и 
- Друго. 

 
IV. ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
 Изворите за финансирање на Програмата за уредувањето на градежното земјиште во Општина 
Гевгелија се : 

Надоместок за уредување на градежно земјиште; 
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Приход од продажба на градежно земјиште сопственост на РСМ; 
Комунални такси; 
Трансфери и финансиска подршка од владини институции, и тоа од: 
4.1. Јавно претпријатие за државни патишта, наменети за изградба, реконструкција, рехабилитација, 

одржување и заштита на општинските патишта и улици; 
 4.2.  Биро за регионален развој; 
 4.3.  Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој; 
Средства од фондовите на ЕУ и други грантови. 

 
Износите на секој поединечен извор на приходи се прикажани во Буџетот на Општина Гевгелија за 

2023 година, а во оваа програма се прикажани како приходи и расходи искажани во програми и потпрограми. 
Вкупни приходи искажани по програми и потпрограми се следните: 

 
 
V. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 
 

Трошоците за реализација на оваа Програма за уредување на градежното земјиште се прикажани во 
следните програми и потпрограми и се наменети за реализација на предвидените активности во секоја 
потпрограма: 
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ОПИС 

 
ИЗНОС 

 

Д      МЕСНА САМОУПРАВА  

 

 
Д

А 
    МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ) 

150.000,
00 

  
Д

А0 
   Месна самоуправа - Капитални проекти 

150.000,
00 

Р
:бр 

Програма Потпрограма ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ ИЗНОС 

1 Д 
Д

А 
Месна самоуправа - Капитални проекти 

150.000,0
0 

2 Е 
Е

А 
Општинска администрација- Капитални трошоци на 
општината 

13.100.00
0,00 

3 Ф  Урбано Планирање 
25.500.00

0,00 

4 Ј  Комунални дејности 
23.020.00

0,00 

5 Л 
Л

А 
Спорт и рекреација - Капитални расходи 

1.200.000
,00 

   ВКУПНО ПРИХОДИ 
62.970.00

0,00 



   1   
Изградба и Реконструкција на објекти 

 
 

 

     
1

.1.1 
Изградба и реконструкција на објекти во 

населените места 
 

  

Е      ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА  

 

 
Е

А 
    КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА 

13.100.0
00,00 

  
Е

А0 
   Капитални трошоци на општината 

13.100.0
00,00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 
Проектна документација за изградба и 

реконструкција на објекти 
 

   2   Изградба и Реконструкција на објекти  

     
2

.1.1 
Реконструкција на младински дом „Мите Танов-

Коми“ с.Богородица 
 

     
2

.1.2 
Реконструкција на младински дом во с.Моин  

     
2

.1.3 
Реконструкција на младински дом во с.Смоквица  

     
2

.1.4 
Реконструкција на објекти во сопственост на 

Општина Гевгелија 
 

   3   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
 

     
3

.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на објекти  

   4   Одржување на згради  

     
4

.1.1 

Реконструкција на фасади и молерофарбарски 
работи на објекти во сопственост на Општина Гевгелија и 
др.објекти од јавен интерес 

 

 

Ф      УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ  

 

 
Ф

2 
Ф

20 
   УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

1.000.00
0,00 

   1   Договорни услуги и други тековни расходи  

     
1

.1.1 
Договори со правни лица за одредени ископи, 

одвоз превоз и др.  
 

     1.1.2 

Договори со физички лица за изработка на 
катастарски елаборати, вештачења, геометриски мерења и 
други стручни работи 

 

     
1

.1.3 
Рушење на објекти (дивоградби, рушење на 

објекти кои се експроприрани и др.) 
 

     1.1.4 

Изработка на катастарски елаборати и катастарски 
подлоги, нумерички податоци, вештачења, геометриски 
мерења, ажурирани катастарски подлоги потребни за 
изработка на Урбанистички планови објавување на огласи 
и др. 

 



     
 

1.1.5 
Изработка на подземен катастар  

 

 
Ф

А 
    

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ – 
КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ 

24.500.0
00,00 

  
Ф

А0 
   

Уредување на градежното земјиште-Капитални 
трошоци 

24.500.0
00,00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 

Инфраструктурни, Идејни, Основни и други 
проекти за изградба на комплетна инфраструктура (улици, 
водовод, фекална и атмосферска канализација и улично 
осветлување) за урбани блокови во градот за кои има ДУП, 
односно за селата за кои се донесени УП за села, и вон 
населено место каде што се донесени УП вон населено 
место  

 

     
1

.1.2 
Проектна документација за регулација на реки и 

други водотеци 
 

     
1

.1.3 
Проектна документација за посебни делови од 

инфраструктура и други проекти 
 

   2   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
 

     
2

.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на објекти  

   3   

Изградба на улици  
(Бетонирање или поплочување или 

асфалтирање на улици и краци, тротоари и пешачки 
патеки) 

 

     3.1.1 Изградба на улици во Гевгелија   

     3.1.2 
Бетонирање или поплочување на дел од улици 

или краци на улици во Гевгелија 
 

     3.1.3 Изградба на тротоари во Гевгелија  

     3.1.4 
Изградба, бетонирање или поплочување на улици, 

краци и тротоари во населените места 
 

   4   
Реконструкција на улици 

 (Бетонирање, поплочување или асфалтирање 
на улици и краци, тротоари и пешачки патеки) 

 

     4.1.1 
Реконструкција на улици, краци и тротоари во 

Гевгелија  
 

     4.1.2 
Реконструкција на улици, краци и тротоари во 

населените места  
 

   5   Изградба на други објекти   
     5.1.1 Изградба на други објекти  
   6   Надомест за експропријација  

     
6

.1.1 

Експропријација на земјиште, недвижности и др. за 
реализација на објекти од јавен интерес во Општина 
Гевгелија 

 

 

Ј      КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ  

 

 
Ј

7 
Ј

70 
   

ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И 
ЗЕЛЕНИЛО 

6.500.00
0,00 



   1   
Одржување и користење на паркови и 

зеленило 
 

     
1

.1.1 
Уредување и одржување на паркови и зеленило во 

Општина Гевгелија 
 

     
1

.1.2 
Набавка на садници за хортикултурно уредување 

на зелени површини 
 

 

 
Ј

8 
Ј

80 
   ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

2.920.00
0,00 

   1   Други оперативни расходи  

     
1

.1.1 
Расчистување и одржување на депонии во градот 

и населените места 
 

     
1

.1.2 
Расчистување и одржување на одводни канали во 

градот и населените места 
 

     
1

.1.3 
Реконструкција и одржување на одводен канал во 

Негорци 
 

     
1

.1.4 
Расчистување и одржување на јавни површини  

 

 
Ј

А 
Ј

А0 
   ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

1.000.00
0,00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 

Проектна документација за изградба на нови 
линии за улично осветлување во Гевгелија и населениете 
места 

 

   2   
Изградба на Улично осветлување и Инсталации 
за напојување со електрична енергија   

 

     
2

.1.1 
Изградба на нови линии за улично осветлување во 

Гевгелија 
 

     
2

.1.2 
Издвојување на струјомерите за улично 

осветлување од трафостаниците на ЕВН 
 

     
2

.1.3 
Изградба на нови линии за улично осветлување во 

населените места 
 

   3   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
 

     
3

.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на објекти  

 

 
Ј

Е 
    ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ 

1.200.00
0,00 

  
Ј

Е0 
   Изградба на простор за паркирање 

1.200.00
0,00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 
Проектна документација   

   2   Изградба и Реконструкција на паркиралишта  

     
2

.1.1 
Изградба и реконструкција на паркинг простори во 

Гевгелија и населените места 
 

   3   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
 



     
3

.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на објекти  

 

 
Ј

Г 
    

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

300.000,
00 

  
Ј

Г0 
   Изградба на системи за водоснабдување 

100.000,
00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 

Проектна документација (инфраструктурни, идејни 
и основни проекти) за изградба и реконструкција на линии 
за водоснабдување во Гевгелија и населените места и 
делови од регионална водоводна мрежа 

 

   2   Изградба на капацитети за водоснабдување  

     
2

.1.1 
Изградба на нови водоводни линии во делови од 

градот за кои има Детални урбанистички планови 
 

     
2

.1.2 
Изградба на водоводни линии во населените 

места  
 

     
2

.1.3 

Изградба на дел од систем за водоснабдување на 
мултинаменски комплекс на потегот Гевгелија - ГП 
Богородица (покрај Автопатот Е-75 и м.в.„Милци“) 

 

     
2

.1.4 
Изградба на водоводна линија на ул.„Свети 

Климент Охридски“ Гевгелија 
 

   3   
Реконструкција на капацитети за 

водоснабдување 
 

     
3

.1.1 
Реконструкција водоводни линии во градот и 

населените места 
 

   4   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
 

     
4

.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на објекти  

  
Ј

ГД 
   

Реконструкција на дел од водоводната мрежа 
во Гевгелија (замена на азбестните цевки и 

подобрување на мрежата за водоснабдување) 

100.000,
00 

   1   
Реконструкција на капацитети за 

водоснабдување 
 

     
1

.1.1 

Реконструкција на дел од водоводната мрежа во 
Гевгелија (замена на азбестните цевки и подобрување на 
мрежата за водоснабдување) 

 

  
Ј

ГЕ 
   

Реконструкција на дел од водоводната мрежа 
во населените места (замена на азбестните цевки и 

подобрување на мрежата за водоснабдување) 

100.000,
00 

   1   
Реконструкција на капацитети за 

водоснабдување 
 

     
1

.1.1 

Реконструкција на дел од водоводната мрежа во 
населените места (замена на азбестните цевки и 
подобрување на мрежата за водоснабдување) 

 

 

 
Ј

И 
    

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ  ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И  
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

100.000,
00 

  
Ј

И0 
   

Изградба на системи за одведување и 
пречистување на отпадни води 

100.000,
00 



   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 

Проектна документација (инфраструктурни, идејни 
и основни проекти) за изградба на фекални канализации во 
населените места кои немаат канализација 

 

     
1

.1.2 

Проектна документација (инфраструктурни, идејни 
и основни проекти) за изградба на други фекални и 
атмосферски канализациони линии 

 

   2   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
 

     
2

.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на објекти  

   3   
Изградба на Фекални/Атмосферски 

канализации, колектори и пречистителни станици 
 

     
3

.1.1 
Изградба на фекална канализација во Милетково  

     
3

.1.2 
Изградба на фекална канализација во Смоквица  

     
3

.1.3 
Изградба на фекална канализација во Ново Конско  

     
3

.1.4 
Изградба на нова фекална канализациона линија 

во централното градско подрачје 
 

     
3

.1.5 
Изградба на фекална канализација во дел од УБ 4 

во Гевгелија 
 

     
3

.1.6 
Изградба на фекална канализација во дел од УБ 6 

во Гевгелија 
 

     
3

.1.7 
Изградба на фекална канализација во дел од УБ 9 

во Гевгелија 
 

     
3

.1.8 

Изградба на нови фекални канализациони линии 
во делови од градот за кои има Детални урбанистички 
планови 

 

     
3

.1.9 

Изградба на дел од фекална канализација за 
мултинаменски комплекс на потегот Гевгелија - ГП 
Богородица (покрај Автопатот Е-75 и м.в.„Милци“) 

 

     
3

.1.10 
Изградба на други помали фекални канализациони 

линии во градот и населените места 
 

     
3

.1.11 

Изградба на атмосферска канализациона линија 
на ул.„7-ми Ноември“ до ул.„„Маршал Тито“ во централното 
градско подрачје 

 

     
3

.1.12 
Изградба на атмосферска канализациона линија 

на ул.„Ѓоко Тутушев“ Гевгелија 
 

     
3

.1.13 
Изградба на атмосферска канализациона линија 

на ул.„Коле Неделковски“ Гевгелија 
 

     
3

.1.14 

Изградба на фекална и атмосферска 
канализациона линија линија на ул.„Свети Климент 
Охридски“ Гевгелија 

 

   4   
Реконструкција на фекални канализации и 

колектори 
 

     
4

.1.1 
Реконструкција на фекални канализациони линиии 

во градот и населените места 
 

        



 
Ј

Ј 
    ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИИ ЗА ОТПАД 

500.000,
00 

  
Ј

Ј0 
   Изградба на депонии за отпад 

500.000,
00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 
Проектна документација   

   2   Изградба на објекти  

     
2

.1.1 
Изградба и дислокација на мали депонии   

 

 
Ј

Л 
    

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ 

4.700.00
0,00 

  
Ј

Л0 
   Капитални расходи за други комунални услуги 

500.000,
00 

   1   Изградба на објекти  
 
 

    
1

.1.1 
Други комунални услуги – Изградба на објекти 

(Капитални расходи)  
 

  
Ј

ЛА 
   Регулација на дел од коритото на Сува река 

100.000,
00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 
Проектна документација   

   2   Изградба на други градежни објекти  

     
2

.1.1 
Изградба - Регулација на дел од коритото на Сува 

река 
 

  
Ј

ЛЦ 
   Регулација на одводниот канал “Рауљ” 

100.000,
00 

   1   Изградба на други градежни објекти  

     
1

.1.1 
Изградба - Регулација на одводниот канал “Рауљ”  

  
Ј

ЛД 
   

Примарна и секундарна сообраќајна  мрежа за 
Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија 

4.000.00
0,00 

   1   Изградба на објекти  

     
1

.1.1 
Изградба на Примарна и секундарна сообраќајна  

мрежа за Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија 
 

 

 
Ј

М 
    

ИЗГРАДБА НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО – 
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

1.800.00
0,00 

  
Ј

М0 
   

Изградба на паркови и зеленило – капитални 
расходи 

800.000,
00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 
Основни проекти за изградба на паркови и 

зеленило 
 

   2   Изградба   

     
2

.1.1 
Изградба на паркови и зеленило во Гевгелија и во 

населените места 
 

   3   Реконструкција  

     
3

.1.1 
Реконструкција на паркови и зеленило   



   4   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
 

     
4

.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на објекти  

  
Ј

МА 
   Изградба на нов парк 

1.000.00
0,00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 
Проектна документација   

   2   Изградба на објекти  

     
2

.1.1 
Изградба на нов парк  

 

 
Ј

Н 
Ј

Н0 
   УРБАНА ОПРЕМА – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

4.000.00
0,00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 
Проектна документација за поставување урбана 

опрема 
 

   2   Изградба на објекти  

     
2

.1.1 
Изградба на фонтани   

   3   Набавка на урбана опрема  

     
3

.1.1 

Контејнери и канти за отпад, детски игралишта 
(реквизити), клупи, табли со натписи, часовници, автобуски 
постојки и друга урбана опрема 

 

 

Л      СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА  

 

 
Л

А 
    СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

1.200.00
0,00 

  
Л

А0 
   Спорт и рекреација – Капитални расходи 

1.200.00
0,00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 
Основни проекти за изградба на спортски и детски 

игралишта 
 

   2   Изградба на спортски објекти  

     
2

.1.1 
Изградба на спортски и детски игралишта во 

Општина Гевгелија 
 

     
2

.1.2 
Изградба на Скејт парк  

   3   Реконструкција на спортски објекти  

     
3

.1.1 
Реконструкција на ДТВ Партизан Гевгелија  

     
3

.1.2 

Реконструкција на спортски и детски игралишта во 
Гевгелија и во населените места (Негорци, Прдејци, 
Смоквица, Богородица, Моин) 

 

   4   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
 

     
4

.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на објекти  

        



      ВКУПНО 62.970.0
00,00 

 
Рекапитулација на расходите: 

Надлежност Програма ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ ИЗНОС 

Д  МЕСНА САМОУПРАВА 150.000,00 

 ДА Месна самоуправа – Капитални проекти  150.000,00 

Е  ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 13.100.000,00 

 ЕА Капитални трошоци на општината  13.100.000,00 

Ф  УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ 25.500.000,00 

 Ф2 Уредување на градежно земјиште 1.000.000,00 

 ФА 
Уредување на градежно земјиште-Капитални 

трошоци 
24.500.000,00 

Ј  КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 23.020.000,00 

 Ј7 Одржување и користење на паркови и зеленило 6.500.000,00 

 Ј8 Други комунални услуги 2.920.000,00 

 ЈА Изградба на јавно осветлување 1.000.000,00 

 ЈЕ Изградба на простор за паркирање 1.200.000,00 

 ЈГ Изградба на системи за водоснабдување 300.000,00 

 ЈИ 
Изградба на системи за одведување и  

пречистување на отпадни води 
100.000,00 

 ЈЈ Изградба на депонии за отпад 500.000,00 

 ЈЛ Капитални расходи за други комунални услуги 4.700.000,00 

 ЈМ Изградба на паркови и зеленило-Капитални расходи 1.800.000,00 

 ЈН Урбана опрема-Капитални расходи 4.000.000,00 

Л  СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 1.200.000,00 

 ЛА Спорт и рекреација-Капитални расходи 1.200.000,00 

  ВКУПНО РАСХОДИ 62.970.000,00 

 
 

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НАЧИН НА 
ПЛАЌАЊЕ 

 
VI.1. Уредување на градежното земјиште 

 
 Уредување на градежното земјиште е изградба на објекти на комуналната инфраструктура, 

заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување на водоводна, 
канализациона (фекална и атмосферска), електрична, ПТТ и друга инсталација со приклучоци до градежната 
парцела.  

 Планирање, проектирање и изведување на инфраструктурата со која се уредува градежното 
земјиште се  врши според урбанистичките планови (Детални урбанистички планови, Урбанистички планови за 
село и Урбанистички планови вон населено место). 

 За уредување на градежното земјиште инвеститорот плаќа надоместок за уредување на 
градежното земјиште. 

 Уредувањето на градежното земјиште може да биде целосно или делумно. 
 Како целосно уредено градежно земјиште се смета градежното земјиште во Општина 

Гевгелија на кое е изградена или се планира изградба на инфраструктура најмалку од основниот степен на 
уреденост на градежното земјиште.  
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Општина Гевгелија, за градежното земјиште во рамки на урбаните опфати на градот, населените 

места или вон населено место, односно за градежното земјиште за кое се донесени урбанистички планови 
има изградено или ќе изгради инфраструктурни објекти кои го сочинуваат најмалку основниот степен на 
уреденост на градежното земјиште. 

 Надоместокот за уредување на градежното земјиште се пресметува и ќе се наплатува од 
инвеститорите како за целосно уредено градежно земјиште, а целосното уредување на градежното земјиште 
општината ќе го изврши по исполнување на правните и техничките услови за тоа и обезбедување на 
материјални средства, односно  по изготвување на проектната документација за инфраструктурните објекти, 
изготвување и реализација на геодетски елаборати за експропријација, како и наплата на поголем дел од 
средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште од делот односно Урбаниот блок кој е 
предмет на уредување, а по претходно планирање на  инфраструктурните објекти со годишната програма за 
уредување на градежното земјиште. 

 За градежното земјиште за кое не се планира целосно уредување, односно градежното 
земјиште за кое во Програмата децидно е нагласено дека нема или само делумно ќе се уредува, 
надоместокот ќе се наплаќа како за понизок степен на уреденост, согласно процентуалнта вредност на 
инфраструктурните објекти кои го сочинуваат понискиот степен на уреденост. 

 Во надоместокот за уредување на градежното земјиште, односно во објектите на 
комуналната инфраструктура кои треба да ги изгради општината, не е земено предвид обезбедување на 
електрична енергија од дистрибутивната мрежа, односно изградба на електрична мрежа, што треба да го 
обезбеди дистрибутерот на електрична енергија, и изведба на ПТТ мрежи што е обврска на операторите на 
телекомунакационите услуги, со што општината нема обврска да гради електрична и ПТТ мрежа.  Во 
надоместокот за уредување на градежното земјиште не се земени предвид и приклучните такси за 
инфраструктурните објекти (такса за приклучок на електричната мрежа и добивање на електроенергетска 
согласност, такси за приклучок на водоводната и канализационата мрежа и др.), кои се обврска на 
инвеститорите. Начинот, условите и висината на таксата, односно правата и обврските за приклучување на 
инфраструктурните објекти инвеститорите ги договараат со субјектите кои стопанисуваат со истите. 

 Инвеститорот може да го уреди градежното земјиште на свој трошок. Кога уредувањето на 
градежното земјиште се врши преку учество на приватен партнер истиот има право на враќање на вложеното 
на начин кој ќе го договори со општината, а особено преку уплатите на новите корисници на веќе поставените 
објекти. 

 Уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура како и 
партерно уредување  во границите на градежната парцела го врши инвеститорот. 

 Кога заради уредување на градежното земјиште е потребно да се постави инфраструктурен 
објект на туѓо земјиште или друга недвижност, оштината воспоставува присилна комунална службеност 
заради поставување на објектот. 

 Одржувањето на објектите на инфрасруктурата на уредено градежно земјиште, го вршат 
субјектите кои стопанисуваат со истите. 

 Средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште се приход на општината 
кој се користи исклучиво наменски за уредување на градежното земјиште. 

 
VI.2. Степен на уреденост на градежното земјиште со објекти на комуналната 

инфраструктура  
 

 Степенот на уреденост на градежното земјиште се определува според обемот на опременост или 
планирана опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за задоволување на 
заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка до градежната парцела и може да биде основен, 
повисок или понизок од основниот степен на уреденост. 

1. Основен степен на уреденост на градежното земјиште со комунална инфраструктура опфаќа: 
 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 17 страна2008 
 
- Непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и 

други површини согласно урбанистички планови; 
- Подземна електрична мрежа; 
- Улично осветлување; 
- Водоводна мрежа; 
- Фекална канализација; и 
- Атмосферска канализација. 
 

2. Повисок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална инфраструктура ги опфаќа 
објектите од основниот степен на уреденост и: 
- ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа; 
- Топлификациона мрежа; 
- Паркинг простори; 
- Гасоводна мрежа; и  
- Пречистителна станица за отпадни води. 
 

3. Понизок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална инфраструктура опфаќа: 
- Непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат; 
- Сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа); 
- Септичка јама (нема приклучок на фекална канализација); 
- Сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска канализација); 
- Нестандардно улично осветлување; и 
- Надземна нестандардна електрична мрежа. 
 
Трошоците за уредување на градежно земјиште, согласно кои се формира висината на надоместокот 

за уредување на градежното земјиште се утврдуваат согласно реалните трошоци направени за соодветниот 
степен на уреденост на градежното земјиште со објектите на комуналната инфраструктура, во кои се 
засметани и трошоците за хидротехнички услови за приклучоци, односно согласно проектираните трошоци за 
целосно уредување на градежното земјиште, за деловите за кои се планира уредувањето. 

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за основниот степен на уреденост ќе се 
зголеми за соодветен процент, доколку покрај објектите кои го сочинуваат основниот степен на уреденост 
постојат еден или повеќе други објекти од останатата инфраструктура кој претставува повисок степен на 
уреденост, и тоа за: 

- Топлификациона мрежа       20% 
- Гасоводна мрежа        20% 
- Паркинг простори        15% 
- Пречистителна станица за отпадни води     15%. 
 
За делумно уредено градежно земјиште, односно за градежно земјиште за кое не се планира 

целосно уредување, или се планира само делумно уредување поради непостоење на технички услови за 
целосно уредување, надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се наплати за 
инфраструктурните објекти кои постојат или се планирани во делумното уредување и тоа како соодветен 
процент од висината на надоместокот: 

- Непречен пристап до градежната парцела  
од јавен пат или пристап од некатегоризиран пат   45% 

- Водоводна мрежа       10% 
- Фекална канализација      15% 
- Атмосферска канализација       10% 
- Подземна електрична мрежа      15% 
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- Надземна нестандардна електрична мрежа или  

нестандардно улично осветлување        5%. 
 

VI.3. Начин на утврдување на корисната нето површина на објектите и Коефициенти 
врз основа на кои се пресметува надоместокот за уредување на градежно земјиште  
 
Надоместокот за уредување на градежно земјиште, се пресметува врз основа на новата корисна 

(нето) површина што ќе се гради, што претставува збир на нето површините по метар квадратен на подовите 
на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножени 
со следните коефициенти: 

 

1 СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ 
Коеф

ициенти 

-  Станбени простории 1,0 

-  
Станбени простории со висина до 2,5м, подпокривен простор (од подна до 

покривна АБ плоча) 
0,2 

-  
Станбени простории со висина до 2,5м, и надзидок на основна конструкција 

до 1,5м  
0,2 

-  
Станбени простории со висина до 2,5м, подпокривен простор и наклон од 

60 од еркери на кровот-кровен венец 
0,5 

-  
Станбени простории со висина до 2,5м, и надзидок на основна конструкција 

до 2,0м 
0,5 

-  Лоѓија затворена од три страни 0,4 

-  Подлоѓија затворена од две страни 0,3 

-  Балкони, тераси 0,2 

-  Заеднички проодни тераси, пасажи 0,2 

-  Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба 0,3 

-  Трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор од објектот 0,3 

-  Скалишен простор и заеднички комуникации 0,3 

-  Стражарници, управител, простории за домар 0,5 

-  Паркиралишта и гаражи 0,1 

-  Станбени простории во сутерен вкопани од 20 см. до 100см. 0,5 

-  Галерии со висина над 4,5 м 1,4 

2 ДЕЛОВНИ И ЈАВНИ ОБЈЕКТИ  

-  Простории  1,0 

-  Магацини 0,5 

-  Помошни простории, остава за гориво, котлара 0,3 

-  Трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор од објектот 0,4 

-  Скалишен простор и заеднички комуникации 0,5 

-  Паркиралишта и гаражи 0,1 

-  Лоѓија затворена од три страни 0,5 

-  Подлоѓија затворена од две страни 0,4 

-  Балкони, тераси 0,3 

-  Отворен наткриен простор 0,3 

-  Деловни простории во сутерен вкопани од 20см до 1м 0,8 

-  Деловни простории бкопани повеќе од 1,0 м 0,6 



3 ДРУГИ ОБЈЕКТИ  

-  Катни гаражи 0,05 

-  Спортски покриени објекти 0,5 

-  Спортски покриени објекти- монтажен с-м (балон) 0,4 

-  Спортски откриени објекти 0,3 

-  Гасни станици и базни станици за 50% од површина на локацијата 1,0 

-  Отворени пазаришта за 30% од површина на локацијата 1,0 

-  Базени  0,2 

-  Трафостаници над 35 Кв 1,0 

4 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ ОД ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ 
Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

 

-  Г1  – Тешка и загадувачка индустрија  0,05 

-  Г2  – Лесна  и незагадувачка индустрија  0,01 

-  Г3  – Сервиси  0,01 

-  Г4  – Стоваришта  0,01 

5 
За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини 

(продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни 
простории) 

 

-  Продажни простории на бензински пумпни станици 1,0 

-  Услужни простории на бензински пумпни станици 1,0 

6 

За објектите од група на класа на намени  Б 5-угостителски и 
туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта и за објектите од 
група на класа на намени  А 4-хотел, мотел, временио сместување во викенд 

куќи, планинарски дом и ловен дом  

 

-  Сите простории 0,05 

7 За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица    

-  Сите простории 0,05 

8 За објекти за високо образование    

-  Сите простории 0,5 

9 За објекти од културата    

-  Сите простории 0,01 

10 За објекти за терцијална здравствена заштита    

-  Сите простории 0,05 

11 
За објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори 

(биогориво, биомаса, геотермална енергија и хидроенергија) 
0,01 

12 
За објекти за производство на електрична енергија од сончева енергија 

(фотонапонски панели), за 50% од површината на градежната парцела 
0,01 

 
Во новата корисна нето површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не 

се пресметува површината на: 
- Инсталационите канали; 
- Окната за лифтови; 
- Окна за врати;  
- Отворени паркиралишта; 
- Подземни резервоари; 
- Објекти заштитени како културно наследство. 
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За сите објекти од табелата со височина над 32 ката, висината на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 27% 
од вкупно пресметаната површина. Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност 
од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина 
за сите објекти од табелата без оглед на нивната височина, кои се наоѓаат на истата градежна парцела на 
која е предвидена изградба на објект со височина над 32 ката. 

За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 50% 
од вкупно пресметаната површина, согласно коефициентите од табелата и другите одредби од оваа точка. 

За објектите од група на класи на намени Г – производство, дистрибуција и сервиси, висината на 
трошоците за уредување на градежното земјиште неможе да биде повисока од 30% од висината на 
просечната нето плата во Република Северна Македонија за последната година, помножена со 
коефициентите опишaни во точка 4 од табелата. 

За линиски инфраструктурни објекти - државни патишта, локални патишта и улици, магистрални 
улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи со 
напонско ниво од и над 35 КВ како и за брани со акумулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа и 
за доградби и надградби на објекти за кои е донесена одлука од страна на советот на општината, согласно 
член 67-а став (1) од Законот за градење, а инвеститор е општината, не се утврдуваат трошоци за уредување 
на градежно земјиште. 

За линиски инфраструктурни објекти - државни патишта, локални патишта и улици, магистрални 
улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи со 
напонско ниво од и над 35 КВ како и за брани со акумулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа 
не се плаќа надоместок за уредување на градежното земјиште. 
 Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки објекти запишани во 
имотен лист кои се наоѓаат на иста градежна парцела, при пресметување на висината на трошоците за 
уредување на градежното земјиште, од новата корисна површина се одбива површината утврдена во 
имотниот лист на постоечките објектикои ќе се отстранат со изградбата на новите објекти. Површините на 
подпокривен простор, лоѓија, подлоѓија, балкони, тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни 
простории, визба, скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките објекти 
се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста намена со намената на површините 
на наведените простории и делови на објектот. 

 
VI.4. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште 
 

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за основен степен на уреденост на 
градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура, пресметана согласно коефициентите од 
табелата од точка VI.3, изнесува: 

 

  

Гевгелиј
а и Туристички 

локалитети 
(Смрдлива вода, 

Конска брана) 

Населен
и места 

 
 

За изградба 
на објекти долж 

автопатот Е-75 на 
подрачјето на Општина 

Гевгелија и за 
просторите надвор од 

населените места за кои 
се или ќе се донесат 

Урбанистички планови 
вон населено место* 

Вид на објекти 
Е

диница 
мерка 

Износ 
на надоместокот 

Износ 
на надоместокот 

Износ на 
надоместокот 



Станбени објекти за индивидуално домување А1 
д

ен./м2 
1.800,

00 
900,00 3.600,00 

Станбени објекти за колективно домување А2 
д

ен./м2 
2.250,

00 
1.125,

00 
4.500,00 

Деловни и  јавни објекти 
д

ен./м2 
3.000,

00 
1.500,

00 
6.000,00 

За објекти од група на класи на намени Г -
Производство, дистрибуција и сервиси 

д
ен./м2 

8.100,
00 

4.050,
00 

8.100,00 

Бензински пумпи 
(згради,настрешници,резервоари,рампи) 

д
ен./м2 

7.440,
00 

7.440,
00 

7.440,00 

Објекти од класата на намени Б5 - угостителско 
туристички комплекси и А4 – хотел, мотел, времено 
сместување 

д
ен./м2 

8.000,
00 

4.000,
00 

12.000,00 

Детски градинки, пензионерски и домови за 
старилица, објекти за високо образование, објекти за 
култура и објекти за терцијална здравствена заштита 

д
ен./м2 

3.000,
00 

1.500,
00 

3.000,00 

Катни гаражи 
д

ен./м2 
3.000,

00 
1.500,

00 
3.000,00 

Гасни и базни станици за 50% од површина 
на локација 

д
ен./м2 

3.000,
00 

1.500,
00 

3.000,00 

Трафостаници до и над 35 KW 
д

ен./м2 
3.000,

00 
1.500,

00 
3.000,00 

Спортски објекти 
д

ен./м2 
150,00 150,00 150,00 

Базени 
д

ен./м2 
150,00 150,00 150,00 

Мрежи и водови за пренос на енергија и 
електронски комуникациски мрежи 

    

o Столб 
д

ен./бр 
1.000,

00 
1.000,

00 
1.000,00 

o Подзмен и надземен кабел 
д

ен./м1 
200,00 200,00 200,00 

o Ормар за електрично броило 
д

ен./бр 
1.000,

00 
1.000,

00 
1.000,00 

Ветерници за производство на електрична 
енергија 

д
ен./бр 

6.000.
000,00 

6.000.
000,00 

6.000.000,
00 

Oбјекти за производство на електрична 
енергија од обновливи извори (биогориво, биомаса, 
геотермална енергија и хидроенергија)1. 

д
ен./м2 

8.615,
00 

8.615,
00 

8.615,00 

Oбјекти за производство на електрична 
енергија од сончева енергија (фотонапонски панели), 
за 50% од површината на градежната парцела2 

д
ен./м2 

5.743,
00 

5.743,
00 

5.743,00 

Далноводи со напонско ниво до и над 35 KW     

o Столб 
д

ен./бр 
  10.000,00 

 
1 Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште не може да биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во РСМ за 

последната година, помножена со коефициентот од т.11 од табелата од дел VI.3 
2 Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште не може да биде повисока од 20% од висината на просечната нето плата во РСМ за 

последната година, помножена со коефициентот од т.12 од табелата од дел VI.3. 



o Коридор 
д

ен./км1 
  10.000,00 

 
*  Одредбите од овој поднаслов се применуваат и на објекти предвидени со проектот (студијата) за 
просторна организација на придружни и услужни објекти и содржини на автопатот Е-75, Коридор 8, 10 и 10а, 
кои поминуваат низ подрачјето на Општина Гевгелија. 
 

VI.5. Начин на плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште 
За надоместокот за уредување на градежното земјиште, неговата висина како и начинот на плаќање, 

општината и инвеститорот склучуваат Договор во кој се регулираат правата и обврските на договорните 
страни, а по претходно изготвена детална пресметка. 

Надоместокот за уредување на градежно земјиште инвеститорите (физички и правни лица) може да 
го платат во цел износ одеднаш, или може да го платат на рати за износи над 1.000.000,00 денари, но 
исклучиво со целосно обезбедување на побарувањето (банкарска гаранција, депонирање на чекови или други 
начини за обезбедување на побарувањето). 

 Доколку инвеститорите не ги почитуваат договорените обврски ќе се преземаат мерки 
согласно Закон. 

 
VII.  ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  
За реализација на инфраструктурни објекти од јавен интерес, Општина Гевгелија, ќе поведува 

постапки за експропријација, пред надлежниот орган на управата. 
 Согласно Законот за експропријација, на сопствениците на недвижниот имот ќе им се 

надомести пазарната вредност на одземениот имот со давање на друга соодветна недвижност (доколку е 
можно) или со надомест во пари. 

  Пазарната вредност на одземениот имот ќе се утврдува со примена на Методологијата за 
утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот, а согласно постапката за утврдување на пазарната 
вредност на недвижниот имот во Општина Гевгелија која ја користи Комисијата за утврдување на пазарната 
вредност на недвижниот имот во Општина Гевгелија. 

 
VIII.  ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Динамиката на извршувањето на оваа Програма ќе зависи од приливот на средствата од 

надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите извори на средства предвидени со оваа 
Програма. 

 
IX.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Програмата ја извршува Градоначалникот на Општина Гевгелија, по утврдените приоритети. 
Измени и дополнувања на Програмата и прераспределба на средствата од една во друга позиција, 

се врши во иста постапка како и за донесување на нова Програма. 
За започнатите постапки за издавање на Одобрение за градење кои не се завршени  до денот на 

влегувањето во сила на оваа Програма, постапката ќе продолжи со примена на одредбите од оваа Програма. 
За издадените Одобренија за градење чија важност е истечена, продолжување на нивната важност, 

односно за издавање на ново Одобрение за градење постапката ќе се спроведе со примена на одредбите од 
оваа Програма.  

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Гевгелија”, а се применува од 01.01.2023 година. 

 
 
Бр.09-2555/1                                        Претседател     
27.12.2022 год.                                              на Советот на Oпштина Гевгелија,                    

Гевгелија                                                                                                               Патрик Матх с.р   
    



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 17 страна2014 
 

Врз основа на член 14 став 4 и 15 од Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ” 
бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 
150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и „Службен весник на РСМ” бр.174/21), член 22 став 1 точка 4 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен Весник на РМ” бр.5/2002) и член 38 став 1 точка 12 од Статутот на Општина 
Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/2006, 8/2010, 18/2014, 13/2020, 2/2021, 3/2021 и 
5/2021), Советот на Општина Гевгелија, на седницата одржана на ден  27.12.2022 година, донесе: 

 
 

П Р О Г Р А М А 
за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици 

во Oпштина Гевгелија за 2023 година 
 
 

Член 1 
 Со оваа Програма се утврдуваат изворите на средствата за изградба, реконструкција, 
рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во 2023 година, нивниот распоред и 
начин на користење и обемот на работите. 
 

Член 2 
Висината на средствата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на 

општинските патишта и улици, се утврдуваат во износ од 26.442.360,00 денари и тоа од следните извори на 
приходи: 

1. Трансфери и финансиска подршка од владини институции, и тоа од: 
1.1. Јавно претпријатие за државни патишта, наменети за изградба, реконструкција, рехабилитација, 

одржување и заштита на општинските патишта и улици; 
 1.2.  Биро за регионален развој; 
 1.3.  Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој; 
2. Надоместок за уредување на градежно земјиште; 
3. Комунални такси;  
4. Приход од продажба на градежно земјиште сопственост на РСМ; 
5. Средства од фондовите на ЕУ и други грантови. 
Износите на секој поединечен извор на приходи се прикажани во Буџетот на Општина Гевгелија за 

2023 година, а во оваа програма се прикажани како приходи и расходи искажани во програми и потпрограми. 
 
Вкупни приходи искажани по потпрограми се следните: 
 

 Ј  Комунални дејности 
26.442.360,0

0 

1  
Ј

6 
Одржување и заштита на локални патишта и улици 

и регулирање на режим на сообраќај 
3.500.000,00 

2  
Ј

Д 
Изградба и реконструкција на локални патишта и 

улици 
21.442.360,0

0 

3  
Ј

Ф 
Изградба на сообраќајна сигнализација 1.500.000,00 

   ВКУПНО ПРИХОДИ 
26.442.360,0

0 

 
Член 3 
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Средствата во висина од 26.442.360,00 денари се распределени во следните потпрограми и се 

наменети за реализација на предвидените активности во секоја потпрограма: 
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ОПИС 

 
ИЗНОС 

 

Ј      КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ  

 

 
Ј

6 
Ј

60 
   

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ 
ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА 

СООБРАЌАЈОТ 

3.500.00
0,00 

   1   Поправки и Тековно одржување  

    
1

.1 
 Одржување на улици и патишта  

     
1

.1.1 
Набавка на индустриска сол и др. за зимско 

одржување на општинските патишта и улици 
 

     
1

.1.2 

Расчистување и одржување на општински 
патишта: Гевгелија - Богородица, Негорци - Кованец, 
Негорци - Серменин, Миравци - Петрово и крак кон 
Габрово, пат до Ума (од издвојувањето од регионалниот 
пат Р-112) 

 

     
1

.1.3 
Поставување на автобуски постојки  

    
1

.2 
 Поправка и одржување на опрема  

     
1

.2.1 
Поправка и одржување на семафори  

     
1

.2.2 
Поправка и одржување на автобуски постојки  

 

 
Ј

Д 
    

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

21.442.3
60,00 

  
Ј

Д0 
   

Изградба и реконструкција на општински 
патишта и улици 

21.042.3
60,00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 

Проектна документација (инфраструктурни, 
идејни и основни проекти) за улици во Гевгелија, 
населените места и вон населени места со урбанистичко 
планска документација 

 

     
1

.1.2 

Проектна документација за изградба, 
реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на 
општинските патишта во Општина Гевгелија 

 

     
1

.1.3 

Проектна документација за сообраќајни решенија 
за крстосници и кружни текови во Гевгелија и населените 
места 

 



   2   

Надзор над изградба и реконструкција на 
објекти 

 
 

 

     
2

.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на објекти  

   3   Изградба на улици и патишта  

     
3

.1.1 

Изградба на новопланирана улица 6 од ГУП 
Гевгелија (поврзување со Милци) преку сервисна улица 2 
(стар пат Гевгелија-граница) од УПВНМ граничен премин 
Богородица со изведена сообраќајна лента за 
исклучување и приклучување на автопат А1 (Е75) I и II 
фаза 

 

     
3

.1.2 
Изградба на ул.„Александар Бел“ (УБ 6 - 

Мрзенски рид) Гевгелија II фаза 
 

     
3

.1.3 
Изградба на улици во делови од градот за кои 

има Детални урбанистички планови 
 

     
3

.1.4 
Изградба на улици во населените места  

     
3

.1.55 
Изградба на мост во Давидово (спроти 

трансформаторот) 
 

   4   Реконструкција на улици и патишта  

     
4

.1.1 
Реконструкција на улици во Гевгелија   

     
4

.1.2 
Реконструкција на улици во населените места  

     
4

.1.3 
Реконструкција на локални патишта  

  
Ј

ДА 
   

Изградба на општински пат Конско-Серменин-
Миравци 

200.000,
00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 
Проектна документација   

  
Ј

ДЦ 
   

Изградба на Заобиколен пат околу Гевгелија 
(Јужен Булевар) 

200.000,
00 

   1   Изработка на проектна документација  

     
1

.1.1 
Проектна документација   

   2   Изградба на улици и патишта  

     
2

.1.1 
Изградба (на заобиколен пат околу Гевгелија - 

Јужен Булевар) фаза 1 
 

  
Ј

ДР 
   

Продолжување на Булевар Гевгелија 
(ул.„Свети Климент Охридски“) 

 

   1   Изградба на улици и патишта  

     
1

.1.1 
Изградба (продолжување) на Булевар Гевгелија 

во Гевгелија (ул.„Свети Климент Охридски“) II фаза 
 

 

 
Ј

Ф 
Ј

Ф0 
   

ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА 

1.500.00
0,00 

   1   Изработка на проектна документација  



     
1

.1.1 

Проектна документација за сообраќајна 
сигнализација на улици и општински патишта во Општина 
Гевгелија 

 

   2   
Изградба и поставување на сообраќајна 

сигнализација 
 

     
2

.1.1 

Поставување на сообраќајни знаци, ознаки и 
патокази, заштитни столбчиња на улици и општински 
патишта 

 

     
2

.1.2 
Обележување на улици и општински патишта со 

хоризонтална сигнализација 
 

     
2

.1.3 
Набавка и поставување на табли со имиња на 

улици, куќни броеви и др. 
 

     
2

.1.4 
Ппоставување на семафори   

 

      ВКУПНО РАСХОДИ (Ј6, ЈД и ЈФ) 26.442.3
60,00 

 
 

Надлежност Програма ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ ИЗНОС 

Ј  КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 26.442.360,00 

 Ј6 
Одржување и заштита на локални патишта и улици и 

регулирање на режим на сообраќај 
3.500.000,00 

 ЈД 
Изградба и реконструкција на локални патишта и 

улици 
21.442.360,00 

 ЈФ Изградба на сообраќајна сигнализација 1.500.000,00 
  ВКУПНО РАСХОДИ 26.442.360,00 

 
Член 4 

Програмата ја извршува Градоначалникот на Општина Гевгелија, по утврдените приоритети. 
 

Член 5 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Гевгелија”, а се применува од 01.01.2023 година. 
 
 
Бр.09-2556/1                                               Претседател     
27.12.2022 год..                                                          на Советот на Oпштина Гевгелија,   
Гевгелија                                                                                                         Патрик Матх   
 

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

Врз основа на член 99 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник на РМ 
бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и “Службен весник на РСМ“ бр, 
275/19), член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ бр.5/02“) и член 38 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Гевгелија (“Службен 
гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/2006, 8/2010, 18/2014, 13/2020, 2/2021 и 5/2021), 
Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 27.12.2022 година, донесе 
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ПРОГРАМА 
за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост 

на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Гевгелија за 2023 
година 

 
 
ВОВЕД: 

   
Општ дел    
 
 Согласно Законот за градежно земјиште (“Службен весник на РМ бр.15/15, 

98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и “Службен весник на РСМ“ бр.275/19), 
градежното земјиште, може да биде во сопственост на Република Северна Македонија, 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, на јавните претпријатија, 
акционерски друштва и други субјекти основани од Владата на Република Северна 
Македонија и Собранието на Република Северна Македонија, на домашни и странски 
физички и правни лица.  

Сопственоста врз градежното земјиште создава права и обврски и служи за 
доброто на сопственикот и на заедницата.Сопственоста на градежното земјиште вклучува 
и право на градење на земјиштето, користење на земјиштето и право на пренесување на 
правото на градење на други лица.Правото на сопственост на градежното земјиште за 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје се стекнува врз основа на правно 
дело, по претходно донесена одлука од страна на Советот или врз основа на судска 
одлука.  

Сопственоста врз градежното земјиште на општините вклучува право на градење, 
користење на земјиштето, право на пренесување на правото на градење на други лица и 
право на отуѓување на градежното земјиште. 

Со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија управува 
Владата на Република Северна Македонија. 

Со Одлука бр.51-5084/1 од 28.09.2011 година (“Службен весник на РМ бр.140/11), 
Владата на Република Македонија ја пренесе надлежноста за вршење на работите за 
располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на 
општина Гевгелија кое се наоѓа на нејзиното подрачјето, согласно исполнетите услови од 
член 89 од Законот за градежно земјиште. 

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што 
со него е трајно поврзано а се наоѓа на површината или под површината. 

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Северна Македонија, 
а уредувањето на градежното земјиште е дејност од јавен интерес. 

Градежното земјиште може да биде изградено или неизградено, уредено или 
неуредено.Изграденото градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен 
карактер кој е запишан во јавните книги за запишување на правата на недвижностите и 
земјиштето служи за редовна употреба на објектот опфатено со границите на градежната 
парцела. 

Уредено градежно земјиште е земјиште на кое се изградени објекти на комунална 
инфраструктура, објекти на водоводна, фекална и атмосферска канализација и друга 
инсталација со приклучоци до границите на градежната парцела. 
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Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план, 

урбанистичка планска документација или проект за инфраструктура. 
Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии што граници се утврдени со 

урбанистички план, урбанистичка планска документација или проект за инфраструктура и 
истата може да се состои од една или повеќе катастарски парцели или од делови на 
катастарски парцели. 

Објект од траен карактер е објект кој е запишан во јавните книги за запишување на 
правата на недвижностите. 

Времен објект е монтажно-демонтажен или типски објект кој се поставува на 
градежно неизградено земјиште, заради привремена употреба на просторот до 
реализација на урбанистички план за градежното земјиште на кое е поставен времениот 
објект. 

Инфраструктурен објект е објект од областа на сообраќајот (копнен, воден и 
воздушен сообраќај), подземна или надземна инсталација (вод) и електронски 
комуникациски мрежи и средства, со сите нивни придружни инсталации. 

Прометот на градежното земјиште е слободен.Градежното земјиште сопственост 
на Република Северна Македонија може да се отуѓи, да се дава на користење (концесија 
или јавно приватно партнерство), да се дава под долготраен и краткотарен закуп, 
разменува или да се востановат други стварни права. 

 
А) Просторен опфат и предмет на Програмата 
 
Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште сопственост на 

Република Северна Македонија што се наоѓа на теририторијата на општина Гевгелија 
дефинирана според територијлната организација на Република Северна Македонија, за 
време на календарската 2023 година. 

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп на градежното земјиште 
потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите 
нумерички податоци за истото. 

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно 
урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење. 

Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со 
градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија да бидат 
градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и 
локалитети: 

 
1.Индидуално домување 
- Гевгелија, дел од блок 5 (5.3 и 5.6) – “Касарна“, уреден со Детален урбанистички 

план за блок 5 (5.3 и 5.6), Одлука бр.07-1910/1 од 24.10.2013 година; 
- Гевгелија, дел од блок 6 (6.1 и 6.2) – “Мрзенски рид“, уреден со Детален 

урбанистички план  за блок 6 (6.1 и 6.2), Одлука бр.09-2459/1 од 30.09.2015 година; 
- Гевгелија, дел од блок 9 (9.1 и 9.2) – “Караорман“, уреден со Детален 

урбанистички план за блок 9 (9.1 и 9.2), Одлука бр.07-1668/1 од 29.08.2014 година 
 
2. Колективно домување 
- Гевгелија, дел од блок 4 (4.4), уреден со Детален урбанистички план за дел од 

блок 4 (4.4), Одлука бр.09-144/1 од 21.01.2016 година; 
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- Гевгелија,  блок 5 (5.3 и 5.6), уреден со Детален урбанистички план за блок 5 (5.3 

и 5.6), Одлука бр.07-1910/1 од 24.10.2013 година; 
 
3. Лесна индустрија и мало стопанство 
- Гевгелија, дел од блок 14 (14.1 и 14.2), уреден со Детален урбанистички план  за 

блок 14 (14.1 и 14.2), Одлука бр.09-2180/1 од 27.08.2015 година 
 

Б) Основи за изработка на програмата 

• Законски основ 
 

Законски основ на Програмата за управување со градежното земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија: 

Закон за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ бр.5/02), Закон за градежно 
земјиште (“Службен весник на РМ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и 
“Службен весник на РСМ“ бр.275/19), Уредбата за висината на цената на градежното 
земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за 
спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп и засновањето на право на 
стварна службеност („Службен весник на РМ“ бр.163/16, 190/17 и 201/18 и “Службен 
весник на РСМ“ бр.129/21)  и Статутот на општина Гевгелија (“Службен гласник на 
општина Гевгелија бр.25/2006, 8/2010, 18/2014, 13/2020, 2/2021 и 5/2021). 

 

• Основни плански документи 
 

Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки 
развојни и плански документи донесени на локално ниво: 

 
- Генерален урбанистички план на град Гевгелија измени и дополнување за плански 

период од 2012 до 2022 година, Одлука бр.07-1436/1 од 16.07/2012 година 
- Детален урбанистички план за блок 9 (9.1 и 9.2), донесен со Одлука на Советот на 

општина Гевгелија бр.07-1668/1 од 29.08.2014 година; 
- Детален урбанистички план за блок 5 (5.3 и 5.6), донесен со Одлука на Советот на 

општина Гевгелија Одлука бр.07-1910/1 од 24.10.2013 година; 
- Детален урбанистички план за блок 6 (6.1 и 6.2), донесен со Одлука на Советот на 

општина Гевгелија Одлука бр.09-2459/1 од 30.09.2015 година; 
- Детален урбанистички план за дел од блок 4 (4.4), донесен со Одлука на Советот на 

општина Гевгелија, Одлука бр.09-144/1 од 21.01.2016 година; 
-  Детален урбанистички план за блок 14 (14.1 и 14.2), донесен со Одлука на Советот 

на општина Гевгелија Одлука бр.09-2180/1 од 27.08.2015 година; 
 

 Просторната организација на градот подразбира дефинирање на одделни 
урбани содржини и инфраструктурни системи во рамките на комплексниот 
социоекономски и просторен систем на градот.Преку усвоените модели во чии рамки ќе 
се одвива развојот на најважните градски функции се предвидува подобрување на 
стандардот на домување, просторно дооформување на стопанските зони и нивно 
инфраструктурно екипирање, просторна дисперзија на нестопанските дејности и функции 
на општествената надградба, оптимализирање на услови за одмор, рекреација и 
спортување, екипирање на градот со комунални инфраструктурни системи, 
прилагосување на сообраќајниот систем, заштита на културно-историското и градителско 
наследство на градот и примена на системот за управување на животната средина. 



 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 17 страна2021  
 
ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 

1. Цели на Програмата 

• Општи цели на Програмата 
Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку 

правење просторни услови за развој 
 

• Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и 
локалитети 

 
Заентересираните граѓани на сопствени простори за обавување на дејност можат да 

ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на населеното место/ 
локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на 
подобри услови за живеење и решавање на станбеното прашање.  

Искористување, заживување и задоволување на потребите од создавање на услови 
градежниот сектор кој во последниот период е двигател на економскиот развој на 
општината. 
 

2. Обем и преглед на градежното земјиште што е предмет на Програмата 
(групирани по населено место и по урбанистички план) 

• Графички прилог со одбележени градежни парцели што ќе бидат предмет на  
менаџирање на тоа населено место/локалитет идентификувани со број на 
градежни парцели 

• Детален преглед на градежни парцели ( по населено место и по урбанистички 
план). 
а) Табела на градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 

наддавање 
 

1.Детален Урбанистички план за Блок 5 (5.3 и 5.6) Гевгелија- населба Касарна 
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1 5.3.111 414 
A1 Домување во 
станбени куќи 

KП бр. 6727/1 
КО Гевгелија 

193 772 46,6 1.86 10.2 П+2+Пк 

2 5.3.112 371 
A1 Домување во 
станбени куќи 

KП бр. 6727/1 
КО Гевгелија 

152 608 40,9 1.63 10.2 П+2+Пк 

3 5.3.121 393 
A1 Домување во 
станбени куќи 

KП бр. 6727/1 
КО Гевгелија 

176 704 44,7 1.79 10.2 П+2+Пк 

4 5.3.122 434 
A1 Домување во 
станбени куќи 

KП бр. 6727/1 
КО Гевгелија 

174 696 40,0 1.6 10.2 П+2+Пк 

5 5.6.8 1979 
А2 Домување во 
станбени згради 

КП бр.6727/1 
КО Гевгелија 

910 4550 43,70 2,29 15,5 П+4 

6 5.6.9 1968 
А2 Домување во 
станбени згради 

КП бр.6727/1 
КО Гевгелија 

860 4300 43,70 2,18 15,5 П+4 



 
7 

 
5.6.10 

 
2391 

А2 Домување во 
станбени згради 

КП бр.6727/1 
КО Гевгелија 

 
1053 

 
5265 

 
44,04 

 
2,20 

 
15,5 

 
П+4 

 
8 

 
5.6.11 

 
2741 

А2 Домување во 
станбени згради 

КП бр.6727/1 
    КО Гевгелија 

 
1158 

 
5790 

 
4225 

 
1,54 

 
15,5 

 
П+4 

 
2.Детален урбанистички план за Блок 9 (9.1 и 9.2) Гевгелија- населба Караорман 
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1 9.1.3 339 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/1 
KO Гевгелија 199 796 58.7 2,34 10,2 П+2+Пк 

2 9.1.4 379 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/1 
КО Гевгелија 

229 916 60,42 2,41 10,2 П+2+Пк 

3
. 

9.1.7 444 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/1 
КОГевгелија 

227 908 51,13 2,04 10,2 П+2+Пк 

4 9.1.8 535 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/1 
КОГевгелија 

292 1168 54,58 2,18 10.2 П+2+Пк 

5 9.1.9 535 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/1 
КОГевгелија 

292 1168 54,58 2,18 10.2 П+2+Пк 

6 9.1.10 535 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/1 
КОГевгелија 

292 1168 54,58 2,18 10.2 П+2+Пк 

7 9.1.11 535 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/1 
КОГевгелија 

292 1168 54,58 2,18 10.2 П+2+Пк 

8 9.1.12 535 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/1 
КОГевгелија 

292 1168 54,58 2,18 10.2 П+2+Пк 

9
. 

9.1.13 426 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/1 
КОГевгелија 

214 856 50.23 2,00 10.2 П+2+Пк 

1
0 

9.1.59 335 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП.бр.399/3 
КОГевгелија 

198 792 59,10 2,36 10,2 П+2+Пк 

1
1 

9.1.60 355 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП.бр.399/4 
КОГевгелија 

209 836 58,87 2,35 10,2 П+2+Пк 

1
2 

9.1.71 315 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

179 716 56,83 2,27 10,2 П+2+Пк 

1
3 

9.1.72 432 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

191 764 44,21 1,76 10,2 П+2+Пк 

1
4 

9.1.73 385 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

197 788 51,16 2,04 10.2 П+2+Пк 

1
5 

9.1.74 362 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

195 780 53,86 2,15 10.2 П+2+Пк 

1
6 

9.1.75 599 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

313 1252 52,25 2,09 10.2 П+2+Пк 

17 9.1.76 314 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

180 720 57,32 2,29 10.2 П+2+Пк 

18 9.1.77 309 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

178 712 57,60 2,30 10.2 П+2+Пк 

19 9.1.78 331 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

193 772 58,31 2,33 10.2 П+2+Пк 

20 9.1.79 327 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

131 764 40,06 2,33 10.2 П+2+Пк 

21 9.1.80 323 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

186 744 57,58 2,30 10.2 П+2+Пк 

22 9.1.81 310 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

177 708 57,09 2,28 10.2 П+2+Пк 

23 9.1.82 573 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

319 1276 55,67 2,22 10.2 П+2+Пк 



24 9.1.83 609 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

345 1380 56,65 2,26 10.2 П+2+Пк 

25 9.1.84 402 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

250 1000 62,19 2,48 10.2 П+2+Пк 

26 9.1.85 449 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

273 1092 60,80 2,43 10.2 П+2+Пк 

27 9.1.86 376 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

190 760 50,53 2,02 10.2 П+2+Пк 

28 9.1.87 400 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

190 760 47,5 1,90 10.2 П+2+Пк 

29 9.1.88 422 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

201 804 47,63 1,90 10.2 П+2+Пк 

30 9.1.89 571 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

336 1344 58,84 2,35 10.2 П+2+Пк 

31 9.1.93 641 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/59 
КОГевгелија 

316 1264 49,30 1,97 10.2 П+2+Пк 

32 9.1.94 701 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/58 
КОГевгелија 

316 1264 45,08 1,80 10.2 П+2+Пк 

33 9.1.95 704 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/57 
КОГевгелија 

320 1280 45,45 2,15 10.2 П+2+Пк 

34 9.1.102 685 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/20 
КОГевгелија 

368 1473 53,72 2,15 10.2 П+2+Пк 

35 9.1.106 461 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/23 
КОГевгелија 

239 956 51,84 2,07 10.2 П+2+Пк 

36 9.1.108 588 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/23 
КОГевгелија 

270 1080 45,92 1,83 10.2 П+2+Пк 

37 9.1.113 464 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/39 
КОГевгелија 

213 852 45,91 1,83 10,2 П+2+Пк 

38 9.1.114 616 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.399/39 
КОГевгелија 

255 1020 41,40 1,65 10,2 П+2+Пк 

39 9.1.168 733 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/29 
КОГевгелија 

340 1360 46,38 1,85 10,2 П+2+Пк 

40 9.1.171 754 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/32 
КОГевгелија 

324 1296 42,97 1,71 10,2 П+2+Пк 

41 9.2.3 447 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

225 900 50,33 2,01 10,2 П+2+Пк 

42 9.2.4 456 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

233 932 51,09 2,04 10,2 П+2+Пк 

43 9.2.5 442 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

222 888 55,23 2,00 10,2 П+2+Пк 

44 9.2.6 476 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

249 996 52,31 2,09 10,2 П+2+Пк 

45 9.2.7 517 
A1 Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

280 1120 54,16 2,16 10,2 П+2+Пк 

46 9.2.8 674 
A1  Домување во 
станбени куќи 

КП бр.392/1 
КОГевгелија 

218 872 32,34 1,29 10,2 П+2+Пк 

 

3. Детален урбанистички план за дел од блок 4 (4.4) Гевгелија 
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1 40 1077 
А2 Домување во 
станбени згради 

КП бр.5794/2 и 
5784/2 

КО Гевгелија 
397 2382 36,86 2,21 16,2 П+4+Пк 

2 53 1009 
А2 Домување во 
станбени згради 

КП бр.5967/2 
 КО Гевгелија 

277 1385 27,45 1,37 13.2 П+3+Пк 



3 56 1444 
А2 Домување во 
станбени згради 

КП бр.5960/1  
КО Гевгелија 

443 2658 30,68 1,84 16,2 П+4+Пк 

4 58 1102 
А2 Домување во 
станбени згради 

КП бр.5967/1  
КО Гевгелија 

281 1405 25,50 1,27 13.2 П+3+Пк 

5 61 1136 
А2 Домување во 
станбени згради 

КП бр.5967/4  
КО Гевгелија 

308 1848 27,11 1,63 16,2 П+4+Пк 

4. Детален урбанистички план за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија –Мрзенски рид 
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1 6.1.39 900 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 

459 918 49,8 1,02 7.2 П+1+Пк 

2 6.1.40 968 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
 КО Мрзенци 

390 780 40,2 0.81 7.2 П+1+Пк 

3 6.1.41 864 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 

405 810 46,8 0.94 7.2 П+1+Пк 

4 6.1.42 938 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 

417 834 44,4 0.89 7.2 П+1+Пк 

5 6.1.43 1062 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 

470 470 44,2 0.44 4.2 П+Пк 

6 6.1.45 859 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 416 832 48,43 0,97 7,2 П+1+Пк 

7 6.1.46 843 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 406 812 48,16 0,96 7,2 П+1+Пк 

8 6.1.47 1010 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 497 497 49,21 0,49 4.2 П+Пк 

9 6.1.48 1065 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 520 520 48,83 0,49 4.2 П+Пк 

10 6.1.49 862 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 413 826 49,91 0,96 7,2 П+1+Пк 

11 6.1.50 831 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 399 798 48,01 0,96 7,2 П+1+Пк 

12 6.1.51 723 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 

354 708 48,96 0,98 7,2 П+1+Пк 

13 6.1.52 938 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 457 914 48,72 0,97 7,2 П+1+Пк 

14 6.1.53 721 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 323 646 44,80 0,90 7,2 П+1+Пк 

15 6.1.57 1269 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 562 562 44,29 0,44 4.2 П+Пк 

16 6.1.59 729 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 

355 710 48,70 0,97 7,2 П+1+Пк 

17 6.1.60 1356 
А0 домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1  
КО Мрзенци 603 603 44,47 0,44 7,2 P+Pk 

 
5. Детален урбанистички план за блок 14 (4.1 и 14.2)  
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1 14.2.29 3676 
 

Г2 Лесна индустрија 
КП бр.6727/1  
КО Гевгелија 

2024 4250 55,06 1,16 12,0 П+2 

2 14.2.30 4781 
 

Г2 Лесна индустрија 
КП бр.6727/1  
КО Гевгелија 

2939 6159 61,47 1,29 12,0 П+2 

 
3.Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет 

на оваа програма  
 

Маркетинг стратегија за промиција на градежното земјиште што е предмет 
на оваа Програма  

Во рамките на Програмата за активностите на Општина Гевгелија се 
предвидува спроведување на информативни кампањи за продажба на градежно 
земјиште.  

Врз основа на Програмата за секоја кампања, пристапот ќе се утврдува преку 
анализа на приоритетите, можностите, целните групи и ефектите што треба да се 
постигнат со кампањата.  

Кампањите ќе се реализираат преку јавни медиуми, Веб страна на општината, 
соопштенија за јавност и други промотивни материјали. 

  
4. Динамика и реализација на Програмата 

 
Со цел минимизирање на финансиските трошоци поврзани со објавата на 

огласи за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се 
предвидува градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават 
во турнуси.  

Секој турнус би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се 
наоѓаат во состав на одредени населени места, урбани блокови или локалитети. 

Со објавата ќе се пропишуваат/определуваат следните параметри: висината на 
банкарската гаранција за учество, определување на интернет страницата на која ќе се 
врши наддавањето, одредување на условите за учество, пропишување на други 
обврски и се наведуваат останатите релевантни информации во врска со 
наддавањето.  

 За реализација на програмата ќе се користи веб страната на општина Гевгелија и 
веб страната која се користи за објавување, аплицирање и спроведувањето на 
електронското јавно надавање, www.gradezno-zemjiste.mk, локалните ТВ и радио 
медиуми, социјални мрежи, и ќе се користат и дневните печатени медиуми што е и 
законска обврска. 

  

• Пропишување на условите за наддавање 
 

Постапката за отуѓување се спроведува согласно Законот за градежно земјиште со 
електронско јавно наддавање на интернет страницата www.gradezno-zemjiste.mk со 
претходно дадена објава од страна на Комисијата за спроведување на постапки за јавно 
наддавање во: 

-   два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку 
три месеци пред денот на објавувањето на објавата и 

-   Службен весник на Република Северна Македонија.  
Учеството на јавното наддавање заентересираните правни и физички лица го 

потврдуваат со пополнување на пријава за учество на јавно наддавање по електронски 
пат.  

Кон пријавата задолжително се приложува банкарска гаранција за сериозност на 
понудата во износ од 100% до 500% од вкупната почетна цена на градежното земјиште, 
но не помалку од 30.000,00 денари, која ќе биде активирана доколку најповолниот  

 

http://www.gradezno-zemjiste.mk/
http://www.gradezno-zemjiste.mk/
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понудувач не ги уплати средствата во рок од 15 дена од добивање на 

известувањето за избор на најповолен понудувач и нема да се пристапи кон склучување 
на договор. 

Електронското јавното наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник, а 
јавното наддавање ќе биде успешно доколку има најмалку едно постапно наддавање над 
почетната цена за отуѓување на градежното земјиште. 

Во постапките за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште 
сопственост на Република Северна Македонија по пат на јавно наддавање, висината на 
минималниот чекор на зголемување  на вредноста  на градежното земјиште изнесува 10% 
од минималната почетна цена по метар квадратен, но не помалку од 10,00 денари со 
заокружување до најблискиот број во случаите кога висината на минималниот чекор 
претставува децимален број. 

Рокот за поднесување на пријавата за учество во јавното наддавање  не може да 
биде пократок од 20 календарски денови ниту подолг од 60 денови, во зависност од 
категоријата на објектот сметајќи од денот на објавувањето до денот на поднесување на 
пријава за земјиштето. 

Доколку најповолниот понудувач не ги уплати средствата во утврдениот рок и не ја 
достави целокупната документација во утврдениот рок, ќе се смета дека градежното 
земјиште не е отуѓено, нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската 
гаранција за сериозност на понудата се активира и истиот нема да може да учествува на 
секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела 

 

• Лица надлежни за реализацијата на Програмата 
 

Постапките за отуѓување или давање под закуп на градежното земјиште 
сопственост на Република Северна Македонија ќе ги спроведува Комисија за 
спроведување на постапки за отуѓување или давање под закуп на градежното земјиште 
по пат на јавно наддавање формирана од Градоначалникот на општина Гевгелија, кои 
задолжително треба да поседуваат овластување за управување со градежно земјиште 
сопственост на Република Северна Македонија и Одделението за располагање со 
државно градежно земјиште при општина Гевгелија. 
 

5. Проценка на финансиски приливи по основ на реализација на Програмата 
(приходна страна на програмата)      

     
Согласно законот за градежно земјиште приходите од овие средства се 

распределуваат во сооднос 20% за Република Северна Mакедонија и 80% за општина 
Гевгелија. 

Финансискиот прилив од реализација на Програмата се предвидува кумулативно за 
секое населено место одделно.Предвидувањата  произлегуваат од претходните 
постигнати цени кои се постигнати за конкретните локалитети и вкупната површина на 
сите слободни градежни парцели согласно намената и зоната на градежните парцели: 

 
-   Индивидуално домување, блок 9 Гевгелија          .................................    

2.621.871,00 ден. 
-   Индивидуално домување, блок 5 Гевгелија        ....................................       

98.332,00  ден. 
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-   Индивидуално домување, блок 6 Гевгелија        ....................................   

1.200.000,00 ден. 
-   Колективно домување блок 5 и дел од блок 4 (4.4)   ........................     

15.563.920,00 ден. 
-  Лесна индустрија, Гевгелија, блок 14 (14.1 и 14.2)    ...........................         

515.877,00 ден. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
                                              Вкупно приходи:               20.000.000,00 ден. 

 
6. Проценка на финансиски средства потребни за реализација на 

Програмата (расходна  страна на програмата)  
 

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата се состојат од збир на 
проценети финанскиски средства потребни за  реализирање на следните активности: 

-   Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување односно давање 
под закуп на градежното земјиште                     
      -   Изработка на геодетски елаборати,  

    - Трошоци за прибавување на документи за отпочнување на постапките и 
објавување. 

Се предвидуваат 1.200.000 денари за реализација на Програмата кои средства ќе се 
обезбедат од буџетот на општина Гевгелија.  

 
    

7. Преодни и завршни одредби 
 

Програмата ја усвојува Советот на општина Гевгелија. 
Програмата  за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Северна Македонија моше да се изменува и дополнува на 
начин и постапка по која и се донесува. 

За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина 
Гевгелија. 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Гевгелија”. 

 
 

Бр.09-2557/1                                                                               Претседател   
27.12.2022 година                                                     на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                       Патрик Матх 

----------------------------------------------   
Врз основа на член 40 став (1) од Закон за урбанистичко планирање ("Сл. весник на 

РСМ" бр.32/2020 год.) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот на Општина Гевгелија 
(,,Службен гласник на општина Гевгелија,, бр.25/06, 08/10, 18/14 и 13/20 год.), Советот на 
Општина Гевгелија на седницата одржана на 27.12.2022 год., донесе  

 
ПРОГРАМА 

За изработка на урбанистички планови 
во општина Гевгелија за 2023год. 
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I. ОПШТИ  ОДРЕДБИ 

 

           Со оваа програма се утврдуваат планските  документи кои ќе се изработат 
за урбанистичко уредување на просторот во градот  Гевгелија, населените места и на 
подрачјето вон населените места ( ГУП и ДУП за градот Гевгелија, УП за село, УП за 
подрачјето вон насено место, Урбаностички  Проекти)  во општина Гевгелија, изворите на 
средства за финансирање и други прашања поврзани со планските документи. 

           Со изработка на урбанистичките планови треба да се обезбеди рационално 
уредување и користење на просторот, услови за хумано живеење и работа на граѓаните, 
надминување на урбани бариери  на лицата со инвалидитет, одржлив развој, заштита на 
недвижно културно наследство и отварање на нови локации за: 

 
 

▪ А - Домување; 
▪ Б - Комерцијални и деловни намени; 
▪ В - Јавни институции; 
▪ Г - Производство, дистрибуција и сервиси; 
▪ Д – Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простири; 
▪ Е – Инфраструктура; 

 
           Преку донесените урбанистички планови општината ги реализира усвоените 

годишни програми за комунално уредување, за изградба на локални патишта и улици, 
водоводни мрежи, феклани и атмосферски канализациски мрежи, заштита на животната 
средина и др. 

           Потребата од изработка на урбанистички планови исто така е иницирано и 
од Одделението за урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на животната 
средина врз основа на следењето на степенот на квалитетот и потребата за реализација 
на плановите, роковите за важност на истите, новонастанатите промени и потреба за 
развој, како и предлозите, иницијативите и барањата од физичките и правните субјекти 
доставени до Одделението. 

 
            Изработката на урбанистичките планови ќе се финасира од Буџетот на 

општина Гевгелија за која намена се предвидени  1.500.000,oo денари. 
 
            Урбанистичките планови ќе се изработуваат согласно Законот за  јавни 

набавки од правни субјекти кои поседуваат лиценца за вршење на оваа дејност. 
 
 
II. ПОСЕБНИ  ОДРЕДБИ 
 
 
1. Измена и дополнување за ГУП на град Гевгелија 
2. Изработка на ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ за град Гевгелија по 

блокови,  ревизија и измена на донесени Детални урбанистички планови согласно 
приложената скица. 

 

2.1 Урбан Блок 1 
- Поделен е на шест дела (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6) 
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- Граници на опфатот на Блокот: Осовина на ул.Слободан Митров Данко, 

ул.Таља Бикова, ул.Мирче Ацев, ул.Новопланирана 5 и ул.Петар Мусев 
- Површина на опфат:63 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план 
- намена на просторот: А1-домување во станбени куќи, В -јавни институции, 

В1 - образование и наука, АБВ -градски центар, Е1 0 комунална инфраструктура. 
Забелешка: Се предвидува изработка на ДУП  за  Блок 1.3; 1.4; 1.5 и Блок 1.6. 
Во постапка на донесување на  ДУП за Блок  1.2, Блок 2.1 и Блок 2.2 КО 

Гевгелија со површина од 24,23ha. 
 
2.2 Урбан Блок 2 

- Поделен е на три  дела (2.1; 2.2; 2.3; 2.4) 
-Граници на опфатот на Блокот: ул.Слободан Митров Данко, ул. Борис 

Кидрич, ул. Новопланирана 2,  ул. Новопланирана 5, ул.Мирче Ацев и ул. Таља 
Бикова. 

- Површина на опфат: 40,8 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план; 
- намена на просторот: А1-домување во станбени куќи, А2 домување во 

стамбени згради, Б комерцијални и деловни намени, В1 образование и наука, АБ 
комерцијална зона Д1 парковско зеленило, Д2 заштитно зеленило, Д4 меморијални 
простори, Е2 комунална супраструктура-автобуска станица,Е1 комунална 
инфраструктура.   
Забелешка: Се предвидува изработка на ДУП за  Блок 2.3 и Блок  2.4. 
Во постапка на донесување на  ДУП за Блок  1.2, Блок 2.1 и Блок 2.2 КО 

Гевгелија со површина од 24,23 ha. 
 
2.3 Урбан Блок 3 

- Поделен е на три  дела (3.1; 3.2; 3.3) 
- Граници на опфатот на Блокот: Осовина на Бул. Гевгелија, ул. Борис 

Кидрич, ул. Слободан Митров Данко и ул. 7-ми Ноември. 
- Површина на опфат: 26,3 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план; 
- намена на просторот: А1-домување во станбени куќи, А2 домување во 

стамбени згради Б комерцијални и деловни намени В1 образование и наука, В2 
здравство и социјална заштита, АБ ( Кomercijalnа зона ) Е2 комунална 
супраструктура - катна гаража, Е2 комунална супраструктура - бензинска пумпна 
станица со придружни содржини, Е1 комунална инфрасруктура.   
Забелешка: Се предвидува изработка на ДУП за  Блок 3.2 и Блок 3.3. 
2.4 Урбан Блок 4 

- Поделен е на пет дела (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5) 
- Граници на опфатот на Блокот: Осовина на Булевар Гевгелија, ул.7-ми 

Ноември,  ул. Слободан Митров Данко, ул. Новопланирана 11 и ул. Западна 1. 
- Површина на опфат: 49,5 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план; 
- намена на просторот: А1 домување во стамбени куќи, А2 домување во 

стамбени згради, Б комерцијални и деловни намени В1 образование и наука, АБ 
(комерцијална зона) Е1 комунална инфраструктура.    
Забелешка: Се предвидува изработка на ДУП за  Блок 4.5. 
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Во постапка на донесување на  ДУП за дел од Блок 4.2  КО Гевгелија, општина 

Гевгелија. 
 
2.5 Урбан Блок 5 

- Поделен е на шест дела (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6) 
- Граници на опфатот на Блокот: Осовина на ул. Новопроектирана 11, ул.Слободан 

Митров Данко, ул.Петар Мусев, ул.Новопланирана 5, ул.Новопланирана 4, ул.Маршал 
Тито и ул. Западна 1. 

- Површина на опфат: 50,1 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план 
- намена на просторот: А1-домување во станбени куќи, А2 домување во 

стамбени згради, АБ (комерцијална  зона), Д3 спорт и рекреација, Е1 комунална 
инфраструктура.    
Забелешка: Се предвидува изработка на измена на ДУП по блокови. 
                    Се предвидува изработка на ДУП за  Блок 5.1; 5.2; 5.4 и Блок  5.5. 
 
2.6 Урбан Блок 6 

- Поделен е на два дела (6.1; 6.2) 
- Граници на опфатот на Блокот: Осовина на ул. Новопроектирана 7, граница на 

ГУП, ул.Новопланирана 3, ул.Новопланирана 8, ул.„7-ми Ноември“. 
- Површина на опфат: 64,2 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план 
- намена на просторот: А1-домување во станбени куќи, Б (комерцијална  

зона), -Д1-парковско зеленило, Д3 спорт и рекреација, В2- јавни дејности Е1 
комунална инфраструктура.    
Забелешка: Се предвидува изработка на измена на ДУП по блокови. 
                    За целиот Урбан Блок 6 има ДУП.  
 
2.7 Урбан Блок 7 

- Поделен е на пет дела (7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5) 
- Граници на опфатот на Блокот: Осовина на ул.Новопланирана 3, ул. 7-ми 

Ноември, Бул. Гевгелија и ул. Западна 1. 
- Површина на опфат: 61,0 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план 
- намена на просторот: А1-домување во станбени куќи, А2 домување во 

стамбени згради, В4 државни институции, АБВ (локален центар), АБ ( 
комерцијална зона) Е1 комунална инфраструктура.       
Забелешка: Се предвидува изработка на ДУП за  Блок 7.1; 7.3 и Блок  7.4. 
Во постапка на донесување на  ДУП за  Блок  7 (7.2) КО Гевгелија, општина 

Гевгелија    
2.8 Урбан Блок 8 

- Поделен е на четири  дела (8.1; 8.2; 8.3; 8.4;); 
-Граници на опфатот на Блокот: Осовина на ул.Новопланирана 5, ул. 

Новопланирана 2, граница на ГУП и Ул. Новопланирана 4. 
- Површина на опфат: 48,5 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план 
- намена на просторот: А1-домување во куќи, А2-домување во станбени 

згради, Б-комерцијални дејности, В1-јавни дејности, Д2-парковско зеленило, Д3-
спорт и рекреација, Е1 комунална инфраструктура  
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Забелешка: Се предвидува изработка на ДУП за  Блок 8.1; 8.2; 8.3 и Блок 8.4. 
 
2.9 Урбан Блок 9 

- Поделен е на два  дела (9.1; 9.2;); 
-Граници на опфатот на Блокот: Осовина на ул.Новопланирана 10, ул. 

Западна 1, и ул. Новопланирана 1. 
- Површина на опфат: 30,6 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план 
- намена на просторот:А1-домување во куќи, Б-комерцијални дејности, В1-

јавни дејности, Д2-парковско зеленило, Д3-спорт и рекреација, Е1 комунална 
инфраструктура  
Забелешка: Се предвидува изработка на измена на ДУП по блокови. 
За целиот Урбан Блок  9 има ДУП. 
 
2.10 Урбан Блок 10 

- Поделен е на пет дела (10.1; 10.2; 10.3, 10.4, 10.5); 
-Граници на опфатот на Блокот: Осовина на ул.„7 ми Ноември“, ул. 

Новопланирана 8,  ул. Новопланирана 3, ул. „Борис Кидрич“ и Булевар Гевгелија 
- Површина на опфат: 77,7 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план 
- намена на просторот: А1-домување во куќи, А2-домување во станбени 

згради, Б-комерцијални дејности, В-јавни дејности, Г-индустрија, Д2-парковско 
зеленило, Д3-спорт и рекреација, Е1 комунална инфраструктура.  
Забелешка: Се предвидува изработка на измена на ДУП по блокови.  
                     За целиот Урбан Блок  10  има ДУП. 
 
2.11 Урбан Блок 11 

- Поделен е на три  дела (11.1; 11.2; 11.3) 
- Граници на опфатот на Блокот: Граница на ГУП, клучка на А1- за Гевгелија, 

осовина на Бул. Гевгелија и ул. Борис Кидрич. 
- Површина на опфат: 45,2 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план 
-намена на просторот: Б-комерцијални и деловни намени, Г2,Г3Г4-

производство, дистрибуција и сервиси,   Д2 заштитно зеленило, Е2- комунална 
супраструктура бензинска пумпна станица со придружни содржини, Е1- комунална 
инфраструктура. 
Забелешка: Се предвидува изработка на ДУП за  Блок 11.1.  
Во постапка на изработка и донесување е: 
- ДУП за  Блок 11 (11.3)  КО Гевгелија, општина Гевгелија со површина од 10,6 

ha.   
2.12 Урбан Блок 12 

- Поделен е на пет дела (12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5) 
- Граници на опфатот на Блокот: Осовина на Бул. Гевгелија, клучка на А1 за 

Гевгелија, граница на ГУП, ул. Борис Кидрич. 
- Површина на опфат: 115,9 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план 
-намена на просторот: Б - комерцијални и деловни простори, Г2,Г3,Г4 - 

производство, дистрибуција и сервиси,  Д2 -заштитно зеленило, Е2- комунална 
супраструктура бензинска пумпна станица со придружни содржини, Е2-комунална  



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 17 страна2032  
 

супраструктура железничка станица со придружни содржини, Е1 -комунална 
инфраструктура. 
Во постапка е изработка и донесување на цел ДУП за  Блок 12 КО Гевгелија, 

општина Гевгелија. 
 

2.13  Урбан Блок 13 
- Граници на опфатот на Блокот: Осовина на ул. Новопланирана 3, граница 

на ГУП; 
- Површина на опфат: 24,5  ha; 
- Фаза: Нацрт и Предлог план; 
- намена на просторот: Д2- заштитно зеленило, Д4 - меморијални простори, 

Е1 - комунална инфраструктура.  
Забелешка: Се предвидува изработка на ДУП за Блок 13. 
 
           2.14  Урбан Блок 14 

-Поделен е на пет дела (14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5): 
- Граници на опфатот на Блокот: Осовина на ул.Новопланирана 4, граница 

на ГУП, УЛ. Новопланирана 2, граница на ГУП. 
- Површина на опфат: 45,2 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план; 
- намена на просторот: А1-домување во станбени куќи, Б- комерцијални и 

деловни намени, Г2,Г3,Г4 - производство, дистрибуција и сервиси, Д2- заштитно 
зеленило, Д3-спорт и рекреација, АБ-комерцијална зона, Е1- комунална 
инфраструктура.      

 
Забелешка: Се предвидува изработка на ДУП за Блок 14.3; 14.4 и Блок 14.5. 
                    Се предвидува изработка на измена на ДУП за Блок 14.1 и Блок 14.2. 

              
 2.15  Урбан Блок 15 

- Поделен е на пет дела во ГУП,  а со регулациски план  се: (15.1; 15.2; 15.3; 
15.4; 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16  
15.17); 

- Граници на опфатот на Блокот: Осовина на ул. Новопланирана 1, 
ул.Западна 1, ул. Новопланирана 1, граница на ГУП и ул. Новопланирана 10. 

- Површина на опфат: 68,4 ha 
- Фаза: Нацрт и Предлог план; 
намена на просторот: А1 - домување во стамбени куќи, Б - комерцијални и 

деловни намени, В1- образование и наука, В5 -верски институции, АВБ- локален 
центар, АБ- комерцијална зона, Д3 - спорт и рекреација, Е1 - комунална 
инфраструктура.    
Забелешка: Се предвидува изработка на ДУП за Блок 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 

15.8; 15.9; 15.11; 15.12; 15.13; 15.14; 15.15; 15.16 и Блок 15.17. 
Во постапка на донесување на  ДУП за  Блок 15.11 и ДУП за Блок 15.1 и 15.2  

КО Гевгелија, општина Гевгелија  
 

2.16  Урбан Блок 16 
-Поделен е на четири  дела (16.1; 16.2; 16.3; 16.4;); 
-Граници на опфатот на Блокот: Осовина на ул. Западна 1, ул. 7-ми 

Ноември и  ул. Новопланирана 3. 
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- Површина на опфат: 35,2 ha; 
- намена на просторот: А1-домување во стамбени куќи, Б - комерцијални и 

деловни намени, АБ - комерцијална зона, Е1 - комунална инфраструктура. 
Забелешка: Се предвидува изработка на измена на ДУП по блокови.  
                     За целиот Урбан Блок  16  има ДУП. 
 

2.17  Урбан Блок 17 
- Поделен е на два  дела (17.1; 17.2); 
- Граници на опфатот на Блокот: Граница на ГУП, осовина на ул. Западна 1 

и ул. Новопланирана 10. 
- Површина на опфат: 41,8 ha; 
- Фаза: Нацрт и Предлог план; 
- намена на просторот: А1 - домување во индивидуални стамбени куќи, АБ- 

комерцијална зона, Е1 - комунална инфраструктура. 
Забелешка: Се предвидува изработка на ДУП  за Блок 17.1 и Блок 17.2. 
 
3. УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАН  ЗА  СЕЛО (изработени) 
 

3.1   Урбанистички план за село Богородица. 
3.2   Урбанистички план за село Прдејци. 
3.3   Урбанистички план за село Моин. 
3.4   Урбанистички план за село Давидово. 
3.5   Урбанистички план за село Милетково. 
 
Забелешка: Се предвидува изработка на измена на УПС по блокови на 

горенаведените планови. 
  
3.6    Урбанистички план за село Миравци. 
3.7    Урбанистички план за село Мрзенци. 
3.8    Урбанистички план за село Негорци. 
3.9    Урбанистички план за село  Конско. 
3.10   Урбанистички план за село Ново Конско. 
3.11   Урбанистички план за село  Кованец. 
3.12   Урбанистички план за село  Серменин. 
3.13   Урбанистички план за село  Ума. 
3.14   Урбанистички план за село Смоквица. 
3.15   Урбанистички план за село  Петрово. 
3.16   Урбанистички план за село  Габрово. 
 
Забелешка: Во постапка на донесување  се: УП за село Миравци, УП за село 

Мрзенци,  УП за село Негорци  и УП за село Конско. 
 
4. УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАНОВИ  ВОН  НАСЕЛЕНО  МЕСТО   
 

4.1  Измена и  дополнување на Блок 4, 5 и дел од Блок 6 од Урбанистички план вон 
населено место за мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија-граничен 
премин Богородица, општина Гевгелија. 

4.2  Измена  и дополнување на дел од Блок 7 од УПВНМ за мултинаменски 
стопански комплекс на потег Гевгелија-граничен премин  Богородица, општина Гевгелија. 
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4.3  Урбанистички план вон населено место-локалитет Конска брана. 
      -Површина на опфат: 63,55  ha 
4.3 Урбанистички план вон населено место-локалитет ,,Смрдлива Вода,,-општина 

Гевгелија 
      -Површина на опфат: ---,о  ha. 
4.4 Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место за 

комерцијални и деловни намени во КО Негорци м.в.,,Долна Корија,, , општина  Гевгелија. 
Забелешка:Во постапка е:  УПВНМ-локалитет Конска брана, општина 

Гевгелија. 
5. УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЕКТ 

   Урбанистички проекет е планско-проектна документација што се 
изработува за потребите на општина Гевгелија и за потребите на граѓаните и  
за потребите на правните субјекти   за уредување и користење на просторот со 
определување на градежна парцела во и вон плански опфат, согласно член 58 од Закон 
за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/2020). 

 
Забелешка: Се предвидува изработување на УП по иницијатива на општината 

и по иницијатива на физички и правни лица.  
      Урбанистичките планови ќе се донесат во постапка пропишана во член 

37 и член 38 од Закон за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/2020). 
 
6. ПРЕОДНИ  И  ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ 

 

- Програмата ја усвојува Советот на општина Гевгелија. 
- Програмата за изработка и донесување на урбанистички планови и урбанистичка 

документација на подрачјето на општина Гевгелија може да се изменува и дополнува 
на начин и постапка по која се донесува. 

- За спроведување на оваа програма надлежен е Градоначалникот на општината. 
 

Оваа Годишна програма влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на општина Гевгелија, а ќе се применува од 
01.01.2023год. 

 
Бр.09-2558/1                                                                          Претседател 
27.12.2022 год.                                                        на Советот  на Општина Гевгелија,     
Гевгелија                                                                             Патрик Матх с.р. 
 

-------------------------------------------------- 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02 год.) и член 38 став 1 точка 44 од Статутот на Општина 
Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21), Советот на Општина Гевгелија на седницата, одржана на ________ 2022 година, 
донесе: 

 
ПРОГРАМА   

за активностите на општина Гевгелија во областа на  
Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекуграничната соработка  

во 2023 година 
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1. Развојни приоритети 
 

 Општина Гевгелија во 2023 година ќе настојува да обезбеди поволни 
стратешки услови за локалниот економски развој. За таа цел, активностите ќе бидат 
насочени кон создавање услови за поттикнување на локалниот економски развој, за 
поддршка на проектите и активностите, кои придонесуваат за унапредување на економски 
развој, регионалниот и руралниот развој, во интерес на домашните инвеститори, како и за 
привлекување на странски инвеститори. 

 Истовремено, залагањата ќе бидат насочени кон унапредување на 
регионалната и прекуграничната соработка преку реализација на веќе одобрените 
проекти, проектите во процес на оценување на апликацијата и подготовката нови проекти. 

 
 
2.  Цел  
 
 Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните развојни 

приоритети на Општина Гевгелија, согласно постојните стратешки документи, како и 
проектираните програми за развој на oпштината. 

  
3.  Поддршка на локалниот економски развој 
 
 Активностите на Општина Гевгелија во областа на ЛЕР и прекуграничната 

соработка ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на општината, согласно 
надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети.  

 За поттикнување на локалниот економски развој од посебно значење е  
обезбедувањето на урбанистички услови и градежни парцели за реализација на 
инвестиционите проекти на заинтересираните домашни и странски инвеститори. Притоа, 
посебен акцент ќе се стави на обезбедувањето на комуналната инфраструктура. 

 Поддршката на локалниот економски развој, покрај oпштинскиот буџет се 
обезбедува и преку Советот и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, но и 
преку други европски и меѓународни инвестициони програми (ИПА-ППС, ИПАРД, УНДП, 
УСАИД).  

 
 
 3.1  Проектни активности во рамките на ЈИПР и други програми 

р
. бр. 

Проект/Активност 
Сопстве

но учество 
Вкупен 

износ 

1
. 

Поддршка на Центарот за 
регионален развој на Југоисточен 
плански регион 

215.820 
ден. 

215.820 
ден. 

2 
„Културно богатство – наследство 

на идните генерации” - Реконструкција 
на дом на култура во село Моин 

2.138.378 
ден 

13.551.13
9 ден. 

3 
Дезинсекција – ларвицидно 

прскање за заштита од возрасни 
комарци 

1.565.208 
ден. 

7.592.636 
ден. 

 
Вкупно 3.919.406 

ден. 
21.359.59

5 ден. 
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3.2  Проекти од домашни и меѓународни инвестициони програми 
 

Р
. бр. 

Проект/Активност 
Сопстве

но учество 
Вкупен 

износ 

1 

Регионалната програма за 
локална демократија во Западен Балкан 
2 (ReLOaD2) е продолже-ние на 
партнерството на ЕУ-УНДП  

1.200.000 
ден. 

5.455.000 
ден. 

2 
Поставување на урбана опрема 

на детски игралишта во селата Негорци,  
Прдејци и Богородица 

2.000.000 
ден. 

4.000.000 
ден. 

3 
Реконструкција на младински дом 

„Мите Танов - Коми”, село Богородица 
4.044.847 

ден. 
10.044.84

7 ден. 

5 

Изработка на техничка 
документација за поставување урбана 
опрема во населени места (Серменин, 
Смрдлива Вода,Ума, Конско) 

120.000 
ден. 

120.000 
ден. 

6 
Изградба на пристапен пат до 

земјоделско земјиште во КО Мрзенци 
(Во близина на месноста Топлик) 

0 ден. 
1.000.000 

ден. 

7 
Изработка на водич за 

инвестиции на општина Гевгелија 
120.000 

ден. 
120.000 

ден. 

8 
Изработка на ЛЕАП 246.000 

ден 
246.000 

ден 

9 

Изработка на Студија за 
можностите за искористување на 
обновливи извори на енергија – 
ветерници и сончеви колектори за 
производство на електрична енергија во 
општината 

310.000 
ден 

310.000 
ден 

1
0 

Организирање на информативен 
настан за  развој на капацитетите за 
МСП за пристап до нови пазари 

33.000 
ден 

33.000 
ден 

1
1 

Организирање на обуки за МСП 
за дигитализација, иновации и концепт 
на кружна економија 

50.000 
ден 

50.000 
ден 

1
2 

Организирање на обуки за 
подигнување на капацитетите на 
претставниците на стопанските субјекти 
за искористување на финансиски 
средства од ЕУ фондови 

33.000 
ден 

33.000 
ден 

1
3 

Формирање на Локален 
Економски Совет во општината 

30.000 
ден 

30.000 
ден 

 Вкупно: 
9.386.847 

ден. 
25.441.84

7 ден. 
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3.3 Туристички развој и туристичко претставување на Oпштина Гевгелија 
 
Активностите ќе бидат насочени кон создавање на неопходни предуслови за 

збогатување на туристичката понуда и нејзина промоција. Посебно внимание ќе се 
посвети на можностите за унапредување на руралниот туризам.  

 Ваквите цели за поголема искористеност на туристичките погодности ќе се 
остваруваат преку надлежните општински одделенија, а посебно внимание ќе се посвети 
на зголемената активност за промоција на Oпштина Гевгелија.  

 

Р
.бр. 

Активност Износ/
ден. 

Вкупен 
износ 

1
. 

Пропагандно-туристички 
материјал за презентација на општина 
Гевгелија 

693.74
7 ден. 

1.000.000 
ден. 

- Информативен материјал 

- Брошури, флаери, магнети, 
разгледници 

- Информативни табли 

 Вкупно: 693.74
7 ден. 

1.000.000 
ден. 

 
4.  Финансирање 
 
Предвидените активности од сите проекти, ќе бидат финансирани во зависност од 

програмите за аплицирање и утврдените критериуми од страна на донаторот, односно 
дали од страна на апликантот треба да биде обезбедено учество. 

Вкупната вредност на проектите од табелата под точка 3.1 - Проектни активности 
во рамките на ЈИПР и други програми е во износ од 3.919.406 денари. 

Вкупната вредност на проектите од табелата под точка 3.2- Проекти од домашни 
и меѓународни инвестициони програми во износ од 9.386.847 денари. 

Вкупната вредност на активностите од табелата под точка 3.3 - Туристички развој 
и туристичко претставување на општина Гевгелија се во износ од 693.747 денари. 

Вкупниот износ за реализација на Програмата изнесува 14.000.000 денари. 
 
5.  Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Гевгелија“. 
 
Бр.09-2559/1                                                                             Претседател 
27.12.2022 год.                                                        на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                           Патрик Матх с.р.       
 

-------------------------------------------  
Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на РМ, бр. 5/02 год.) и член 38, став (1) точка 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 27.12.2022 година 
донесе 
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ПРОГРАМА 

За активностите на општина Гевгелија, во областа на Фондацијата за локален 

развој и развој на информатички технологии – Гевгелија 

за 2023 година 

 

Фондацијата за локален развој и развој на информатички технологии – (ФЛОРИТ) 

Гевгелија е основана како иницијатива  на локалната самоуправа, бизнис секторот и 

невладиниот сектор од општина Гевгелија во 2001 година, под името Фондација -„Центар 

за локален развој – Гевгелија.“ Од 21.01.2005 го носи денешното име. 

Во изминатите над 20 години од нејзиното постоење Фондацијата е етаблирана не 

само на територијата на општината, туку и на територијата на цела држава, а исто така и 

во прекуграничниот регион каде што воглавно ги реализира своите активности. 

Според Статутот на Фондацијата за локален развој и развој на информатички 

технологии - Гевгелија, (член 2) Фондацијата е основана како непрофитна и невладина 

организација, во која е забрането дејствување од политички, верски или други позиции со 

кои се нарушуваат човековите права, или се загрозуваат општествените и демократските 

интереси на општината и државата. 

Фондацијата се занимава со промовирање  политики за одржлив развој на локално 

и регионално ниво со посебен осврт на воведување иновации и практики за континуирано 

учење во повеќе области, како во областа на животната средина, претприемништво, 

енергетика, како и во руралниот  развој, одржлив туризам и културно наследство. 

 

 

 

 

Визија: 

ФЛОРИТ – Гевгелија е афирмирана организација на локално, национално и 

меѓународно ниво и посакуван партнер за соработка во областа на одржливиот локален и 

регионален развој, која ги промовира и развива традиционалните вредности преку 

современ пристап и придонесува во јакнеењето на капацитетите на локална самоуправа. 

Мисија: 

Мисија на ФЛОРИТ – Гевгелија е да го помага локалниот развој преку иницирање, 

подготовка и реализирање на развојни проекти на територијата на општина Гевгелија и 

регионот во синергија и партнерство со сите општествени групи и поединци. 

Цели: 

Основна цел на Фондацијата е да учествува и да го помага локалниот развој и 

зацврстувањето на демократијата преку: 

❖ Обезбедување на знаење и примена на иницијативите кои обезбедуваат одржлив 

развој; 

❖ Формирање на прекугранични мрежи за поврзување во синергија  со слични или 

исти организации во регионот и државата; 
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❖ Изработка, развој и спроведување на прекугранични развојни проекти; 

❖ Изработка на стратегиски документи од локален и регионален карактер, според 

пристапот „оддолу нагоре“; 

❖ Изработка на развојни проекти врз аналитички основи кои обезбедуваат 

објективност и усогласување на податоците според светски норми и стандарди; 

❖ Соработка и развој со граѓанскиот сектор и поттикнување на  основањето на нови 

граѓански организации; 

❖ Унапредување на вештините на локалната работна сила; 

❖ Поддршка на развојот на туризмот преку имплементација на проекти произлезени 

од стратешки документи; 

❖ Поддршка на руралниот развој во општина Гевгелија, во Југоисточниот плански 

регион и на територијата на Република Македонија; 

❖ Поддршка на културните активности во општина Гевгелија, во Југоисточниот 

плански регион и во  Република Македонија. 

 

 

Целни групи: 

❖ Локални власти, 

❖ Регионални власти,   

❖ Граѓански сектор, 

❖ Млади, 

❖ Институции во функција на поддршка на бизнис активности (стопански комори, 

кластери, земјоделски задруги), 

❖ Институции и јавни комунални претпријатија кои се формирани од страна на 

локални власти и други институции во надлежност на локалните власти, 

 

Активности: 

❖ Идентификација, подготовка и управување со проекти; 

❖ Собирање, анализирање и презентирање на податоците од општината; 

❖ Планирање и подготовка на стратешки документи на општината; 

❖ Промовирање и застапување на општина Гевгелија; 

❖ Истражување во делот на достапни извори на финансирање од странски донатори; 

❖ Поттикнување на меѓуопштинска и регионална соработка; 

❖ Воспоставување на прекугранични мрежи за поврзување со слични организации во 

регионот и пошироко; 

❖ Подготовка, развој и имплементација на проекти за прекугранична развој; 

❖ Подобрување на вештините на локалната работна сила; 

❖ Подобрување и развој на граѓанскиот сектор;  

❖ Обезбедување на друга помош на локалните власти во насока на поддршка на 

развојот. 
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Главен фокус на Фондацијата за локален развој и развој на информатички 

технологии ќе биде реализација на проектните активности од 2022 година, како и 

соработката со општина Гевгелија и локалните институции и организации при 

имплементација на програмски активности во согласност со нивните планови за развој. 

Во 2023 година, активностите се проектирани на следните нивоа: 

 

1. Активности на Фондацијата кои самостојно ги реализира и произлегуваат од 

започнати проекти од претходниот период, 

2. Активности на Фондацијата во соработка со општина Гевгелија и останати 

институции на локално ниво. 

3. Активности со ЛАГ Бојмија 

 
Активност 1  
 
Проект: IDEAS (eng. Innovation, Development and Employment in the Agrifood Sector) 

Во Мај 2022 започна реализацијата на проектот „ИДЕАС“, односно Иновации, 

развој и вработување во  земјоделско - прехранбениот сектор“. Имплементацијата на 

проектот е предвидена до Ноември 2023, со можност на продолжување до 31 Декември 

2023. Проектот се имплементира во рамки на Програмата за прекугранична соработка со 

Грција за периодот 2014-2020. ФЛОРИТ-Гевгелија е водечки партнер, а останатите 

партнери се “American farm school” од Солун и Мрежата за рурален развој на РСМ. 

Проектот е аплициран во приоритетна оска 1: „Развој и поддршка на локалната 

економија“; Специфична цел 1.1: „Создавање можности за вработување на студенти со 

искористување на предности на прекуграничната област, по можност со употреба на 

иновативни алатки и практики“. 

Главна цел на проектот e идентификување и поддршка на нови деловни 

активности во земјоделско - прехранбениот сектор кои имаат иновативен потенцијал и кои 

можат да станат мултипликатори на компаративните предностите на регионот. Од 

повеќето активности кои се предвидени во рамки на проектот, во 2023 се предвидени 

следниве активности: 

• Поставување на нова метеоролошка станица во функција на обезбедување 

податоци за воведување иновации во земјоделството; 

• Поставување на 29 модули со интегрирани сензори за мерење на температура и 

влажност на воздух, атмосферски притисок, температура и влажност на почва на 

15 и 30 см; односно 30 и 60 см, EC - сензори за електрична спроводливост); 

• Изработка на т.н. “dashboard” (електронски приказ на податоци) каде што ќе бидат 

достапни сите податоци од мерењата; 

• Обука за користење на податоците од мерењата; 

• Обука за воведување на добра земјоделска пракса; 

• Обуки за безбедност на храна; 

• Обуки за системи со управување со HACCP и ISO 22000; 
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• Обуки за стратешки менаџмент, финансиски менаџмент, управување со ресурси и 

инвентар, мониторинг, аналитика, известување од аспект на проекти од областа 

на земјоделството, агротуризам, рурален развој. 

Целта на проектот е да обучи нови кадри кои ќе можат да ги користат алатките на 

т.н. паметно земјоделство. Со добра анализа на сите податоци, може да се следи 

потребата за обработливоста на почвата со следење на влажноста низ целото поле. 

Можат да се оптимизираат трошоците за наводнување, за ѓубрење и обработка на 

почвата. Може да се спречат штетите од мразот на овошните насади со следење на 

микроклимата на неколку локации и со користење на алгоритми за предвидување.   

Дополнително, во рамки на проектот е предвиден повик на кој ќе можат да се јават 

млади лица со иновативни идеи за започнување или развивање на агро бизнис. По 

направената проценка и евалвација на проектните идеи, најдобрите 5 ќе бидат подржани 

со менторство, обука и обезбедување опрема за реализација на проектните идеи.  

Сепак, она што е најкарактеристично за овој проект е воведување на сосема нова 

технологија кај нас, воведување на најсовремена инфраструктура наменета за IoT 

(internet of things) решенија, односно LoRa технологија. LoRa WAN (Long Range Wade Area 

Network) мрежата овозможува поврзување и меѓусебна комуникација на голем број 

различни уреди и сензори и претставува основа за развој на т.н. IoT екосистем, односно 

дигитализација и дигитална трансформација на општеството. Со помош на оваа мрежа 

можни се решенија во безмалку сите сфери на општествениот живот. Почнувајќи од 

употреба во домаќинствата за управување со куќните уреди, па се до обележување или 

лоцирање на паркинг места, (слободно, зафатено), сензори за чистење контејнери, 

обележување на места за полнење на електрични автомобили, сензори за мерење на 

загадување, прашина, бучава, светлина, за висина на водотеци и алармирање на 

опасност од поплави, за паметно управување со улично осветлување и заштеда на 

ресурси (човечки и материјални), употреба во логистичката индустрија, транспорт и др.  

Оваа технологија (LoRa) поседува најдобри перформанси што се однесува до 

односот цена/квалитет. LORA WAN е стандард од отворен тип што значи е овозможено 

поврзување на оваа технологија со останати системи на едноставен и сигурен начин. 

Сензорските уреди базирани на LoRa технологија не бараат пренос на голема количина 

на податоци при големи брзини, туку овозможуваат долготрајна работа со самостојни 

извори на напојување.  

Во рамки на проектот за 2023 година предвидени се и три настани на кои ќе бидат 

објавени активностите или презентирани резултатите од проектот. 

  
 

Активност 2 

Апликација во рамки на новите програми за прекугранична соработка. 

На 30.11.2022 Европската комисија даде зелено светло за започнување на 

Програмата за прекугранична соработка INTERREG VI-A IPA BG-MK, за периодот 2021 – 

2027. Со ова се овозможува почеток на нов циклус на отворање повици за прекугранична 

соработка. За 2023, предвиден е отворен повик за поднесување проекти до програмата  
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од приоритет 1 и 3. Првиот приоритет, „Позелен прекуграничен регион“ 

овозможува инвестиции за изградба на зелени површини во урбани и приградски 

средини, развој на природни зелени урбани површини и зелени површини за управување 

со водите. Повикот за овој приоритет се очекува во првата половина од годината.  

Приоритетот 3 е наменет за финансирање проекти за интегриран територијален 

развој со фокус на специфичните потреби на регионот. Во рамките на овој приоритет се 

поддржуваат активности за целосни, интегрирани и одржливи туристички производи, за 

зголемување на производствениот капацитет на МСП и проширување на нивната 

економска активност на нови пазари и производи. Повикот, за овој приоритет се очекува 

во втората половина од годината.  

На 23.11.2022 од страна на Европската комисија одобрена е за имплементација 

INTERREG VI-A IPA GR MK програмата за периодот 2021-2027. За да ги оствари своите 

цели, програмата се базира на 4 клучни приоритети:  

• Транзиција кон ниско - јаглеродна економија 

• Стратешки фокус на регионот Преспа 

• Поддршка и надградба на здравствените и социјалните услуги 

• Подобрување на управувањето за соработка 

ФЛОРИТ – Гевгелија во координација со одделението за ЛЕР се подготвува за 

учество на сите повици  кои ќе бидат распишани во рамки на двете програми. Треба да се 

напомене, дека како и досега, ФЛОРИТ аплицира самостојно, но доколку има потреба и 

во партнерство со општината. Исто така, овозможува на останатите клучни институции од 

општината (Општа болница, комунално претпријатие) партнерство со слични институции 

од прекуграничниот регион за остварување на потребите на локалната заедница.  

 

Активност 3 
ФЛОРИТ-Гевгелија ги координира и управува сите активности на ЛАГ Бојмија. Како 

иницијатори и основачи, ги превземаме сите обврски околу администрацијата, 

управувањето и имплементацијата на активностите.  

ЛАГ Бојмија учествува во реализацијана на проектот „Програма за развој на 

заедницата“, каде што Мрежата за рурален развој на РСМ е имплементатор, во 

соработка со 5 Локални акциски групи, помеѓу кои е и ЛАГ Бојмија.  

Програмата за развој на заедницата е катализатор на развојот предводен од 

локалните чинители, како докажан одржлив модел кој потоа може да се реплицира и 

унапредува во соодветни тематски сектори или географски подрачја. Програмата 

спроведува нов партиципативен пристап за решавање на проблемите со кои се соочуваат 

руралните средини. Главна цел на проектот е постигнување на одржлив развој на 

руралните средини во С. Македонија преку зголемена вклученост на локалните актери во 

препознавање и приоретизација на вистинските потреби на заедницата – при тоа 

потпирајќи се на сопствените ресурси и на зголемениот ангажман на јавниот, приватниот 

и граѓанскиот сектор. 
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Програмата за развој на заедницата се фокусира на вклучување на приватниот 

сектор и поддршка во обезбедувањето на финансии на локално/регионално ниво, 

поврзување на различни извори на финансирање и поддршка во градење на капацитети. 

Програмата го предводи процесот на континуирана промена, надградувајќи локални 

иницијативи, мобилизирајќи знаење и амбиции на локалните заедници во духот на 

иновација за подобар живот и застапување пред локалните и националните чинители. 

Клучни чинители во развојот на заедницата: општините, како дел од ЛАГ-от, се 

директни партнери кои ќе бидат активно вклучени во ко-креирање, ко-финансирање и ко-

имплементација на иницијативите за локален развој; чинителите во приватниот сектор 

кои преку иновативните модели ќе можат да ги унапредат економските активности на 

локално и регионално ниво со вклучување на останатите чинители во синџирот на 

снабдување, зголемување на вработеноста и склучување партнерства со локалната 

самоуправа и граѓанските организации; граѓанските организации и локалните граѓански 

иницијативи; носителите на политики кои се одговорни за развојните процеси на 

заедниците. 

Очекувани резултати од проектот: 

- Изградени капацитети на локалните чинители за мобилизација на сите 

заинтересирани граѓани и засегнати страни, како и искористување на локални 

можности за финансирање; 

- Зголемен број на партнерства помеѓу локалните чинители; 

- Зголемено учество и ангажирање на локалното население; 

- Постигнат развој предводен од локалните чинители во одредени заедници; 

- Зголемен ангажман на локалните чинители во идентификација и приоретизација 

на проблемите и можностите на заедницата (на пр., загадување, јавно здравје, 

недостаток од можности за работа, иселување, локален економски развој и сл.); 

- Подобрена мобилизација на локалните чинители и ресурси во осмислување и 

имплементација на решенија за проблемите во заедницата и во искористување на 

можностите за развој; 

- Ефективно реплицирање на одржливи модели за локален развој во други 

заедници и региони. 

Во 2022 година успешно беше реализирана иницијативата „Мегленија 2022“, 

предложена од Здружението на Власи „Мегленија“ од Гевгелија, а координирана од ЛАГ 

Бојмија. Со нејзина реализација, се обезбедија услови за развој на село Ума  преку 

олеснет пристап до центарот на селото, (изградба на калдрма во должина од 185 метри), 

се олесни проблемот со сметот преку поставување на специјализирани боксови за 

одлагање на отпадот и трајно се исчисти депонијата која беше на влезот на селото. Во 

иницијативата учествуваа 6 фирми, две невладини организации , ЈПКД Комуналец и 

општината. За 2023 година планирано е да се поддржи слична иницијатива. ЛАГ Бојмија и 

ФЛОРИТ ќе ја обезбедат потребната поддршка за реализација на истата.  
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Активност 4 
Во 2022 успешно беше реализиран првиот ЛАГ фест кој што во Септември се 

одржа во Радовиш. На саемот учествуваа и 15 претставници од територијата на ЛАГ 

Бојмија, од кои 10 беа од Гевгелија. Саемот, помина повеќе од успешно. Со оглед на 

барањето пред се на помладите учесници од Гевгелија, презедовме иницијатива за 

организација на ваков настан во Гевгелија. Подготвивме концепт до Мрежата за рурален 

развој и истиот ни е одобрен. Предвидено е и учество на ЛАГ-ови со нивни презентации 

на успешни приказни од најмалку 5 држави. Доколку има локална поддршка и интерес, 

наш предлог за 2023 да биде организиран во  Гевгелија, во партнерство со Домот на 

Култура од Гевгелија. За истиот имаме обезбедено 5000$, а во зависност од активностите 

и локалната поддршка можно е оваа сума да биде поголема.  

 

Активност 5 
Инвестирањето во образование на кадри за потребите на бизнисот на кој му е 

потребно потесно специјализирање на стручниот кадар и насоченост кон иновации и 

развој, е во фокусот на ФЛОРИТ за оваа година. За таа цел, воспоставена е почетна 

соработка со „Прогресив Академијата“ од Виница, со посредство на Мрежата за рурален 

развој, во рамки на проектот „Партнерство за развој на заедниците“. Имено, оваа 

академија претставува иновативен тренинг центар кој овозможува градење на технички 

вештини, спроведување на практични обуки, организира програма за развој на млади 

професионалци, како и спроведување на активности за истражување и одржлив развој. 

Конкретно, она што сметаме дека е интересно за младите од Гевгелија и нашиот регион е 

обуката за пекари, обуката за чоколатиери, обуката за специјалисти за управување со 

машини, како и обука за основи во кондиторската индустрија. 

Обуките е предвидено да се реализираат во месец Јуни, но пред тоа да се 

направи потребно е потпишување на Меморандум за соработка со сите засегнати страни 

во процесот. 

  

Активност 6 

Во рамките на проектот „Обезбедување услуги за подобро управување со 

природни ресурси“ кој се спроведува од страна на „Центар за климатски промени“ 

планирано е да се изработи евалвација на „Дигитална алатка за добра земјоделска 

пракса“ со која се планира полесно спроведување на Кодот за добра земјоделска пракса 

од страна на земјоделците. Исто така ќе биде изработен и промовиран Правилникот за 

начинот на утврдување на несообразноста и висината на процентот на намалување на 

директните плаќања кој што произлегува од Законот за земјоделство и рурален развој. 

Оваа активност, е дел од активностите кои ги работиме со партнерски организации, со 

кои имаме постојана соработка. 

 

ФЛОРИТ-Гевгелија и во 2023 година ќе ја продолжи започнатата соработка со 

граѓанскиот сектор. Соработката продолжува и со Центарот за развој на Југоисточниот  
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плански регион, каде што учествуваме во работата на Советот за развој на 

Југоисточниот регион.  

ФЛОРИТ – Гевгелија учествува во работата на новоформираниот Стратешки 

одбор за имплементација на територијалната стратегија за прекуграничниот регион БГ-

МК со право на глас за периодот до 2029 година. 

 Исто така, ФЛОРИТ - Гевгелија има свој член со право на глас и во Мониторинг 

комитетот за надгледување на имплементација на програмата за прекугранична 

соработка со Грција, за периодот до 2029 година. Сето ова, произлегува од нашите 

заложби, од нашите активности на терен, од нашето учество при креирање на 

регионалните програмски документи, за што добиваме и соодветно признание со 

поканата за учество во овие тела.  

Повеќе информации за активностите на ФЛОРИТ-Гевгелија можат да се добијат на 

следниве веб страни, кои ги администрираме: 

https://florit-gevgelija.eu/ 

https://kupuvajlokalno.mk/ 

http://meka.mk/ 

http://energain.eu/ 

https://bojmija.mk/ 

http://bojmija.lag.mk/ 

 

II. Финансирање на работата на Фондацијата за локален развој и развој 

на информатичка технологија 

 Во прилог е потребниот буџет за реализација на активностите, кој што 

претставува и ко-учество на Фондацијата при изработка и имплементација на проекти. 

 

Буџет на Фондација за локален развој 
и развој на ИТ Гевгелија 

                  2023 

Трошоци (во денари) Вк
упно 
месеци 

По 
месец 

Вк
упно  

1. Човечки ресурси    

1.1 Плати и надоместоци за плата    

    1.1.1. Администрација – Фондација                                                                                  12 114 
000 

1 
368 000 

1.2 Надградување на човечките ресурси    

    1.2.1 Учество на инфо денови / 
конференции 

12 0  

    1.2.2  Тренинг/ обуки 12 1500 18 
000 

Вкупно човечки ресурси   1 
386 000 

    

2. Патувања    

2.1 Меѓународни патувања    

2.1.1. Студиски патувања ( конференции и 
семинари ) 

12 /  

https://florit-gevgelija.eu/
https://kupuvajlokalno.mk/
http://meka.mk/
http://energain.eu/
https://bojmija.mk/
http://bojmija.lag.mk/


2.2 Патни трошоци во земјата 12 2000 24 
000 

Вкупно за патувања   24 
000 

    

3.Локални трошоци за канцеларија    

3.1. Трошоци за канцеларија    

   3.1.1. Изнајмување на простор    

   3.1.2  Електрична енергија     

   3.1.3. Греење    

   3.1.4. Вода и ѓубрарина 12 1500 18 
000 

   3.1.5. Пошта, телефон и интернет 12 2000 24 
000 

   3.1.6. Поправка и одржување на ИТ опрема 12 1000 12 
000 

3.2. Потрошен материјал    

   3.2.1. Канцелариски набавки ( хигиенски 
средства ) 

12 1500 18 
000 

   3.2.2. Канцелариски материјал 12 1000 12 
000 

   3.2.3  Одржување и чистење на просториите 12 2000 24 
000 

Вкупно трошоци за канцеларија   10
8 000 

    

4. Други трошоци , услуги    

4.1. Публикации ( web страна, одржување и 
хостинг) 

12 2000 24 
000 

4.2. Финансиски трансакции, данок 12 2000 24 
000 

4.3. Сметководствени услуги 12 6500 78 
000 

4.4. Евалуациони трошоци  /   

4.5. Трошоци за пререгистрација и нотарски 
услуги 

/   

4.6. Непредвидени трошоци /   

    

Вкупно други трошоци   12
6 000 

    

    

Вкупно трошоци   1 
644 000 

 
 
Бр.09-2560/1                                                                         Претседател 
27.12.2022 год.                                             на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Патрик Матх                                                                
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Врз основа на член 11 став (1) алинеа 7 од Законот за социјалната заштита („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 
294/21, 99/22 и 236/22) и член 22 став (1) точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на Oпштина Гевгелија на седницата, одржана 
на  27.12.2022 година, донесе: 

 

 ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Гевгелија во областа 

на социјална заштита за 2023 година 
 

1. ВОВЕД  
 
Социјалната заштита е дејност од јавен интерес која се остварува преку, мерки, 

активности, програми и политики за заштита од социјални ризици, превенција и надминување на 
социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз добросостојбата на жените и мажите, со 
цел: 

 
➢ одржување на социјалната сигурност на жените и мажите; 
➢ спречување на социјалната исклученост; 
➢ подобрување на квалитетот на животот на жените и мажите и 
➢ зајакнување на капацитетите на жените и мажите за водење независен, активен и 

продуктивен живот. 
 
Согласно Законот за социјалната заштита, надлежноста на Општините од областа на 

социјалната заштита се реализира со Годишна програма за потребите на жените и мажите, 
граѓаните од областа на социјалната заштита. Во Програмата, Општината предвидува активности и 
финансиски средства за реализација на истите. Активностите се во насока на преземање мерки 
кои ќе придонесат за подобрување на условите за живот на жените и мажите- граѓани во 
локалната заедница, особено, на најзагрозените и социјално-исклучени жени и мажи. 

Со Програмата за социјална заштита, Општина Гевгелија ги штити социјално-најранливите 
жени и мажи кои, поради неповолни лични или социјални околности, не се во можност сами да ги 
задоволат своите основни животни потреби. 

 Програмата се повикува на Законот за еднакви можности помеѓу жените и мажите 
и Законот за спречување и заштита од дискриминација, како и на Стратегијата за родова 
рамноправност 2022-2026 г. 

 
2. ЦЕЛИ: 
 
 Со Програмата за активностите на Општина Гевгелија во областа на социјална 

заштита се предвидуваат активностите во областа на социјалната заштита да бидат насочни кон 
остварување на следните приоритетни цели: 

- обезбедување активен однос на Советот на Општина Гевгелија кон задоволување на 
потребите и интересите на жените и мажите во областа на социјалната заштита; 

- подобрување на стандардот на жените и мажите; 
- изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи; 
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- инклузија на жени и мажи - лица со посебни потреби во сферата на општественото 

живеење; 
- еднакви можности на мажите и жените.  
 
3. АКТИВНОСТИ: 

 
3.1. Еднократна парична помош за новородено дете 
 
Општина Гевгелија ќе доделува еднократна парична помош за женски и машки 

новородени деца во текот на 2023 година, чии родители се со постојано место на живеење на 
подрачјето на општина Гевгелија. Паричната помош од Општина Гевгелија изнесува 6.000,00 
денари за новородено дете и 12.000,00 денари за третородено дете и секое наредно новородено 
дете.  

Барателот е потребно со барањето за доделување на еднократна парична помош да 
достави: 

- копија од лична карта на родителите, 
- извод од матична книга на родените (за новороденчето, за трето дете-извод за сите три 

деца), 
- копија од трансакциска сметка. 
Ова право го остваруваат и родители на посвоени деца. 
 
3.2. Еднократна парична помош за социјално- загрозени лица, жени и мажи жители на 

општина Гевгелија  
 
Општина Гевгелија доделува еднократна парична помош за задоволување на потребите на 

лице- жена и маж или семејство кое се нашло во положба на социјална односно материјална 
загрозеност, на физички лица за лекување во државата и во странство, а кои не се во можност 
финансиски да ги покријат трошоците за лекување, како и за смртен случај во семејства кои не се 
во можност финансиски  да ги покријат трошоците за истиот. 

Еднократната парична помош се доделува еднаш годишно. 
Составен дел на барањето за еднократна парична помош е медицинска 

документација со која барателот располага не постара од 6 месеци, потврда од надлежна 
институција за социјалната положба, односно извод од матична книга на умрените (во рок 
од 3 месеца од смртниот случај).  

 
3.3. Обезбедување на новогодишни пакетчиња за девојчиња и момчиња- деца чии 

родители се корисници на гарантирана минимална помош и девојки и момци- лица кои го 
посетуваат Дневниот центар за лица со посебни потреби 

 
Новогодишните пакетчињата ќе се обезбедат за девојчиња и момчиња- деца, чии 

родители се корисници на гарантирана минимална помош и се жители на општина Гевгелија и 
девојчиња и момчиња кои го посетуваат Дневниот центар за лица со посебни потреби. 

 Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа - Гевгелија, на барање од Општината, ќе 
достави список на лица кои можат да го остварат ова право. 

 
3.4. Субвенционирање на потрошувачката на вода за пиење 
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Оваа активност се однесува на мажи и жени- лица кои се корисници на гарантирана 

минимална помош и социјална пензија на подрачјето на општина Гевгелија.  
Корисникот го остварува надоместокот по основ на субвенција на дел од месечната сметка 

за комунални услуги - испорака на вода за пиење, издадена од давателот на услуга - ЈПКД 
„Комуналец“- Гевгелија, доколку: 

- остварува право на гарантирана минимална помош или социјална пензија, согласно 
Законот за социјалната заштита, 

- редовно ги плаќа сметките за потрошената вода, 
- потрошувачката на вода не надминува повеќе од 20 м3 месечно. 
 
3.5. Доделување на огревно дрво на корисници на гарантирана минимална помош или 

социјална пензија 
 
Оваа активност се однесува на мажи и жени- корисници на гарантирана минимална 

помош и социјална пензија, кои се жители на општина Гевгелија. Дрвата за огрев ќе се доделат по 
претходно доставен список од Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа - Гевгелија. 

 
 3.6. Обезбедување превоз на лица со посебни потреби кои го посетуваат 

Дневниот центар за лица со посебни потреби - Гевгелија 
 
Обезбедување на превоз опфаќа бесплатен превоз на штитениците на Дневниот центар за 

лица со посебни потреби од нивните домови до Центарот и обратно. Право на користење на 
превозот имаат и нивните придружници. 

Превозот се организира по претходно спроведување на постапка согласно Законот за јавни 
набавки, а врз основа на податоци добиени од Центарот. 

 
3.7. Превентивни активности, едукација и третирање на проблеми во вербалната 

комуникација 
 
Во ЈУ Работнички универзитет „Кирил и Методија“ Гевгелија, втора година по ред, по 

иницијатива на Општина Гевгелија, се спроведува услугата за деца, девојчиња и момчиња - 
превентивни активности, едукација и третирање проблеми во вербалната комуникација. Со оваа 
услуга се врши групна, индивидуална и окупациска терапија за отстранување на говорните 
општетувања кај децата, а услугата е бесплатна за корисниците. 

Пријавувањето на децата кои имаат потреба од логопед, е врз основа на јавен повик кој го 
објавува Општината. 

 
3.8. Доделување стипендии на ученици 
 

Доделувањето стипендии ќе се врши врз основа на Конкурс 

за доделување на десет стипендии на студенти, девојки и момци - жители на општина 
Гевгелија за студиската 2022/2023 година, кој го распишува Градоначалникот на општина 
Гевгелија. 
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По доставената ранг-листа од Комисијата за разгледување на пријавите за доделување 

на стипендии, Градоначалникот донесува Одлука за доделување на стипендии на студенти, 
жители на Општина Гевгелија. 

Правото се остварува врз основа на одлука донесена од Советот на Општина Гевгелија.  
 
3.9. Обезбедување на бесплатна храна во училиштата  
Бесплатна храна ќе се обезбеди за ученици, чии родители се корисници на гарантирана 

минимална помош и се жители на општина. 
 Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа - Гевгелија, на барање од Општината, ќе 

достави список на ученици кои можат да го остварат ова право. 
 
3.10. Изградба на пристапни рампи за инвалидизирани жени и мажи во јавните 

општински установи 
Оваа активност ќе се реализира согласно Законот за градење и Правилникот за начинот на 

обезбедување непречен пристап, движење (хоризонтално и вертикално), престој и работа на 
жени и мажи, лица со инвалидност до и во градби со јавни деловни намени, градби со намена 
домување во станбени згради, како и градби со станбено-деловна намена.  

 
3.11. Набавка на автоматизирани колички за жени и мажи- лица со попреченост 
Општина Гевгелија ќе донира 3 автоматизирани колички на жени и мажи - лица со 

попреченост, со цел да се помогне лицата кои се соочуваат со физички хендикеп да можат 
полесно да ги извршуваат своите секојдневни активности. 

 Оваа активност ќе се спроведе во соработка и по препорака од Здружението 
„Мобилност“.  

 3.12. Имплементација на проектот „Развој на социјалните услуги – Лична асистенција“, 
финансиски поддржан од Министерството за труд и социјална политика  

 Општините Гевгелија и Богданци заеднички аплицираа на Вториот повик за развој на 
социјални услуги на локално ниво како дел од Проектот за подобрување на социјалните услуги 
што го спроведува Министерството за труд и социјална политика со поддршка на Светска банка. 
Услугата која со која се аплицира е лична асистенција во домот, со која директно се помага на 
жените и мажите- лица со попреченост во извршување на нивните дневни активности и 
задоволување на нивните лични егзистенционални потреби. Целна група се девојчиња и 
момчиња - деца од шест години и жени и мажи- возрасни лица до 64 годишна возраст, со намален 
функционален капацитет. Давател на услугата лична асистенција ќе биде Црвен крст на РСМ-
Општинска организација Гевгелија. 

 Министерството за труд и социјална политика обезбеди грант од 7.131.336 денари за 
финансирање на услугата Лична асистенција, а кофинансирањето на општините изнесува 277.912 
денари. Вкупниот буџет за реализација на проектот изнесува 7.538.848 денари.  
                 3.13 Субвенционирање на режиските трошоци (електрична енергија, вода, интернет) на 

заедницата на инвалидските организации во општина Гевгелија 

 Субвенционирање на режиските трошоци на заедницата на инвалидките организации во 

општина Гевгелија ќе се реализира врз основа на месечните фактури доставени до општина 

Гевгелија од здруженијата 
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4. РОДОВИ ИНДИКАТОРИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛАТИ: 
 
- Еднократна парична помош за новородено дете - број на новородени женски и машки  

деца. 
На овој начин, освен што се помагаат семејствата со принови и се поттикнува наталитетот, 

Општината ќе може да добие и евиденција за новородени деца во општината на годишно ниво, со 
што ќе се утврди и дали постои тренд на пораст или опаѓање на бројот на новородени деца во 
општината; 

 
- Еднократна парична помош за социјално-загрозени лица, жени и мажи – зголемен број 

на задоволни корисници, жени и мажи од конкретната мерка (самохрани мајки, самохрани 
татковци, жени и мажи во социјален ризик, болни жени и мажи, кориснички и корисници на ГМП, 
невработени жени и мажи, родители на деца со посебни потреби); 

 
- Обезбедување новогодишни пакетчиња за деца, чии родители се корисници на 

гарантирана минимална помош и лица кои го посетуваат Дневниот центар за лица со посебни 
потреби - број на задоволни корисници, жени и мажи од конкретната мерка; 

 
- Субвенционирање на потрошувачката на вода за пиење - број на задоволни корисници, 

жени и мажи од конкретната мерка (кориснички и корисници на ГМП и на социјална пензија); 
 
- Доделување огревно дрво на корисници на гарантирана минимална помош или 

социјална пензија - број на задоволни корисници, од конкретната мерка (кориснички и корисници 
на ГМП и на социјална пензија); 

 
- Обезбедување превоз на лица со посебни потреби - мерење на задоволството на 

родителите од користење на мерката (намалување на трошоците, намалување на обврските и 
остварување на правата на родителите - вработување, извршување на домаќинските работи, 
недостиг од јавен превоз, социјализација на децата); 

 
- Превентивни активности, едукација и третирање на проблеми во вербалната 

комуникација - број на задоволни корисници, жени и мажи од конкретната мерка; 
 
- Доделување стипендии за ученици - број на студенти (машки и женски) кои ќе се 

запишат на Медицински факултети и Технички факултети; 
 
- Обезбедување бесплатна храна за ученици - број на задоволни корисници, жени и мажи 

од конкретната мерка; 
 
- Изградба на пристапни рампи за инвалидизирани лица во јавните општински установи 

- број на задоволни корисници, жени и мажи од конкретната мерка; 
- Набавка на автоматизирани колички за лица со попреченост - број на задоволни 

корисници, жени и мажи од конкретната мерка; 
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- Проект за развој на социјалните услуги - Лична асистенција- мерење на задоволството 

на жените и мажите од конкретната услуга (деца од шест години и возрасни лица до 64 годишна 
возраст, со намален функционален капацитет. 

 
 5. БУЏЕТ: 
 
 Активностите предвидени со оваа програма ќе се реализираат со средства 

предвидени во Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2023 година, а во вкупен износ од 4.000.000 
денари и донации.   

 
6.  СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ: 
 
За резултатите од следењето и реализацијата на активностите од Програмата ќе се 

подготви Годишен извештај, за кој одговорен ќе биде раководителот на одделението, а ќе ги 
подготвува во соработка со членовите на интерсекторската група и доставените податоци од 
релевантните институции. 

Годишниот извештај го усвојува Советот на Општината што ќе биде објавено во 
службениот гласник. Исто така, во соработка со ИТ службата ќе се промовираат мерките и 
резултатите на веб-страната и социјалните мрежи. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
 
Програмата влегува во сила од денот на објавување во "Службен гласник на Oпштина 

Гевгелија". 
 
Бр.09-2561/1                                         Претседател 
27.12.2022 год.                                                                    на Советот на Oпштина Гевгелија, 
Гевгелија                        Патрик Матх  с.р. 

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

 

 

Врз основа на член 22 став (1) точка 7,  член 36, став (1) точка 15 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 38 став (1) точка 11 од 
Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) Советот на Општина Гевгелија на својата 21-ва седница, 
одржана на ден 27.12.2022 година, го донесе следниот  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА 
ПАРИЧНА ПОМОШ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
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Член 1 
Со овој Правилник се одредуваат критериумите, условите и постапката за 

доделување на еднократна парична помош и висината на паричната помош која ја 
доделува Општина Гевгелија на физички лица. 

 
Член 2 

Право на користење на еднократна парична помош согласно одредбите од овој 
Правилник можат да остварат само физички лица, коишто се жители на Општина 
Гевгелија само еднаш во текот на календарската година. 

 
Член 3 

Во Буџетот на Општина Гевгелија, за секоја година посебно се предвидуваат 
средствата кои се доделуваaт на физички лица во вид на: 

1. Еднократна парична помош за социјално-загрозени лица (приматели на 
гарантирана минимална помош, невработени лица); 

2. Еднократна парична помош за лекување; 
3. Еднократна парична помош за родители на деца со попреченост; 
4. Еднократна парична помош за смртен случај;  
5. Еднократна парична помош за новороденче; 
6. Еднократна парична помош за прво новороденче во годината. 
 
II. КРИТЕРИУМИ, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА 

ПАРИЧНА ПОМОШ 
 

Еднократна парична помош за социјално-загрозени лица 
 

Член 4 
Општина Гевгелија доделува еднократна парична помош за задоволување на 

потребите на лице или семејство кое се нашло во положба на социјална, односно 
материјална загрозеност. 

Висината на паричната помош од ставот 1 на овој член изнесува од 2.000,00 до 
3.000,00 денари. 

Паричната помош од став 1 на овој член се доделува на приматели на 
гарантирана минимална помош и невработени лица. 

Постапката за доделување парична помош на социјално-загрозени лица се 
поведува со поднесување на писмено барање до Aрхивата на Општина Гевгелија.   

Со поднесувањето на барањето, подносителот потпишува изјава за користење на 
неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на 
парична помош. 

За остварување на правото на парична помош за социјално-загрозени лица, 
барателот со барањето ја поднесува следната документација: 

- копија од важечка лична карта на барателот; 

- потврда од Агенцијата за вработување на РСМ (за невработени); 

- потврда од Центар за социјални работи (за приматели на ГМП); 

- копија од трансакциска сметка на барателот. 
 

Еднократна парична помош за лекување 
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Член 5 
 

Еднократна парична помош се доделува на физички лица за лекување во 
државата и странство, а кои не се во можност финансиски да ги покријат трошоците за 
лекување. 

Висината на паричната помош од став 1 на овој член изнесува од 3.000,00 до 
25.000,00 денари. 

Во исклучителни ситуации, висината на паричната помош може да биде и повисока 
од утврдената во став 2 на овој член, а најмногу до 30.000,00 денари и тоа кога  
барателот е во живото-загрозувачка состојба и му се потребни повеќе финансиски 
средства за да изврши оперативен зафат. 

Постапката за доделување на парична помош за лекување се поведува со 
поднесување писмено барање до Архивата на Општина Гевгелија. 

Со поднесување на барањето, подносителот потпишува изјава за користење на 
неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на 
парична помош. 

За остварување на правото на парична помош за лекување, барателот со 
барањето ја поднесува следната документација: 

- копија од важечка лична карта на барателот; 
- медицинска документација (специјалистички упати, наоди од специјалист, извештај 

за историјат на болеста, отпусни листи, медицински потврди од соодветни 
здравствени установи за болничко лекување, потврда/извештај за закажана 
хируршка интервенција и слично, не постари од 6 месеци); 

- копија од трансакциска сметка на барателот. 
 

Еднократна парична помош за родители на деца со пречки во развојот 
 

Член 6 
 

Општина Гевгелија доделува еднократна парична помош за родители на деца со 
пречки во развојот. 

Висината на паричната помош од ставот 1 на овој член изнесува 6.000,00 денари. 
Постапката за доделување парична помош се поведува со поднесување на 

писмено барање до Архивата на Општина Гевгелија.   
Со поднесувањето на барањето, подносителот потпишува изјава за користење на 

неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на 
парична помош. 

За остварување на правото на парична помош, барателот со барањето ја 
поднесува следната документација: 

- копија од важечка лична карта на барателот; 

- копија од трансакциска сметка на барателот; 

- копија од наод и мислење од соодветен стручен орган – комисија.  
 

Еднократна парична помош за смртен случај 
 

Член 7 
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Еднократна парична помош ќе се доделува за смртен случај во семејства кои не се 

во можност финансиски  да ги покријат трошоците за истиот.  
Висината на паричната помош од став 1 на овој член е  6.000,00 денари. 
Паричната помош од став 1 на овој член се доделува на приматели на 

гарантирана минимална помош и невработени лица. 
Постапката за доделување на парична помош за смртен случај се поведува со 

поднесување на писмено барање до Архивата на Општина Гевгелија. 
Со поднесувањето на барањето, подносителот потпишува изјава за користење на 

неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на 
парична помош. 

Потребна документација за остварување на правото на парична помош за  за 
смртен случај за барателот и членовите на неговото семејството е: 

- копија од важечка лична карта на барателот; 

- извод од матичната книга на умрените; 

- потврди од Агенцијата за вработување на РСМ (за невработени); 

- потврда од Центар за социјални работи (за корисници на гарантирана минимална 
помош); 

- копија од трансакциска сметка на барателот. 
 Барањето за остварување на правото на парична помош од став 1 на овој член се 

поднесува во рок од  три месеци од настанувањето на смртниот случај. 
 

Еднократна парична помош за новородено дете 
 

Член 8 
 

 Право на еднократна помош за новородено дете имаат родители жители на 
општина Гевгелија.   

Висината на парична помош изнесува 6.000 денари за новородено дете и 
12.000,00 денари за третородено дете и секое наредно новородено дете. 

Постапката за доделување на парична помош за новородено дете се поведува со 
поднесување на писмено барање до Архивата на Општина Гевгелија. 

Со поднесувањето на барањето, подносителот потпишува изјава за користење на 
неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на 
парична помош. 

 Потребна документација за остварување на правото на парична помош за 
новородено дете: 

- копија од важечка лична карта од родителите; 

- копија од извод од матичната книга на родените за детето (за новороденчето, за 
трето дете- извод за сите три деца); 

- копија од трансакциска сметка на барателот. 
 Барањето за остварување на правото на парична помош од став 1 на овој член се 

поднесува во рок од шест месеци од раѓањето на детето. 
 

Еднократна парична помош за прво новородено дете 
 

Член 9 
 

Право на еднократна помош за прво новородено дете има мајката која ќе го роди  
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првото новороденче во тековната годината. 
Висината на паричната помош од став 1 на овој член изнесува 20.000 денари. 
ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија ја известува Општина 

Гевгелија кога ќе се роди првото новороденче во годината. 
 
 
III. КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНА ПОМОШ 

 
Член 10 

По поднесени барања за доделување на парична помош согласно овој Правилник, 
одлучува Градоначалникот на Општината по претходен предлог на Комисијата за 
доделување парична помош. 

 
Член 11 

 
Комисијата за доделување на парична помош (во натамошниот текст Комисија) 

составена од 3 члена, со Решение ја формира Градоначалникот на Општина Гевгелија од 
редот на вработените во општинската администрација. 

 
Член 12 

Комисијата ги разгледува поднесените барања и констатира дали барателите ги 
исполнуваат условите за доделување на парична помош согласно одредбите од овој 
Правилник. 

 
Член 13 

Доколку барањето е комплетно и е поднесено согласно пропишаниот рок, 
Комисијата ја проверува основаноста на барањето и дава предлог до Градоначалникот 
согласно овој правилник. 

 
Член 14 

По доставувањето на предлогот, Градоначалникот на Општина Гевгелија донесува 
Решение за одобрување или одбивање на барањето за доделување на парична помош. 

 
 
 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 15 
 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
"Службен Гласник на Општина Гевгелија". 
 
 
бр.09-2562/1                                       Претседател  
27.12.2022 год.                           на   Советoт  на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                              Патрик Матх с.р. 

------------------------------------------------    
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  Vrz osnova na ~len 38 stav (1) to~ka 3 od Statutot na Оp{tina Gevgelija ("Slu`ben glasnik na 

Op{tina Gevgelija" br.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21god), Sovetot na Оp{tina Gevgelija na 

sednicata odr`ana na 27.12.2022 godina, donese 
 

 
P R O G R A M A 

ZA  RABOTA NA  SOVETOT NA OP[TINA 

GEVGELIJA ZA 2023 GODINA 

 

VOVED 

 
So ovaa Predlog-Programa se opredeluvaat pra{awata (aktite i materijalite) koi }e gi 

razgleduva i odlu~uva na Sovetot na Op{tina Gevgelija vo svoeto rabotewe vo tekot na 2023 godina 
(Vo natamo{niot tekst: Sovetot na Op{tinata). 

Pokraj pra{awata sodr`ani vo Programata, Sovetot na op{тиnata }e razgleduva i odlu~uva i 

po drugi pra{awa i problemi {to }e proizlezat od zakonskite i drugi propisi koi  }e bidat 
doneseni vo tekot na 2023 godina. 

Vo realiziraweto na programata, Sovetot na Op{tinata }e sorabotuva so Gradona~alnikot na 
op{tinata, javnite slu`bi, ustanovi i pretprijatija osnovani od op{tinata, nevladiniot sektor 
kako i so drugi organi i organizacii. 

Pra{awata po koi }e rasprava i odlu~uva Sovetot na op{tinata vo 2023 godina se rasporedeni 

vo grupi i podgrupi.  
 

1-vi DEL 
1. AKTI OD OBLASTA NA FINANSIRAWETO NA 

                 JAVNITE POTREBI VO OP[TINA GEVGELIJA 
 

1.1.Zavr{na smetka za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2022 godina. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

Rok: Do 15 mart 2023 godina. 

 

1.2.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskite osnovni u~ili{ta "Vlado Kantarxiev", 

"Krste Misirkov", "Kliment Ohridski", "Risto [uklev" i "Vaso Karajanov". 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta 

Rok: 15 Mart 2023 godina 

1.3.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskoto sredno u~ili{te "Josif Josifovski" 

Gevgelija. 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinsko sredno u~ili{te. 
Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.4.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskata ustanova za deca- Detska gradinka 

"Detska Radost" Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova za deca  

Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.5. Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinska ustanova biblioteka "Goce Del~ev" 

Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova biblioteka 

Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.6.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskata ustanova Dom na kultura "Makedonija" 

Gevgelija 
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  Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Domot na kulturata 

Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.7.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskata ustanova Rabotni~ki univerzitet 
"Kiril i Metodija" Gevgelija 

  Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Rabotni~ki univerzitet 
Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.8.Zavr{na smetka na JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" za 2022 godina. 

  Predlga~ i izgotvuva~: JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" 

  Rok: 15 Mart 2022 godina. 

1.9.Kvartalni izve{tai za izvr{uvawena Buxetot za 2023 godina 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~: Op{tinska administracija 

Rok: Kvartalno vo tekot na 2023 godina. 

1.10.Informacija za prezemenite aktivnosti za podgotovka na Strategijata za lokalen 
odr`liv razvoj na op{tina Gevgelija. 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

        Izgotvuva~: Op{tinska administracija Sektor za javni dejnosti i LER, 
Фактултет за бизнис логистика и туризам Гевгелија 

  Rok: Февруари  2023 godina. 

1.11.Buxet na op{tina Gevgelija za 2024 godina 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

Rok: Do krajot na dekemvri 2023 godina. 

1.12.Odluka za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2024 godina 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
Rok: Do krajot na dekemvri 2023 godina. 

1.13.Godi{en finansiski plan za 2024 godina na Op{tinskite osnovni u~ili{ta "Vlado 
Kantarxiev", "Krste Misirkov", "Kliment Ohridski", "Risto [uklev" i "Vaso Karajanov" 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta 
Rok:Dekemvri 2024 
1.14.Godi{en finansiski plan za 2024 godina na Srednoto op{tinsko u~ili{te 

"Josif Josifovski" Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Srednoop{tinsko u~ili{te 
Rok: Dekemvri 2024 godina. 

1.15.Godi{en finansiski plan zа 2024 godina na Op{tinskata ustanova za deca- Detska 
gradinka "Detska Radost" Gevgelija 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova za deca 
Rok: Dekemvri 2023 godina. 

1.16.Godi{en finansiski plan za 2024 godina na Op{tinska ustanova biblioteka "Goce 
Del~ev" Gevgelija 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova biblioteka 
Rok: Januari - fevruari  2024 godina. 

1.17.Godi{en finansiski plan za 2024 godina na Op{tinskata ustanova Dom na kultura 

"Makedonija" Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Domot na kulturata 
Rok: Januari - fevruari 2024 godina. 

1.18. Godi{en finansiski plan za 2024 godina na Op{tinskata ustanova Rabotni~ki 
univerzitet "Kiril i Metodija" Gevgelija 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Rabotni~ki  univerzitet 
Rok: Januari- fevruari 2024 godina. 

1.19.Godi{en finansov plan na JOU Pionerski dom"Josip Broz Tito"za 2024 god. 
  Predlga~ i izgotvuva~: JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" 
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  Rok: Januari - fevruari 2024 godina. 
1.20.Godi{ni finansiski izve{tai od site korisnici na programite  za potro{enite 

sredstva dodeleni od Buxetot na op{tina Gevgelija. 
Predlaga~ : Sovetnici 
Izgotvuva~: Nevladinite organizacii i Op{tinskata  administracija 
Rok: Januari 2023 godina. 

1.21.Zavr{ni izve{tai od realiziranite proekti na fondacijata FLORIТ kade {to 
op{tina Gevgelija se pojavuva kako partner . 

Predlaga~ : Sovetnici 

Izgotvuva~: fondacijata FLORIТ 
Rok: Mart 2023 godina. 

 

2. AKTI OD OBLASTA NA URBANISTI^KOTO UREDUVAWE NA PROSTOROT VO 

NASELENITE MESTA VO OP[TINA GEVGELIJA 

2.1.Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi vo op{tina Gevgelija za 2024 godina. 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

        Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina 
2.2.Informacija za sostojbata so realizacijata na urbanisti~kite planovi vo op{tina 

Gevgelija 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

        Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina 
2.3.Informacija za sostojbata so postapuvaweto po barawata za utvrduvawe praven status 

na bespravno izgradeni objekti vo op{tina Gevgelija  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Op{tinska administracija  
  Rok: Jуni 2023 god. 

2.4.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe, odr`uvawe i za{tita na 
objekti od kulturnoto nasledstvo, spomenici i drugi objekti vo op{tina Gevgelija za 2023 godina. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 god. 
2.5.Programa za finansirawe, odr`uvawe i za{tita na objekti od kulturnoto nasledstvo, 

spomenici i drugi objekti vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 god. 
.2.5. Programa za postavuvawe na vremeni objekti vo op{tina Gevgelija. 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska administracija 
  Rok: Vo tekot na 2023 god. 

 
3.AKTI OD OBLASTA NA UREDUVAWETO NA GRADE@NO 

ZEMJI[TE, LOKALNI PATI[TA, SOOBRA]AJ I 
JAVNOTO OSVETLUVAWE 

 
3.1.Izve{taj za realizacija na Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te vo op{tina 

Gevgelija za 2022 godina 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

Rok:Mart 2023 godina. 
3.2.Izve{taj za realizacija na Programata za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i 

za{tita na op{tinskite pati{ta i ulici vo op{tina Gevgelija za 2022 godina 
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  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Mart 2023 godina. 
3.3.Informacija za sostojbata so re~nite korita i odvodnite kanali vo op{tina Gevgelija, 

nivno ureduvawe i koristewe. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija ,AD "Vodostopanstvo" i JP "Makedonija pat 

", Министерство за економија – Сектор за минерални суровини 
Rok: April 2023 godina. 

3.4.Programa za ureduvawe na re~nite korita i odvodnite kanali vo urbanite sredini vo 
op{tina Gevgelija. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija, Министерство за економија 

Rok: Maj 2023 godina. 
3.5.Informacija za sostojbata i prezemenite aktivnosti za ku~iwata skitnici vo op{tina 

Gevgelija. 
  Predlaga~ i Izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 
                     Rok: Maj 2023 godina. 
3.6.Informacija za sostojbata so javnoto osvetluvawe vo naselenite mesta vo op{tina 

Gevgelija 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Juni-Noemvri 2023 god. 
3.7.Informacija za sostojbata so op{tinskiot liniski prevoz na patnici vo op{tina 

Gevgelija. 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
                     Rok: Juni 2023 godina. 
3.8.Informacija za sostojbata so avto-taksi prevoz na patnici vo op{tina Gevgelija. 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija-Odelenie za inspekciski raboti, 
претставник од авто такси превозници 

Рок: Juni 2023 godina. 
3.9.Informacija za sostojbata so horizontalnata i vertikalnata signalizacija vo op{tina 

Gevgelija 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{itnata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Oktomvri 2023 godina. 
3.10.Informacija za hortikulturno ureduvawe vo op{tina Gevgelija. 

  Predlaga~: ЈПКД Комуналец Гевгелија 

Izgotvuva~: ЈПКД Комуналец Гевгелија 

  Rok: Noemvri 2023 godina. 
3.11.Informacija za sostojbata so prezemenite aktivnosti za izgradba na regionalna 

deponija za komunalen cvrst otpad. 
 Predlaga~: Ministerstvo za transport i vrski - Skopje 
            Izgotvuva~: Ministerstvo za transport i vrski -Skopje 

Rok: Noemvri-Dekemvri 2023 godina. 
3.12.Programa za ureduvawe na grade`no zemji{te vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
   Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.13.Programa za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na op{tinski pati{ta i 

ulici vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 
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  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 

3.14.Информација за спроведување на Одлуката за надоместок за прекумерно искористување на 

локалните патишта во општина Гевгелија во 2023 година 

                        Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Op{tinska administracija/ Државен инспекторат       за  

                         патен сообраќај        
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.15.Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi vo op{tina Gevgelija za  godina 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.17.Programa za javnoto osvetluvawe vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.18.Programa za hortikulturno i parterno ureduvawe na javni povr{ini vo op{tina 

Gevgelija za 2024 godina 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:JPKD Komunalec Gevgelija 

  Rok: Dekemvri 2023 god. 

3.19.Izve{taj za realizacija na Programata za odr`uvawe na javnata ~istota vo op{tina 
Gevgelija za 2022 godina 

  Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: JPKD Komunalec Gevgelija  

  Rok: Mart 2023 godina. 
3.20.Programa za odr`uvawe na javnata ~istota vo op{tina Gevgelija za 2024 godina. 
  Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~:  JPKD Komunalec Gevgelija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.21.Programa za aktivnostite na op{tina Gevgelija vo oblasta na Lokalniot ekonomski 

razvoj (LER) za 2024 godina. 
             Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

  Rok: Dekemvri 2023 godina. 

3.22.Programa za dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i третирање на бездомни животни 
vo op{tina Gevgelija za 2024 godina. 

  Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

  Rok: Dekemvri 2023 godina. 

3.23.Програма за заштита и спасување и справување со кризи на подрачјето на општина Гевгелија 

за 2024 година. 

Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.24.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe na sportskite aktivnosti vo 

op{tina Gevgelija za 2022 godina 
                        Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

  Rok: 15 март 2023 godina. 

3.25.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe na програми и проекти од 

областа на културата vo op{tina Gevgelija za 2022 godina 
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                        Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

Rok: 15 март 2023 godina. 

3.26.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe na НВО секторот vo op{tina 

Gevgelija za 2022 godina 
                        Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

Rok: 15 март 2023 godina. 

3.27.Izve{taj za realizacija na Programata za поддршка на Месните заедници vo op{tina 

Gevgelija za 2022 godina 

                        Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

Rok: 15 март 2023 godina. 

 

4.AKTI NA KOI SOVETOT NA OP[TINATA DAVA 
SOGLASNOST 

 

4.1.Programa za rabota na  JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2022 godina 

  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 

  Rok: Januari-февруари  2023 godina. 

4.3.Izve{taj za raboteweto na JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2022 god. 
  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 
  Rok: April 2023 godina. 
4.4.Godi{na zavr{na smetka na JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2022 god. 
  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 
  Rok: April  2023 godina. 
4.7.Kvartalni izve{tai za izvr{uvawe na finansiskite planovi na javnite komunalni 

pretprijatija JPKD  "Komunalec" Gevgelija i JPVK  "Miravci" Miravci za 2023 godina. 
  Predlaga~ i izgotvuva~: Javnite komunalni pretprijatija 
  Rok: Kvartalno vo 2023 godina. 

4.8.Godi{en izve{taj za rabotata na Upravniot odbor i Nadzorniot odboр za materijalno 

finansiskoto rabotewe na JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2022 godina. 
  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija,  
  Upraven i nadzoren odbor na javnoto pretprijatie 
  Rok:Januari-April 2023 godina.  

 
5.OP[TESTVENI DEJNOSTI 
5.1.Godi{en izve{taj za ostvaruvawe na pravoto na sloboden pristap do informaciite od 

javen karakter во  2022г. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Januari 2023 godina. 
5.2.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova - biblioteka "Goce Del~ev" Gevgelija za 

2022 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - biblioteka 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 
5.3.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova - biblioteka "Goce Del~ev" 

Gevgelija za 2023 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinskata ustanova - biblioteka 

  Rok: Fevruari 2023 godina 
5.4.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova - Dom na kultura "Makedonija" Gevgelija 

za 2022 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - Dom na kultura 
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  Rok: Fevruari  2023 godina. 
5.5.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova - Dom na kultura "Makedonija" 

Gevgelija za 2023 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - Dom na kultura 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 
5.6.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova - Rabotni~ki univerzitet "Kiril i 

Metodija" Gevgelija za 2022 godina 
                        Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - Rabotni~ki univerzitet 
  Rok: Fevruari 2023 godina. 
5.7.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova - Rabotni~ki univerzitet "Kiril 

i Metodija" Gevgelija za 2023 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinskata ustanova - Rabotni~ki 
univerzitet 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 
  5.8.Izve{taj za rabotata na  JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" za  2022 

godina. 
  Predlga~ i izgotvuva~: JOU "Josip Broz Tito" 
  Rok: Fevruari 2023 godina. 
5.9.Godi{na programa za rabota na  JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" za 2023 godina. 
  Predlga~ i izgotvuva~: JOU "Josip Broz Tito" 
  Rok: fevruari 2023 godina. 
5.10.Izve{taj za javnata bezbednost na podra~jeto na op{tina Gevgelija 
                  Predlaga~ i izgotvuva~: Policiska stanica Gevgelija 

                  Rok. Polugodi{no (февруари-јули) 2023 godina. 

5.11.Informacija za bezbednost vo soobra}ajot na pati{tata na podra~jeto vo op{tina 
Gevgelija 

                  Predlaga~ i izgotvuva~:Policiska stanica Gevgelija  

                  Rok: Polуgodi{no (јули-февруари) 2023 godina. 

5.12.Информација за состојбата со мигрантите во Прифатниот центар за мигранти ЈУГ-Гевгелија, 

                         Predlaga~ i izgotvuva~:Policiska stanica од ОН-Gevgelijа  

                  Rok: Еднаш  месечно во 2023 godina. 

5.13.Informacija za sostojbata so zdravstvenata za{tita na naselenieto vo op{tina 
Gevgelija i sostojbata so zdravstveniot kadar vo Javnite zdravstveni ustanovi vo op{tina 
Gevgelija. 

Predlaga~ i izgotvuva~: Zavod za zdravstvena za{tita 
PE Gevgelija, JZO i Zdraven dom Gevgelija. 
Rok:  fevruari - april 2023 godina. 

5.14.Pрograma za дезинфекција, дезинсекција и дератизација и згрижување на бездомни животни 

vo op{tina Gevgelija 
                  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija/ Институт за јавно здравје Велес – ПЕ Гевгелија 

                     Rok: Mart 2023 godina. 

5.15.Informacija za prezemenite aktivnosti за дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija, Институт за Јавно здравје Велес – ПЕ Гевгелија 
                     Rok: April 2023 godina. 
5.16.Informacija za za{tita na `ivotnata sredina vo op{tina Gevgelija 
                          Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
                          Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
                          Rok: Maj 2023 godina. 
5.17.Izve{taj za rabotata na komunalnite inspektori 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
 Izgotvuva~: Komunaleni inspektori 
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 Rok: 31 Mart 2023 godina. 

5.18.Izve{taj za rabotata na inspektorot za pati{ta i paten soobra}aj 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Ovlasten soobra}aen inspektor 

 Rok: 31 Mart 2023 godina. 
5.19.Izve{taj za rabotata na ovlastenite grade`ni inspektori 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Ovlasteni grade`ni inspektori 
  Rok:  31 Mart 2023 godina. 
5.20.Izve{taj za rabotata na ovlasteniot inspektor za `ivotna sredina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Ovlasten inspektor za za{tita na `ivotnata   sredina 

 Rok: 31 Mart 2023 godina. 
5.21.Odluka za dodeluvawe nagrada na u~enici koi postignale reultati na dr`avno i 

me|unarodno nivo. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Juli  2023 godina. 
5.22.Informacija za sostojbata so socijalnata za{tita na naselenieto vo op{tina 

Gevgelija (za site celni  grupi). 

  Predlaga~ i Izgotvuva~: MЦСР-Гевгелија. 

  Rok: ноември  2023 година. 

5.23.Informacija za sostojbata so pret{kolskoto, osnovnoto i srednoto obrazovanie vo 
op{tina Gevgelija za 2021/2022 godina. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Juli-Avgust 2023 godina. 
5.24.Informacija za prezemenite aktivnosti za realizacija na Lokalniot akcionen plan za 

socijalna za{tita. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Септември - октомври 2023 godina. 
5.25.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova za deca Detska gradinka "Detska Radost" 

Gevgelija za u~ebnata 2022/2023 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova za deca 

  Rok: Septemvri 2023 godina. 
5.26.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova za deca Detska gradina "Detska 

Radost" Gevgelija za u~ebnata 2023/2024 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinskata ustanova za deca 

  Rok: Septemvri 2023 godina. 
5.27.Izve{taj za rabota na Op{tinskite osnovni u~ili{ta za u~ebnata 2022/2023 na: "Krste 

Misirkov", "Vlado Kantarxiev", "Risto [uklev", "Kliment Ohridski" i "Vaso Karajanov" 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta   

Rok: Septemvri 2023 godina. 

5.28.Godi{na programa za rabota na Op{tinskite osnovni u~ili{ta za u~ebnata 2023/2024  
godina na: "Krste Misirkov", "Vlado Kantarxiev", "Risto [uklev", "Kliment Ohridski" i "Vaso 
Karajanov" 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta 
  Rok: Septemvri 2023 godina. 
5.29.Izve{taj za rabota na Op{tinskoto sredno u~ili{te "Josif Josifovski" Gevgelija za 

u~ebnata 2022/2023 godina  
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinsko sredno u~ili{te 
Rok: Septemvri 2023 godina. 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 17 страна2065 
 

5.30.Godi{na programa za rabota na Op{tinskoto sredno u~ili{te "Josif Josifovski" 
Gevgelija za u~ebnata 2023/2024 godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinsko sredno u~ili{te 
  Rok: Septemvri 2023 godina.  
5.31.Informacija za sostojbata so izgradenosta na arhitektonski barieri za lica so 

posebni potrebi. 
  Predlaga~ i Izgotvuva~: Me|uop{tinski centar za socijalna za{tita 
                     Rok: Septemvri 2023 godina. 
5.32.Odluka za odbele`uvawe na nastani i li~nosti. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Septemvri-Oktomvri 2023 godina. 
5.33.Informacija za sostojbata so divite deponii vo op{tina Gevgelija  
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata. 
                  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
                  Rok: Oktomvri 2023 godina. 
5.34.Informacija za sostojbata so obrazovnite struki i profili vo SOU "Josif 

Josifovski" Gevgelija 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija i SOU 

  Rok: Noemvri  2023 godina. 
5.35.Informacija za odr`uvawe i koristewe na javniot prostor za parkirawe vo Gevgelija 
                  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata. 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
                  Rok. Maj i Noemvri 2023 godina 
5.36.Programa za finansirawe na sportskite aktivnosti vo op{tina Gevgelija za 2023 

godina 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Fevruari 2023 godina, 
5.37.Programa za finansirawe na proekti od oblasta na kulturata za 2023 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Fevruari  2023 godina. 
5.38.Programa za finansirawe na proekti od oblasta na NVO  za  2023 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Fevruari  2023 godina. 
 
5.41.Izve{taj za prezemenite aktivnosti za realizacija na programata za dezinfekcija, 

dezinsekcija i deratizacija vo op{tina Gevgelija za 2022 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija, Institut za Javno zdravje - Veles 

  Rok: Mart 2023 godina. 
5.42.Izve{taj za aktivnostite na Teritorijalnata protivpo`arna edinica vo 2023 godina 
  Predlaga~ i izgotvuva~: TPPE 
  Rok: Dekemvri 2023 godina 
5.44.Informacija za tekovno odr`uvawe na grobi{tata vo naselenite mesta. 
  Predlaga~ i Izgotvuva~: JPKD"Komunalec"Gevgelija 
  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 
5.45.Odluka za opredeluvawe ime na ulici, plo{tadi, mostovi i na drugi infrastrukturni 

objekti vo op{tina Gevgelija 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
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Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Vo tekot na 2023 godina 
5.46.Informacija za sostojbata so mladinskite kulturni domovi vo naselenite mesta vo 

op{tina Gevgelija. 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija  
  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 
5.47.Izve{taj za realizacija na Programata za rabota na Sovetot na op{tina Gevgelija za 

2023 godina. 
Predlaga~ i izgotvuva~: Komisija za izrabotka na Programa 
za rabota na Sovetot na op{tina Gevgelija 

  Rok: Dekemvri 2023 god. 
 
 

6.DRUGI AKTIVNOSTI 
6.1.Izve{taj za sostojbata so upotrebata na narkotici i psihotropni supstanci kaj mladite 

vo op{tina Gevgelija. 

  Predlаga~ i izgotvuva~: Дневен центар за корисници на наркотици и 

психотропни супстанци- Гевгелија,Centar za socijalni raboti, ЈЗУ Општа болница со проширена 

надлежност Гевгелија 

  Rok: April-Maj 2023 godina 
6.2.Informacija za sostojbata so snabduvaweto so voda za piewe vo naselenite mesta vo 

op{tina Gevgelija. 
  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 
  Rok: Maj 2023 godina. 
6.3.Informacija za sostojbata so zanaet~iskata dejnost vo op{tina Gevgelija. 

Predlaga~ i izgotvuva~: Zanaet~iska komora 
  Rok: Juni 2023 godina. 
6.4.Informacija za sostojbite so {umskiot fond, po{umuvaweto i eksploatacijata na 

{umite vo op{tina Gevgelija 
  Predlaga~:Pretsedatel ili ~len na Sovet, gradona~alnik 

Izgotvuva~:Ministerstvo za zemjodelstvo,{umarstvo i  
                        vodostopanstvo i JP Makedonski {umi-PE Gevgelija  

  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 

 
6.5.Informacija za sostojbata so lovniot i ribolovnot fond vo op{tina Gevgelija 
                  Predlaga~: Pretsedatel ili ~len na Sovet, gradona~alnik 

Izgotvuva~: Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i 
 vodostopanstvo i JP Makedonski {umi - PE Gevgelija, Lovno dru{tvo"Lovec" 

                  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 
 

6.8.Informacija za sostojbata so za{titata na arheolo{koto bogatstvo na podra~jeto na op{tina 
Gevgelija. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{itnata 
Izgotvuva~: Naroden muzej 
Rok: Vo tekot na 2023 godina. 

 
6.9.Informacija za postavuvawe na bilbordi vo op{tina Gevgelija 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{itnata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
Rok: Vo tekot na 2023 godina. 

6.10.Informacija za raboteweto na АД за водостопанство на РМ - Подружница"Ju`en Vardar- 

Гевгелија. 
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  Predlaga~ i izgotvuva~:  АД за водостопанство на РМ - подружница 

                     "Ju`en Vardar- Гевгелија. 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 

6.11.Извештај за работата на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2022 

година, 

  Предлагач и изготвувач: Општински совет за безбедност на сообраќајот 

                      на патиштата, 

  Рок: 31 март 2023 година. 

6.12.Предлог-Годишен план на локалната комисија за борба против нелегална трговија со луѓе и 

илегалната миграција во општина Гевгелија. 

Предлагач и изготвувач: Kомисија за борба против нелегална трговија  

со луѓе и илегалната миграција 

Rok: Dekemvri 2023 godina. 

6.13.Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2023 

година, 

       Предлагач и изготвувач: Општински совет за безбедност на сообраќајот 

                      на патиштата, 

       Рок: 31 март 2023 година. 

 

 
 2-ri DEL 

 -Календар по месеци: 

 
JANUARI 
 
1.20.Godi{ni finansiski izve{tai od site korisnici na programite  za potro{enite 

sredstva dodeleni od Buxetot na op{tina Gevgelija. 
Predlaga~ : Sovetnici 
Izgotvuva~: Nevladinite organizacii i Op{tinskata  administracija 

Rok: Januari 2023 godina. 

4.8.Godi{en izve{taj za rabotata na Upravniot odbor i Nadzorniot odboр za materijalno 

finansiskoto rabotewe na JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2022 godina. 
  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija,  
  Upraven i nadzoren odbor na javnoto pretprijatie 
  Rok:Januari-April 2023 godina. 
4.1.Programa za rabota na  JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2023 godina 
  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 

  Rok: Januari-февруари  2023 godina. 

5.1.Godi{en izve{taj za ostvaruvawe na pravoto na sloboden pristap do informaciite od 

javen karakter во 2023 г. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Januari 2024 godina. 
1.16.Godi{en finansiski plan za 2023 godina na Op{tinska ustanova biblioteka "Goce 

Del~ev" Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova biblioteka 
Rok: Januari - fevruari  2023 godina. 

1.17.Godi{en finansiski plan za 2023 godina na Op{tinskata ustanova Dom na kultura 
"Makedonija" Gevgelija 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Domot na kulturata 
Rok: Januari - fevruari 2023 godina. 
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1.18. Godi{en finansiski plan za 2023 godina na Op{tinskata ustanova Rabotni~ki 
univerzitet "Kiril i Metodija" Gevgelija 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Rabotni~ki  univerzitet 
Rok: Januari - fevruari  2023 godina. 

1.19.Godi{en finansov plan na JOU Pionerski dom"Josip Broz Tito"za 2023 god. 
  Predlga~ i izgotvuva~: JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" 
  Rok: Januari - fevruari  2023 godina. 
 

 
FEVRUARI 
5.2.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova - biblioteka "Goce Del~ev" Gevgelija za 

2022 godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - biblioteka 
  Rok: Fevruari 2023 godina. 
5.3.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova - biblioteka "Goce Del~ev" 

Gevgelija za 2022 godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinskata ustanova - biblioteka 
  Rok: Fevruari 2023 godina 
5.4.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova - Dom na kultura "Makedonija" Gevgelija 

za 2022 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - Dom na kultura 

  Rok: Fevruari  2023 godina. 
5.5.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova - Dom na kultura "Makedonija" 

Gevgelija za 2023 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - Dom na kultura 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 
5.6.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova - Rabotni~ki univerzitet "Kiril i 

Metodija" Gevgelija za 2022 godina 
                        Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - Rabotni~ki univerzitet 
  Rok: Fevruari 2023 godina. 
5.7.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova - Rabotni~ki univerzitet "Kiril 

i Metodija" Gevgelija za 2023 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinskata ustanova - Rabotni~ki 
univerzitet 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 
5.8.Izve{taj za rabotata na  JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" za  2022 godina. 
  Predlga~ i izgotvuva~: JOU "Josip Broz Tito" 
  Rok: Fevruari 2023 godina. 
5.9.Godi{na programa za rabota na  JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" za 2023 godina. 
  Predlga~ i izgotvuva~: JOU "Josip Broz Tito" 
  Rok: fevruari 2023 godina. 
5.10.Izve{taj za javnata bezbednost na podra~jeto na op{tina Gevgelija 
                  Predlaga~ i izgotvuva~: Policiska stanica Gevgelija 

                  Rok. Polugodi{no (февруари-јули) 2023 godina. 
5.13.Informacija za sostojbata so zdravstvenata za{tita na naselenieto vo op{tina 

Gevgelija i sostojbata so zdravstveniot kadar vo Javnite zdravstveni ustanovi vo op{tina 
Gevgelija. 

Predlaga~ i izgotvuva~: Zavod za zdravstvena za{tita 
PE Gevgelija, JZO i Zdraven dom Gevgelija. 

Rok: Февруари-април  2023 godina. 

5.36.Programa za finansirawe na sportskite aktivnosti vo op{tina Gevgelija za 2023 

godina 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
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Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Февруари  2023 godina, 
5.37.Programa za finansirawe na proekti od oblasta na kulturata za 2023 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Февруари  2023 godina. 

 
5.38.Programa za finansirawe na proekti od oblasta na NVO  za  2023 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Февруари  2023 godina. 

 
6.10.Информација za raboteweto na АД за водостопанство на РМ - Подружница"Ju`en Vardar - 

Гевгелија, za sostojbata so re~nite korita i odvodnite kanali vo op{tina Gevgelija, nivno 

ureduvawe i koristewe. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Predlaga~ i izgotvuva~:  АД за водостопанство на РМ - подружница  

                        "Ju`en Vardar- Гевгелија. 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 
1.10.Informacija za prezemenite aktivnosti za podgotovka na Strategijata za lokalen 

odr`liv razvoj na op{tina Gevgelija. 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

        Izgotvuva~: Op{tinska administracija Sektor za javni dejnosti i LER, 
Фактултет за бизнис логистика и туризам Гевгелија 

  Rok: Февруари 2023 godina. 

 
MART 
1.1.Zavr{na smetka za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2022 godina. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
Rok: Do 15 mart 2023 godina. 

1.2.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskite osnovni u~ili{ta "Vlado Kantarxiev", 
"Krste Misirkov", "Kliment Ohridski", "Risto [uklev" i "Vaso Karajanov". 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta 
Rok: 15 Mart 2023 godina 

1.3.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskoto sredno u~ili{te "Josif Josifovski" 
Gevgelija. 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinsko sredno u~ili{te. 
Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.4.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskata ustanova za deca- Detska gradinka 
"Detska Radost" Gevgelija 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova za deca  
Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.5. Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinska ustanova biblioteka "Goce Del~ev" 
Gevgelija 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova biblioteka 
Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.6.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskata ustanova Dom na kultura "Makedonija" 
Gevgelija 

  Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Domot na kulturata 
Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.7.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskata ustanova Rabotni~ki univerzitet 
"Kiril i Metodija" Gevgelija 
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  Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Rabotni~ki univerzitet 

Rok: 15 Mart 2023 godina. 
1.8.Zavr{na smetka na JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" za 2022 godina. 
  Predlga~ i izgotvuva~: JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" 
  Rok: 15 Mart 2023 godina. 
1.21.Zavr{ni izve{tai od realiziranite proekti na fondacijata FLORIT kade {to 

op{tina Gevgelija se pojavuva kako partner . 
Predlaga~ : Sovetnici 
Izgotvuva~: fondacijata FLORIT  
Rok: Mart 2023 godina. 

3.1.Izve{taj za realizacija na Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te vo op{tina 
Gevgelija za 2022 godina 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

Rok:Mart 2023 godina. 
3.2.Izve{taj za realizacija na Programata za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i 

za{tita na op{tinskite pati{ta i ulici vo op{tina Gevgelija za 2022 godina 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Mart 2023 godina. 
3.19.Izve{taj za realizacija na Programata za odr`uvawe na javnata ~istota vo op{tina 

Gevgelija za 2022 godina 
  Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: JPKD Komunalec Gevgelija  
  Rok: Mart 2023 godina. 
3.24.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe na sportskite aktivnosti vo 

op{tina Gevgelija za 2022  godina 
                        Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

  Rok: 15 март 2023 godina. 

3.25.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe na програми и проекти од 

областа на културата vo op{tina Gevgelija za 2022 godina 

                        Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

Rok: 15 март 2023 godina. 

3.26.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe na НВО секторот vo op{tina 

Gevgelija za 2022 godina 
                        Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

Rok: 15 март 2023 godina. 

3.27.Izve{taj za realizacija na Programata za поддршка на Месните заедници vo op{tina 

Gevgelija za 2022 godina 
                        Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

Rok: 15 март 2023 godina. 

5.14.Pрograma za дезинфекција, дезинсекција и дератизација и згрижување на бездомни животни 

vo op{tina Gevgelija 
                  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija/ Институт за Јавно Здравје Велес ПЕ Гевгелија 

                     Rok: Mart 2023 godina. 
5.17.Izve{taj za rabotata na komunalnite inspektori 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
 Izgotvuva~: Komunaleni inspektori 
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 Rok: 31 Mart 2023 godina. 

5.18.Izve{taj za rabotata na inspektorot za pati{ta i paten soobra}aj 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Ovlasten soobra}aen inspektor 

 Rok: 31 Mart 2023 godina. 

 
5.19.Izve{taj za rabotata na ovlastenite grade`ni inspektori 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Ovlasteni grade`ni inspektori 
  Rok:  31 Mart 2023 godina. 
5.20.Izve{taj za rabotata na ovlasteniot inspektor za `ivotna sredina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Ovlasten inspektor za za{tita na `ivotnata sredina 

 Rok: 31 Mart 2023 godina. 
5.41.Izve{taj za prezemenite aktivnosti za realizacija na programata za dezinfekcija, 

dezinsekcija i deratizacija vo op{tina Gevgelija za 2022 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija, Institut za javno zdravje - Veles 

  Rok: Mart 2023 godina. 

6.11.Извештај за работата на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2022 

година, 

  Предлагач и изготвувач: Општински совет за безбедност на сообраќајот 

                      на патиштата, 

  Рок: 31 март 2023 година. 

6.13.Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2022 

година, 

       Предлагач и изготвувач: Општински совет за безбедност на сообраќајот 

                      на патиштата, 

       Рок: 31 март 2023 година. 

 
APRIL 
4.3.Izve{taj za raboteweto na JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2022 god. 
  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 
  Rok: April 2023 godina. 
4.4.Godi{na zavr{na smetka na JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2022 god. 
  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 
  Rok: April  2023 godina. 

5.15.Informacija za prezemenite aktivnosti за дезинфекција, дезинсекција и дератизација . 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija, Институт за Јавно здравје Велес – ПЕ Гевгелија 
                     Rok: April 2023 godina. 
6.1.Izve{taj za sostojbata so upotrebata na narkotici i psihotropni supstanci kaj mladite 

vo op{tina Gevgelija. 

  Predlаga~ i izgotvuva~: Дневен центар за корисници на наркотици и 

                      психотропни супстанци- Гевгелија,Centar za socijalni raboti, ЈЗУ Општа болница 

со проширена надлежност Гевгелија 

 
  Rok: April-Maj 2023 godina 

MAJ 
3.4.Programa za ureduvawe na re~nite korita i odvodnite kanali vo urbanite sredini vo 

op{tina Gevgelija. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
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Izgotvuva~:Op{tinska administracija, Министерство за економија 

Rok: Maj 2023 godina. 
3.5.Informacija za sostojbata i prezemenite aktivnosti za ku~iwata skitnici vo op{tina 

Gevgelija. 
  Predlaga~ i Izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 
                     Rok: Maj 2023 godina. 
5.16.Informacija za za{tita na `ivotnata sredina vo op{tina Gevgelija 
                          Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
                          Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
                          Rok: Maj 2023 godina. 
5.35.Informacija za odr`uvawe i koristewe na javniot prostor za parkirawe vo Gevgelija 
                  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata. 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
                  Rok. Maj i Noemvri 2023 godina 
6.2.Informacija za sostojbata so snabduvaweto so voda za piewe vo naselenite mesta vo 

op{tina Gevgelija. 
  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 
  Rok: Maj 2023 godina. 
 
 
JUNI 
2.3.Informacija za sostojbata so postapuvaweto po barawata za utvrduvawe praven status 

na bespravno izgradeni objekti vo op{tina Gevgelija  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Jуni 2023 god. 

3.6.Informacija za sostojbata so javnoto osvetluvawe vo naselenite mesta vo op{tina 
Gevgelija 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Juni-Noemvri 2023 god. 
3.7.Informacija za sostojbata so op{tinskiot liniski prevoz na patnici vo op{tina 

Gevgelija. 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
                     Rok: Juni 2023 godina. 
3.8.Informacija za sostojbata so avto-taksi prevoz na patnici vo op{tina Gevgelija. 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija-Odelenie za inspekciski raboti, 
претставник од авто такси превозници 

                     Rok: Juni 2023 godina. 
6.3.Informacija za sostojbata so zanaet~iskata dejnost vo op{tina Gevgelija. 

Predlaga~ i izgotvuva~: Zanaet~iska komora 
  Rok: Juni 2023 godina. 
 
 

JULI 
5.11.Informacija za bezbednost vo soobra}ajot na pati{tata na podra~jeto vo op{tina 

Gevgelija 
                  Predlaga~ i izgotvuva~:Policiska stanica Gevgelija  

                  Rok: Polуgodi{no (јули-февруари) 2023 godina. 
5.21.Odluka za dodeluvawe nagrada na u~enici koi postignale reultati na dr`avno i 

me|unarodno nivo. 
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Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Jули  2023 godina. 
 
5.23.Informacija za sostojbata so pret{kolskoto, osnovnoto i srednoto obrazovanie vo 

op{tina Gevgelija za 2022/2023 godina. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Juli-Avgust 2023 godina. 

 
 
 
 
АВГУСТ 
5.25.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova za deca Detska gradinka "Detska Radost" 

Gevgelija za u~ebnata 2022/2023 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova za deca 

  Rok: Avgust  2023 godina. 
5.26.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova za deca Detska gradina "Detska 

Radost" Gevgelija za u~ebnata 2023/2024 godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinskata ustanova za deca 
  Rok: Avgust 2023 godina. 
5.27.Izve{taj za rabota na Op{tinskite osnovni u~ili{ta za u~ebnata 2022/2023 na: "Krste 

Misirkov", "Vlado Kantarxiev", "Risto [uklev", "Kliment Ohridski" i "Vaso Karajanov" 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta   

  Rok: Avgust 2023 godina. 
5.28.Godi{na programa za rabota na Op{tinskite osnovni u~ili{ta za u~ebnata 2023/2024  

godina na: "Krste Misirkov", "Vlado Kantarxiev", "Risto [uklev", "Kliment Ohridski" i "Vaso 
Karajanov" 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta 
  Rok: Avgust 2023 godina. 
5.29.Izve{taj za rabota na Op{tinskoto sredno u~ili{te "Josif Josifovski" Gevgelija za 

u~ebnata 2022/2023 godina  
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinsko sredno u~ili{te 

  Rok: Avgust 2023 godina. 
 
5.30.Godi{na programa za rabota na Op{tinskoto sredno u~ili{te "Josif Josifovski" 

Gevgelija za u~ebnata 2023/2024 godina 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinsko sredno u~ili{te 

  Rok: Avgust 2023 godina. 
  
5.31.Informacija za sostojbata so izgradenosta na arhitektonski barieri za lica so 

posebni potrebi. 
  Predlaga~ i Izgotvuva~: Me|uop{tinski centar za socijalna za{tita 
                     Rok: Avgust 2023 godina. 
 
 

SEPTEMVRI 
5.24.Informacija za prezemenite aktivnosti za realizacija na Lokalniot akcionen plan za 

socijalna za{tita. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Септември – Октомври 2023 godina. 
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5.32.Odluka za odbele`uvawe na nastani i li~nosti. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Septemvri-Oktomvri 2023 godina. 
 
 
OKTOMVRI 
3.9.Informacija za sostojbata so horizontalnata i vertikalnata signalizacija vo op{tina 

Gevgelija 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{itnata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Oktomvri 2023 godina. 
5.33.Informacija za sostojbata so divite deponii vo op{tina Gevgelija  
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata. 
                  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
                  Rok: Oktomvri 2023 godina. 

 
NOEMVRI 
3.10.Informacija za hortikulturno ureduvawe vo op{tina Gevgelija. 

  Predlaga~: ЈПКД Комуналец Гевгелија 

Izgotvuva~: ЈПКД Комуналец Гевгелија 

  Rok: Noemvri 2023 godina. 
3.11.Informacija za sostojbata so prezemenite aktivnosti za izgradba na regionalna 

deponija za komunalen cvrst otpad. 
  Predlaga~: Centar za razvoj na jugoisto~en planski region - Strumica 

Izgotvuva~: Centar za razvoj na jugoisto~en planski region - Strumica 
                     Rok: Noemvri-Dekemvri 2023 godina. 
5.22.Informacija za sostojbata so socijalnata za{tita na naselenieto vo op{tina 

Gevgelija (za site celni  grupi). 

  Predlaga~ i Izgotvuva~: MЦСР-Гевгелија. 

  Rok: ноември  2023 година. 
5.34.Informacija za sostojbata so obrazovnite struki i profili vo SOU "Josif 

Josifovski" Gevgelija 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija i SOU 

  Rok: Noemvri  2023 godina. 
 
5.43.Godi{en izve{taj za rabotata na Sovetot za za{tita na potro{uva~ite za 2023 godina 
  Predlaga~ i izgotvuva~: Sovet za za{tita na potro{uva~ite 
  Rok: Ноември 2023 godina. 

 
 
DEKEMVRI 
1.11.Buxet na op{tina Gevgelija za 2024 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

Rok: Do krajot na dekemvri 2023 godina. 
1.12.Odluka za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2024 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

Rok: Do krajot na dekemvri 2023 godina. 
1.13.Godi{en finansiski plan za 2023 godina na Op{tinskite osnovni u~ili{ta "Vlado 

Kantarxiev", "Krste Misirkov", "Kliment Ohridski", "Risto [uklev" i "Vaso Karajanov" 
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Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta 
Rok:Dekemvri 2023 

1.14.Godi{en finansiski plan za 2024 godina na Srednoto op{tinsko u~ili{te "Josif 

Josifovski" Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Srednoop{tinsko u~ili{te 
Rok: Dekemvri 2023 godina. 

1.15.Godi{en finansiski plan za 2024 godina na Op{tinskata ustanova za deca- Detska 
gradinka "Detska Radost" Gevgelija 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova za deca 
Rok: Dekemvri 2023 godina. 

2.1.Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi vo op{tina Gevgelija za 2024 godina. 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

        Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina 
2.2.Informacija za sostojbata so realizacijata na urbanisti~kite planovi vo op{tina 

Gevgelija 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

        Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina 
2.4.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe, odr`uvawe i za{tita na 

objekti od kulturnoto nasledstvo, spomenici i drugi objekti vo op{tina Gevgelija za 2023 godina. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 god. 
2.5.Programa za finansirawe, odr`uvawe i za{tita na objekti od kulturnoto nasledstvo, 

spomenici i drugi objekti vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 god. 
3.12.Programa za ureduvawe na grade`no zemji{te vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
   Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.13.Programa za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na op{tinski pati{ta i 

ulici vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.14.Информација за спроведување на Одлуката за надоместок за прекумерно искористување на 

локалните патишта во општина Гевгелија во 2023 година 

                        Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Op{tinska administracija/ Државен инспекторат       за 

                      патен сообраќај        
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.15.Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.17.Programa za javnoto osvetluvawe vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
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3.18.Programa za hortikulturno i parterno ureduvawe na javni povr{ini vo op{tina 

Gevgelija za 2024 godina 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~: JPKD Komunalec Gevgelija 
  Rok: Dekemvri 2023 god. 
3.20.Programa za odr`uvawe na javnata ~istota vo op{tina Gevgelija za 2024 godina. 
  Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: JPKD Komunalec Gevgelija 
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.21.Programa za aktivnostite na op{tina Gevgelija vo oblasta na Lokalniot ekonomski 

razvoj (LER) za 2024 godina. 
             Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija  
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.22.Programa za dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija vo op{tina Gevgelija za 2024 

godina 
  Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija  
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 

3.23.Програма за заштита и спасување и справување со кризи на подрачјето на општина Гевгелија 

за 2024 година. 

  Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

  Rok: Dekemvri 2023 godina. 
3.24 Programa za eradikacija na `ivotni skitnici vo op{tina Gevgelija za 2024 godina. 
  Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija  
  Rok: Dekemvri 2023 godina 
 

5.42.Izve{taj za aktivnostite na Teritorijalnata protivpo`arna edinica vo 2023 godina 

  Predlaga~ i izgotvuva~: TPPE 
  Rok: Dekemvri 2023 godina 
5.47.Izve{taj za realizacija na Programata za rabota na Sovetot na op{tina Gevgelija za 

2023 godina. 
Predlaga~ i izgotvuva~: Komisija za izrabotka na Programa 
za rabota na Sovetot na op{tina Gevgelija 

  Rok: Dekemvri 2023 god. 

6.12.Предлог-Годишен план на локалната комисија за борба против нелегална трговија со луѓе и 

илегалната миграција во општина Гевгелија. 

Предлагач и изготвувач: Kомисија за борба против нелегална трговија со луѓе и илегалната 

миграција 

Rok: Dekemvri 2023 godina. 

 
VO TEKOT NA 2023 
1.9.Kvartalni izve{tai za izvr{uvawena Buxetot za 2023 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~: Op{tinska administracija 

Rok: Kvartalno vo tekot na 2023 godina. 
4.7.Kvartalni izve{tai za izvr{uvawe na finansiskite planovi na javnite komunalni 

pretprijatija JPKD  "Komunalec" Gevgelija i JPVK  "Miravci" Miravci za 2023 godina. 
  Predlaga~ i izgotvuva~: Javnite komunalni pretprijatija 
  Rok: Kvartalno vo 2023 godina. 

2.5. Programa za postavuvawe na vremeni objekti vo op{tina Gevgelija. 
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Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska administracija 
  Rok: Vo tekot na 2023 god. 

5.12.Информација за состојбата со мигрантите во Прифатниот центар за мигранти ЈУГ-Гевгелија. 

                         Predlaga~ i izgotvuva~:Policiska stanica од ОН-Gevgelijа  

                  Rok: Еднаш  месечно во 2023 godina. 
5.44.Informacija za tekovno odr`uvawe na grobi{tata vo naselenite mesta. 
  Predlaga~ i Izgotvuva~: JPKD"Komunalec"Gevgelija 
  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 
5.45.Odluka za opredeluvawe ime na ulici, plo{tadi, mostovi i na drugi infrastrukturni 

objekti vo op{tina Gevgelija 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Vo tekot na 2023 godina 
5.46.Informacija za sostojbata so mladinskite kulturni domovi vo naselenite mesta vo 

op{tina Gevgelija. 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija  
  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 
6.4.Informacija za sostojbite so {umskiot fond, po{umuvaweto i eksploatacijata na 

{umite vo op{tina Gevgelija 
  Predlaga~:Pretsedatel ili ~len na Sovet, gradona~alnik 

Izgotvuva~:Ministerstvo za zemjodelstvo,{umarstvo i  
                        vodostopanstvo i JP Makedonski {umi-PE Gevgelija  
  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 
6.5.Informacija za sostojbata so lovniot i ribolovnot fond vo op{tina Gevgelija 
                  Predlaga~: Pretsedatel ili ~len na Sovet, gradona~alnik 

Izgotvuva~: Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i 
 vodostopanstvo i JP Makedonski {umi - PE Gevgelija, Lovno dru{tvo "Lovec" 

                  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 
6.6.Programa za aktivnosti od oblasta na za{titata na prirodnite resursi i retkosti 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

                  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 
6.7.Informacija za sostojbata so za{titata na istoriskite i graditelskite tradicii vo 

op{tinata 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata  

Izgotvuva~:Op{tinska administracija i Zavod za za{тита 
na spomenicite na kultura 

                  Rok:  Vo tekot na 2023 godina. 
6.8.Informacija za sostojbata so za{titata na arheolo{koto bogatstvo na podra~jeto na op{tina 
Gevgelija. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{itnata 
Izgotvuva~: Naroden muzej 
Rok: Vo tekot na 2023 godina. 

6.9.Informacija za postavuvawe na bilbordi vo op{tina Gevgelija 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{itnata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 
Rok: Vo tekot na 2023 godina 
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3-ти DEL 
Klasificirano po izgotvuva~i: 
 
Op{tinska administracija 

1.11.Buxet na op{tina Gevgelija za 2024 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za finansiski pra{awa 

Rok: Do krajot na dekemvri 2023 godina. 

1.12.Odluka za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2024 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za finansiski pra{awa 

Rok: Do krajot na dekemvri 2023 godina. 

1.1.Zavr{na smetka za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Gevgelija za 2022 godina. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za finansiski pra{awa 

Rok: Do 15 mart 2023 godina. 

1.9.Kvartalni izve{tai za izvr{uvawena Buxetot za 2023 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~: Op{tinska administracija-Sektor za finansiski pra{awa 

Rok: Kvartalno vo tekot na 2023 godina. 

2.1.Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi vo op{tina Gevgelija za 2024 godina. 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
        Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za Urbanizam i   
         komunalni raboti 

  Rok: Dekemvri 2023 godina 

2.5.Programa za finansirawe, odr`uvawe i za{tita na objekti od kulturnoto nasledstvo, 

spomenici i drugi objekti vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za Urbanizam i  
                        komunalni raboti 

  Rok: Dekemvri 2023 god. 

3.13.Programa za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na op{tinski pati{ta i 

ulici vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za Urbanizam i  
                        komunalni raboti 

  Rok: Dekemvri 2023 godina. 

3.12.Programa za ureduvawe na grade`no zemji{te vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
   Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za Urbanizam i  
                        komunalni raboti 

Rok: Dekemvri 2023 godina. 

3.17.Programa za javnoto osvetluvawe vo op{tina Gevgelija za 2024 godina 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za Urbanizam i  
                        komunalni raboti 

  Rok: Dekemvri 2023 godina. 

3.18.Programa za hortikulturno i parterno ureduvawe na javni povr{ini vo op{tina 

Gevgelija za 2024 godina 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~: JPKD Komunalec Gevgelija 
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  Rok: Dekemvri 2023 god. 

3.20.Programa za odr`uvawe na javnata ~istota vo op{tina Gevgelija za 2024 godina. 

  Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: JPKD Komunalec Gevgelija 

  Rok: Dekemvri 2023 godina. 

 
3.21.Programa za aktivnostite na op{tina Gevgelija vo oblasta na Lokalniot ekonomski 

razvoj (LER) za 2024 godina. 

             Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija - Sektor za javni dejnosti i LER 

  Rok: Dekemvri 2023 godina. 

3.22.Programa za dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija vo op{tina Gevgelija za 2024 

godina. 
  Predlaga~: Gradona~alnik 

Izgotvuva~: Op{tinska administracija - Odelenie za inspekciski  
raboti 

  Rok: Dekemvri 2023 godina. 

3.23.Програма за заштита и спасување и справување со кризи на подрачјето на општина Гевгелија за 

2024 година. 

  Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

  Rok: Dekemvri 2023 godina. 

3.24 Programa za eradikacija na `ivotni skitnici vo op{tina Gevgelija za 2024 godina. 

Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija  

  Rok: Dekemvri 2023 godina 

5.21.Odluka za dodeluvawe nagrada na u~enici koi postignale reultati na dr`avno i 
me|unarodno nivo. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija - Sektor za javni dejnosti i LER 

  Rok: Juli  2023 godina. 

5.1.Godi{en izve{taj za ostvaruvawe na pravoto na sloboden pristap do informaciite od 

javen karakter во 2022 г. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija- Sektor za javni dejnosti i LER 

  Rok: Januari 2023 godina. 

3.19.Izve{taj za realizacija na Programata za odr`uvawe na javnata ~istota vo op{tina 

Gevgelija za 2022 godina 

  Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: JPKD Komunalec Gevgelija 

  Rok: Mart 2023 godina. 

3.1.Izve{taj za realizacija na Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te vo op{tina 

Gevgelija za 2022 godina 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za urbanizam i 
                        komunalni raboti 

Rok:Mart 2023 godina. 

3.2.Izve{taj za realizacija na Programata za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i 

za{tita na op{tinskite pati{ta i ulici vo op{tina Gevgelija za 2022 godina 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija Sektor za urbanizam i 
                        komunalni raboti 
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  Rok: Mart 2023 godina. 

3.24.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe na sportskite aktivnosti vo 

op{tina Gevgelija za 2022 godina 

                        Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija -Sektor za javni dejnosti i LER 

  Rok: 15 март 2023 godina. 

3.25.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe na програми и проекти од областа 

на културата vo op{tina Gevgelija za 2022 godina 

                        Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija -Sektor za javni dejnosti i LER 

Rok: 15 март 2023 godina. 

3.26.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe na НВО секторот vo op{tina 

Gevgelija za 2022 godina 

                        Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija -Sektor za javni dejnosti i LER 

Rok: 15 март 2023 godina. 

3.27.Izve{taj za realizacija na Programata za поддршка на Месните заедници vo op{tina 

Gevgelija za 2022 godina 

                        Predlaga~: Gradona~alnik 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija -Sektor za javni dejnosti i LER 

Rok: 15 март 2023 godina. 

5.14.Pрograma za дезинфекција, дезинсекција и дератизација и згрижување на бездомни животни 
vo op{tina Gevgelija 

                  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Odelenie za inspeкциски работи / Институт за 

Јавно Здравје Велес –ПЕ Гевгелија 

                     Rok: Mart 2023 godina. 

5.15.Informacija za prezemenite aktivnosti за дезинфекција, дезинсекција и дератизација  
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Odelenie za inspekciski raboti, Институт за 

Јавно здравје Велес – ПЕ Гевгелија 
                     Rok: April 2023 godina. 

3.4.Programa za ureduvawe na re~nite korita i odvodnite kanali vo urbanite sredini vo 
op{tina Gevgelija. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija - Sektor za urbanizam i  

komunalni raboti, Министерство за економија 

Rok: Maj 2023 година. 

5.16.Informacija za za{tita na `ivotnata sredina vo op{tina Gevgelijа                          
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

                          Izgotvuva~:Op{tinska administracija Sektor za urbanizam i  
                          komunalni raboti 

                          Rok: Maj 2023 godina. 

2.3.Informacija za sostojbata so postapuvaweto po barawata za utvrduvawe praven status 
na bespravno izgradeni objekti vo op{tina Gevgelija  

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija Sektor za urbanizam i 
                        komunalni raboti 

  Rok: Jуni 2023 god. 

 
3.6.Informacija za sostojbata so javnoto osvetluvawe vo naselenite mesta vo op{tina 

Gevgelija 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 17 страна2081 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija Sektor za urbanizam i 
                        komunalni raboti 

  Rok: Juni-Noemvri 2023 god. 

3.7.Informacija za sostojbata so op{tinskiot liniski prevoz na patnici vo op{tina 
Gevgelija. 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Odelenie za inspekciski raboti 

                     Rok: Juni 2023 godina. 

3.8.Informacija za sostojbata so avto-taksi prevoz na patnici vo op{tina Gevgelija. 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Odelenie za inspekciski raboti, 
претставник од авто такси превозници 

                    Rok: Juni 2023 godina. 

5.23.Informacija za sostojbata so pret{kolskoto, osnovnoto i srednoto obrazovanie vo 

op{tina Gevgelija za 2022/2023 godina. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za javni dejnosti i LER 

  Rok: Juli-Avgust 2023 godina. 

5.24.Informacija za prezemenite aktivnosti za realizacija na Lokalniot akcionen plan za 
socijalna za{tita. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija Sektor za javni dejnosti i LER 

  Rok: Септември - октомври 2023 godina. 

5.32.Odluka za odbele`uvawe na nastani i li~nosti. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~: Op{tinska administracija - Sektor za pravni, admini-

strativni i op{ti raboti 

  Rok: Septemvri-Oktomvri 2023 godina. 

1.10.Презентација za prezemenite aktivnosti za podgotovka na Strategijata za lokalen 
odr`liv razvoj na op{tina Gevgelija. 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

        Izgotvuva~:Op{tinska administracija Sektor za javni dejnosti i LER, 
Фактултет за бизнис логистика и туризам Гевгелија 

  Rok: Февруари  2023 godina. 

5.33.Informacija za sostojbata so divite deponii vo op{tina Gevgelija  
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata. 
                  Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Odelenie za inspekciski raboti 

                  Rok: Oktomvri 2023 godina. 
3.9.Informacija za sostojbata so horizontalnata i vertikalnata signalizacija vo op{tina 

Gevgelija 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{itnata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Odelenie za inspekciski raboti 

  Rok: Oktomvri 2023 godina. 

3.10.Informacija za hortikulturno ureduvawe vo op{tina Gevgelija. 

  Predlaga~: ЈПКД Комуналец Гевгелија 

Izgotvuva~: ЈПКД Комуналец Гевгелија 

  Rok: Noemvri 2023 godina. 

3.11.Informacija za sostojbata so prezemenite aktivnosti za izgradba na regionalna 
deponija za komunalen cvrst otpad. 

  Predlaga~: Centar za razvoj na jugoisto~en planski region - Strumica 
Izgotvuva~:Centar za razvoj na jugoisto~en planski region -Strumica 

Rok: Noemvri-Dekemvri 2023 godina. 
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5.35.Informacija za odr`uvawe i koristewe na javniot prostor za parkirawe vo Gevgelija 

(polugodi{na informacija) 
                  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata. 

Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

                  Rok.  Maj i Noemvri 2023 godina 

2.4.Izve{taj za realizacija na Programata za finansirawe, odr`uvawe i za{tita na 

objekti od kulturnoto nasledstvo, spomenici i drugi objekti vo op{tina Gevgelija za 2023 godina. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za urbanizam i  
                        komunalni raboti 

  Rok: Dekemvri 2023 god. 

2.2.Informacija za sostojbata so realizacijata na urbanisti~kite planovi vo op{tina 
Gevgelija 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
        Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Sektor za urbanizam i  
         komunalni raboti 

  Rok: Dekemvri 2023 godina 

3.14.Информација за спроведување на Одлуката за надоместок за прекумерно искористување на 

локалните патишта во општина Гевгелија во 2023 година 

                        Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Op{tinska administracija/ Државен инспекторат       за  

                        патен сообраќај        
  Rok: Dekemvri 2023 godina. 

2.5. Programa za postavuvawe na vremeni objekti vo op{tina Gevgelija. 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska administracija - Sektor za  
urbanizam i komunalni raboti 

  Rok: Vo tekot na 2023 god. 

5.45.Odluka za opredeluvawe ime na ulici, plo{tadi, mostovi i na drugi infrastrukturni 
objekti vo op{tina Gevgelija 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija 

  Rok: Vo tekot na 2023 godina 

5.46.Informacija za sostojbata so mladinskite kulturni domovi vo naselenite mesta vo 
op{tina Gevgelija. 

  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Op{tinska administracija  
  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 
6.6.Programa za aktivnosti od oblasta na za{titata na prirodnite resursi i retkosti 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija Sektor za urbanizam i 
komunalni raboti 

                  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 

6.7.Informacija za sostojbata so za{titata na istoriskite i graditelskite tradicii vo 
op{tinata 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata  

Izgotvuva~:Op{tinska administracija i Zavod za za{тита 
na spomenicite na kultura 

                  Rok:  Vo tekot na 2023 godina. 

6.9.Informacija za postavuvawe na bilbordi vo op{tina Gevgelija 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{itnata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija Sektor za urbanizam i 
komunalni raboti 

Rok: Vo tekot na 2023 godina. 
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3.3.Informacija za sostojbata so re~nite korita i odvodnite kanali vo op{tina Gevgelija, 

nivno ureduvawe i koristewe. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija ,AD "Vodostopanstvo" i JP 

"Makedonija pat ", Министерство за економија – Сектор за минерални суровини 

Rok: April 2023 godina. 

1.20.Godi{ni finansiski izve{tai od site korisnici na programite  za potro{enite 
sredstva dodeleni od Buxetot na op{tina Gevgelija. 

Predlaga~ : Sovetnici 
Izgotvuva~: Nevladinite organizacii i Op{tinskata  administracija - 

Sektor za javni dejnosti i LER 

Rok: Januari 2023 godina. 

Oдdelenie za inspekciski raboti 
5.17.Izve{taj za rabotata na komunalnite inspektori 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
 Izgotvuva~: Komunaleni inspektori-Odelenie za inspekciski raboti 

 Rok: 31 Mart 2023 godina. 

5.18.Izve{taj za rabotata na inspektorot za pati{ta i paten soobra}aj 
  Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
  Izgotvuva~:Ovlasten soobra}aen inspektor-Odelenie za inspekciski 
                        raboti 

 Rok: 31 Mart 2023 godina. 

5.19.Izve{taj za rabotata na ovlastenite grade`ni inspektori 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Ovlasteni grade`ni inspektori - Odelenie za inspekciski  
                        raboti 

  Rok:  31 Mart 2023 godina. 

5.20.Izve{taj za rabotata na ovlasteniot inspektor za `ivotna sredina 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 

  Izgotvuva~:Ovlasten inspektor za za{tita na `ivotnata sredina -  
                        Odelenie za inspekciski raboti 

 Rok: 31 Mart 2023 godina. 

5.41.Izve{taj za prezemenite aktivnosti za realizacija na programata za dezinfekcija, 

dezinsekcija i deratizacija vo op{tina Gevgelija za 2020 godina 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija-Odelenie za inspekciski raboti, 

Institut za javno zdravje - Veles 

  Rok: Mart 2023 godina. 

 
Osnovni u~ili{ta i gimnazija 
 

1.14.Godi{en finansiski plan za 2024 godina na Srednoto op{tinsko u~ili{te "Josif 

Josifovski" Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Sredno op{tinsko u~ili{te 
Rok: Dekemvri 2023 godina. 

1.3.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskoto sredno u~ili{te "Josif Josifovski" 

Gevgelija. 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinsko sredno u~ili{te. 

Rok: 15 Mart 2023 godina. 

5.29.Izve{taj za rabota na Op{tinskoto sredno u~ili{te "Josif Josifovski" Gevgelija za 

u~ebnata 2022/2023 godina  

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinsko sredno u~ili{te 

Rok: Septemvri 2023 godina. 
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5.30.Godi{na programa za rabota na Op{tinskoto sredno u~ili{te "Josif Josifovski" 

Gevgelija za u~ebnata 2023/2024 godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinsko sredno u~ili{te 

  Rok: Septemvri 2023 godina.  

5.34.Informacija za sostojbata so obrazovnite struki i profili vo SOU "Josif 
Josifovski" Gevgelija 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tinata 
Izgotvuva~:Op{tinska administracija i SOU 

  Rok: Noemvri  2023 godina. 

1.13.Godi{en finansiski plan za 2024 godina na Op{tinskite osnovni u~ili{ta "Vlado 

Kantarxiev", "Krste Misirkov", "Kliment Ohridski", "Risto [uklev" i "Vaso Karajanov" 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta 

Rok:Dekemvri 2023 
1.2.Zavr{na smetka za 2022 odina na Op{tinskite osnovni u~ili{ta "Vlado Kantarxiev", 

"Krste Misirkov", "Kliment Ohridski", "Risto [uklev" i "Vaso Karajanov". 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta 

Rok: 15 Mart 2023 godina 

5.27.Izve{taj za rabota na Op{tinskite osnovni u~ili{ta za u~ebnata 2022/2023 na: "Krste 
Misirkov", "Vlado Kantarxiev", "Risto [uklev", "Kliment Ohridski" i "Vaso Karajanov" 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta   

Rok: Septemvri 2023 godina. 

5.28.Godi{na programa za rabota na Op{tinskite osnovni u~ili{ta za u~ebnata 2023/2024 

godina na: "Krste Misirkov", "Vlado Kantarxiev", "Risto [uklev", "Kliment Ohridski" i "Vaso 
Karajanov" 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinski osnovni u~ili{ta 

  Rok: Septemvri 2024 godina. 

 

 
Javni op{tinski ustanovi 

1.4.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskata ustanova za deca - Detska gradinka 

"Detska Radost" Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova za deca  

Rok: 15 Mart 2023 godina. 

5.25.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova za deca Detska gradinka "Detska Radost" 

Gevgelija za u~ebnata 2022/2023 godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova za deca 

  Rok: Septemvri 2023 godina. 

5.26.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova za deca Detska gradina "Detska 

Radost" Gevgelija za u~ebnata 2023/2024 godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinskata ustanova za deca 

  Rok: Septemvri 2023 godina. 

1.15.Godi{en finansiski plan za 2024 godina na Op{tinskata ustanova za deca- Detska 

gradinka "Detska Radost" Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova za deca 

Rok: Dekemvri 2023 godina. 

1.5.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinska ustanova biblioteka "Goce Del~ev" 

Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova biblioteka 

Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.16.Godi{en finansiski plan za 2023 godina na Op{tinska ustanova biblioteka "Goce 

Del~ev" Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova biblioteka 

Rok: Januari - fevruari  2023 godina. 
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5.2.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova - biblioteka "Goce Del~ev" Gevgelija za 

2022 godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - biblioteka 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 

5.3.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova - biblioteka "Goce Del~ev" 

Gevgelija za  2023 godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinskata ustanova - biblioteka 

  Rok: Fevruari 2023 godina 

1.6.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskata ustanova Dom na kultura "Makedonija" 

Gevgelija 
  Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Domot na kulturata 

Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.17.Godi{en finansiski plan za 2023 godina na Op{tinskata ustanova Dom na kultura 

"Makedonija" Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Domot na kulturata 

Rok: Januari - fevruari 2023 godina. 

5.4.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova - Dom na kultura "Makedonija" Gevgelija 

za 2022 godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - Dom na kultura 

  Rok: Fevruari  2023 godina. 

5.5.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova - Dom na kultura "Makedonija" 

Gevgelija za 2023  godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - Dom na kultura 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 

1.7.Zavr{na smetka za 2022 godina na Op{tinskata ustanova Rabotni~ki univerzitet 

"Kiril i Metodija" Gevgelija 
  Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Rabotni~ki univerzitet 

Rok: 15 Mart 2023 godina. 

1.18. Godi{en finansiski plan za 2023 godina na Op{tinskata ustanova Rabotni~ki 

univerzitet "Kiril i Metodija" Gevgelija 
Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova Rabotni~ki  univerzitet 

Rok: Januari - fevruari 2023 godina. 

5.6.Izve{taj za rabota na Op{tinskata ustanova - Rabotni~ki univerzitet "Kiril i 

Metodija" Gevgelija za  2021 godina 

                        Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinska ustanova - Rabotni~ki univerzitet 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 

5.7.Godi{na programa za rabota na Op{tinskata ustanova - Rabotni~ki univerzitet "Kiril 

i Metodija" Gevgelija za 2022/2023 godina 

Predlaga~ i izgotvuva~: Op{tinskata ustanova - Rabotni~ki 
univerzitet 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 

1.8.Zavr{na smetka na JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" za 2022 godina. 

  Predlga~ i izgotvuva~: JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" 

  Rok: 15 Mart 2023 godina. 

 1.19.Godi{en finansov plan na JOU Pionerski dom"Josip Broz Tito"za 2023 god. 

  Predlga~ i izgotvuva~: JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" 

  Rok: Januari - fevruari 2023 godina. 

5.8.Izve{taj za rabotata na  JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" za  2022 godina. 

  Predlga~ i izgotvuva~: JOU "Josip Broz Tito" 

  Rok: Fevruari 2023 godina. 

 

5.9.Godi{na programa za rabota na  JOU Pionerski dom "Josip Broz Tito" za 2023 godina. 
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  Predlga~ i izgotvuva~: JOU "Josip Broz Tito" 

  Rok: fevruari 2023 godina. 

 
JPKD "Komunalec" Gevgelija 
4.8.Godi{en izve{taj za rabotata na Upravniot odbor i Nadzorniot odbot za materijalno 

finansiskoto rabotewe na JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2022 godina. 

  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija,  
  Upraven i nadzoren odbor na javnoto pretprijatie 

  Rok:Januari-April 2023 godina. 

4.1.Programa za rabota na  JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2023 godina 

  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 

  Rok: Januari-февруари  2023 godina. 

4.7.Kvartalni izve{tai za izvr{uvawe na finansiskite planovi na javnite komunalni 

pretprijatija JPKD  "Komunalec" Gevgelija i JPVK  "Miravci" Miravci za 2023 godina. 

  Predlaga~ i izgotvuva~: Javnite komunalni pretprijatija 

  Rok: Kvartalno vo 2023 godina. 

5.44.Informacija za tekovno odr`uvawe na grobi{tata vo naselenite mesta. 
  Predlaga~ i Izgotvuva~: JPKD"Komunalec"Gevgelija 

  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 

3.5.Informacija za sostojbata i prezemenite aktivnosti za ku~iwata skitnici vo op{tina 
Gevgelija. 

  Predlaga~ i Izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 

                     Rok: Maj 2023 godina. 

6.2.Informacija za sostojbata so snabduvaweto so voda za piewe vo naselenite mesta vo 
op{tina Gevgelija. 

  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 

  Rok: Maj 2023 godina 

4.7.Kvartalni izve{tai za izvr{uvawe na finansiskite planovi na javnite komunalni 

pretprijatija JPKD  "Komunalec" Gevgelija i JPVK  "Miravci" Miravci za 2023 godina. 

  Predlaga~ i izgotvuva~: Javnite komunalni pretprijatija 

  Rok: Kvartalno vo 2023 godina. 

4.3.Izve{taj za raboteweto na JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2022 god. 

  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 

  Rok: April 2023 godina. 

4.4.Godi{na zavr{na smetka na JPKD "Komunalec" Gevgelija za 2022 god. 

  Predlaga~ i izgotvuva~: JPKD "Komunalec" Gevgelija 

  Rok: April 2023 godina. 

 
 
Policiska stanica 
5.10.Izve{taj za javnata bezbednost na podra~jeto na op{tina Gevgelija 
                  Predlaga~ i izgotvuva~: Policiska stanica Gevgelija 

                  Rok. Polugodi{no (февруари-јули) 2023 godina. 

5.11.Informacija za bezbednost vo soobra}ajot na pati{tata na podra~jeto vo op{tina 
Gevgelija 

                  Predlaga~ i izgotvuva~:Policiska stanica Gevgelija  

                  Rok: Polуgodi{no (јули-февруари) 2023 godina. 

5.12.Информација за состојбата со мигрантите во Прифатниот центар за мигранти ЈУГ-Гевгелија, 

                         Predlaga~ i izgotvuva~:Policiska stanica од ОН-Gevgelijа  

                  Rok: Еднаш  месечно во 2023 godina. 

 

Sovet za za{tita na potro{uva~ite 

5.43.Godi{en izve{taj za rabotata na Sovetot za za{tita na potro{uva~ite za 2022 godina 
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  Predlaga~ i izgotvuva~: Sovet za za{tita na potro{uva~ite 

  Rok: Januari/Fevruari 2023 godina. 

 

Zavod za zdravstvena za{tita 
5.13.Informacija za sostojbata so zdravstvenata za{tita na naselenieto vo op{tina 

Gevgelija i sostojbata so zdravstveniot kadar vo Javnite zdravstveni ustanovi vo op{tina 
Gevgelija. 

Predlaga~ i izgotvuva~: Zavod za zdravstvena za{tita 
PE Gevgelija, JZO i Zdraven dom Gevgelija. 

Rok: fevruari - april 2023 godina. 

 

AD za vodosopanstvo na RM 
6.10.Informacija za raboteweto na АД за водостопанство на РМ - Подружница"Ju`en Vardar- 

Гевгелија. 

  Predlaga~ i izgotvuva~:  АД за водостопанство на РМ - подружница 
                      "Ju`en Vardar- Гевгелија. 

  Rok: Fevruari 2023 godina 

 

Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата 
6.13.Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2023 

година, 

       Предлагач и изготвувач: Општински совет за безбедност на сообраќајот  
                        на патиштата, 

       Рок: 31 март 2023 година. 

6.11.Извештај за работата на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2022 

година, 
  Предлагач и изготвувач: Општински совет за безбедност на сообраќајот 

                      на патиштата, 

  Рок: 31 март 2023 година. 

 

Centar za socijalni raboti 
6.1.Izve{taj za sostojbata so upotrebata na narkotici i psihotropni supstanci kaj mladite 

vo op{tina Gevgelija. 

  Predlаga~ i izgotvuva~: Дневен центар за корисници на наркотици и 

                      психотропни супстанци- Гевгелија,Centar za socijalni raboti, ЈЗУ Општа болница 

со проширена надлежност Гевгелија 

  Rok: April-Maj 2023 godina 

5.31.Informacija za sostojbata so izgradenosta na arhitektonski barieri za lica so 
posebni potrebi. 

  Predlaga~ i Izgotvuva~: Me|uop{tinski centar za socijalna za{tita 

                     Rok: Septemvri 2023 godina. 

5.22.Informacija za sostojbata so socijalnata za{tita na naselenieto vo op{tina 
Gevgelija (za site celni  grupi). 

  Predlaga~ i Izgotvuva~: MЦСР-Гевгелија. 

  Rok: ноември 2023 година. 
 

Teritorijalnata protivpo`arna edinica 

5.42.Izve{taj za aktivnostite na Teritorijalnata protivpo`arna edinica vo 2022 godina 

  Predlaga~ i izgotvuva~: TPPE 

  Rok: Dekemvri 2023 godina 

Komisija za izrabotka na Programa 
5.47.Izve{taj za realizacija na Programata za rabota na Sovetot na op{tina Gevgelija za 

2023 godina. 
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Predlaga~ i izgotvuva~: Komisija za izrabotka na Programa 

za rabota na Sovetot na op{tina Gevgelija 

  Rok: Dekemvri 2023 god. 

Kомисија за борба против нелегална трговија со луѓе и илегалната миграција 
6.12.Предлог-Годишен план на локалната комисија за борба против нелегална трговија со луѓе и 

илегалната миграција во општина Гевгелија. 
Предлагач и изготвувач: Kомисија за борба против нелегална трговија 

 со луѓе и илегалната миграција 
Rok: Dekemvri 2023 godina. 

 

Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo 
6.4.Informacija za sostojbite so {umskiot fond, po{umuvaweto i eksploatacijata na 

{umite vo op{tina Gevgelija 
  Predlaga~:Pretsedatel ili ~len na Sovet, gradona~alnik 

Izgotvuva~:Ministerstvo za zemjodelstvo,{umarstvo i  
                        vodostopanstvo i JP Makedonski {umi-PE Gevgelija  

  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 

 
6.5.Informacija za sostojbata so lovniot i ribolovnot fond vo op{tina Gevgelija 
                  Predlaga~: Pretsedatel ili ~len na Sovet, gradona~alnik 

Izgotvuva~: Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i 
 vodostopanstvo i JP Makedonski {umi - PE Gevgelija ,Lovno dru{tvo "Lovec" 

                  Rok: Vo tekot na 2023 godina. 

 
Naroden muzej 

6.8.Informacija za sostojbata so za{titata na arheolo{koto bogatstvo na podra~jeto na op{tina 
Gevgelija. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{itnata 
Izgotvuva~: Naroden muzej 

Rok: Vo tekot na 2023 godina 

6.8.Informacija za sostojbata so za{titata na arheolo{koto bogatstvo na podra~jeto na op{tina 
Gevgelija. 

Predlaga~: Gradona~alnik na op{itnata 
Izgotvuva~: Naroden muzej 

Rok: Vo tekot na 2023 godina. 

 
Fondacijata FLORIТ 
1.21.Zavr{ni izve{tai od realiziranite proekti na fondacijata FLORIТ kade {to 

op{tina Gevgelija se pojavuva kako partner . 
Predlaga~ : Sovetnici 
Izgotvuva~: fondacijata FLORIT 

  Rok: Mart 2023 godina. 

 

Zanaet~iska komora 
6.3.Informacija za sostojbata so zanaet~iskata dejnost vo op{tina Gevgelija. 

Predlaga~ i izgotvuva~: Zanaet~iska komora 

  Rok: Juni 2023 godina 

 
7.Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Оp{tina 

Gevgelija". 
 

Br.09-2563/1                                                     Pretsedatel 

27.12.2022 god.                                           na Sovetot na Op{tina Gevgelija, 

Gevgelija                                                                                    Патрик Матх с.р. 
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Врз основа на член 26, а во врска со член 19 од Законот за експропријација            
(“Службен  весник на Република Македонија“ бр.95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 
192/15, 23/16 и 178/16) и член 38 став (1) алинеа 43 од Статутот на Општина Гевгелија 
(“Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 2/21 и 5/21), 
Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 27.12.2022 година, донесе 

 

 О Д Л У К А 
за обезбедени средства во буџетот на општина Гевгелија наменети за надоместок за 

експропријација на недвижен имот  за изградба на  објекти од јавен интерес од локално 
значење за 2023 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува обезбедување на средства за надоместок за 2023 
година за експропријација на недвижен имот што би бил опфатен при изградба на 
комунална инфраструктура во општина Гевгелија (општински патишта, улици, водовод, 
канализација) и други објекти од јавен интерес од локално значење во градот и 
населените места во општина Гевгелија и за просторите надвор од населените места за 
кои се или ќе се донесат Урбанистички планови вон населено место. 
 

Член 2 
Изградбата на комуналната инфраструктура и други објекти од јавен интерес во 

општина Гевгелија е предвидена во Буџетот на општина Гевгелија за 2023 година и 
Програмата за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2023 година. 

  
Член 3 

 Надоместокот за експроприраната недвижност ќе се врши во парични средства во 
висина на пазарната вредност на експроприраната недвижност или со давање (размена) 
на друга недвижност соодветна на експроприраната недвижност. 
 

Член 4 
Средствата за надоместокот за експропријација на недвижен имот за изградба на 

објекти од јавен интерес од локално значење се обезбедени во Буџетот на општина 
Гевгелија за 2023 година, програма ФА Потпрограма ФА0 – Уредување на градежно 
земјиште (капитални трошоци). 

За надоместокот од претходниот став на овој член се определени средства во 
износ од 3.000.000,00 (три милиони) денари. 

 
Член 5 

  Надоместокот за експропријација со давање на друга соодветна недвижност 
доколку е можно ќе се врши со земјиште со кое располага општина Гевгелија. 
 

Член 6 
Надоместокот за експропријација од членовите 3 и 5 на оваа Одлука ќе се врши 

врз основа на постигната спогодба за надоместок помеѓу општина Гевгелија и 
сопственикот на недвижноста односно правосилно судско решение за определување на 
надоместокот. 
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Член 7 

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

 
Бр.09-2564/1                                                                                     Претседател   

27.12.2022 год.                                                            на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                                             Патрик Матх с.р. 

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

 Врз основа на член 131 став (2) точка 3 од Законот за водите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 
146/15) и член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Гевгелија ја донесе следната 

 ОДЛУКА 
за определување на широчината на крајбрежниот појас на реките Сува река, 

Вардар и Рауљ во опфатот на Детален Урбанистички План за Блок 12, општина 
Гевгелија 

Член 1 
Со оваа одлука се определува ширината на крајбрежниот појас на реките Сува 

река, Вардар и Рауљ во опфатот на Детален Урбанистички План за Блок 12, општина 
Гевгелија заради заштита и одржување на речното корито и бреговите на водотекот, од 
стационажа Т1 (х:7628027.579; y:4557577.900) до стационажа Т2 (х:7628773.98; 
y:4556539.639) на река Вардар, од стационажа Т3 (х:7628742.228; y:4556542.842) до 
стационажа Т4 (х:7627552.079; y:4556078.977) на Сува река, од стационажа Т5 
(х:7627994.953; y:4557565.99) до стационажа Т6 (х:7627651.769; y:4557378.155) за река 
Раул и од стационажа Т7 (х:7627679.748; y:4557385.216) до стационажа Т8 (х:7627722.542; 
y:4557434.812) за дел од река Раул кај што постои изграден објект. 

Член 2  

Анализата на сливовите на Сува река, река Вардар и Раул во Гевгелија, за 
потребите на Деталниот Урбанистички план за блок 12 општина Гевгелија, извршена е 
спрема 100 годишните големи води со краток интензитет на траење и од неа произлегува 
дека за несметан проток на стогодишна вода во сливот на: 

- Сува река се препорачува уредување на речното корито трапезен профил во 
делот на планскиот опфат од точка Т4 (х:7627552.079; y:4556078.977) до точка Т3 
(х:7628742.228; y:4556542.842) со димензии ширина на дно на речното корито 15,0m, 
наклон на косини m=1:1.5 и висина 2,5 m како и заштитен појас, кој би бил во функција на 
одржување на речното корито, се предлага појас од 6 m од двете страни на речното 
корито. 

- Река Вардар се препорачува уредување на речното корито трапезен профил во 
делот на планскиот опфат од точка Т1 (х:7628027.579; y:4557577.900) до точка Т2 
(х:7628773.98; y:4556539.639)  со димензии ширина на дно на речното корито 88,0m и 
висина 7,0m, наклон на косини m=1:1 како и заштитен појас, кој би бил во функција на 
одржување на речното корито, се предлага појас од 6 m од двете страни на речното 
корито. 

 - Река Раул се препорачува ширина на речното корито трапезен профил од 
3,5m и висина од 1,0m наклон на косини m=1:1.5 како и заштитен појас, кој би бил во 
функција на одржување на речното корито, се предлага појас од 3 m по цела делница на 
опфатот од точка Т5 (х:7627994.953; y:4557565.99) до точка Т6 (х:7627651.769; 
y:4557378.155), освен зоната на постојниот објект со намена Г2 – лесна индустрија во  
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г.п.12.05.03, ограничена со координати од точка Т7 (х:7627679.748; y:4557385.216) 

до точка Т8 (х:7627722.542; y:4557434.812) поради лимитираност на просторот се 
предлага појас од 2 m. 

Член 3  
 Оваа Одлука ќе се применува при донесување на Детален урбанистички 

план за Блок 12, општина Гевгелија. 
Член 4  

 Составен дел на оваа Одлука е графичкиот прилог Синтезен план со 
наведени координати и стационажи на почетни и крајни точки.. 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 

"Службен гласник на Општина Гевгелија", а по претходно добиена согласност од 
Министерството за животна средина и просторно планирање. 

 
 
Бр.09-2565/1             Претседател 
27.12.2022 год.                                                                   на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                      Патрик Матх с.р. 

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

Врз основа на член 131 став (2) точка 3 од Законот за водите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 
146/15), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 27.12.2022 година, ја 
донесе следната 

 

ОДЛУКА 
за определување на ширина на крајбрежен појас на коритото на суводолица    

,,Дол 1,, во опфатот на Детален Урбанистички План за Блок 15.11, општина Гевгелија 
 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се определува широчината на крајбрежниот појас на 
суводолицата ,,Дол 1,, која поминува покрај опфатот на Деталниот урбанистички план за 
Блок 15.11, заради заштита и одржување на бреговите на водотекот. 

 
 

Член 2 
 Во пределот на планскиот опфат се предлага коритото да биде со трапезен 

попречен пресек и со висина од 0,80m. Како заштитен појас при регулација на коритото, 
кое би било во функција на одржување на истото се предлага појас од по три метри од 
двете страни на речното корито. 

 
 Координати на водотекот: 
 

В
одотек 

Точка 1 Точка 2 

x y стац
ионажа 

x y ста
ционажа 

Д
ол 1 

762
5248,14 

4556
344,35 

0+00
0,00 

762
5363,35 

455
6513,70   

0+2
05,00 
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Член 3 

 Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог Синтезен план 1 во 
размер 1:1000 . 

 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 

"Службен гласник на Општина Гевгелија", а по претходно добиена согласност од 
Министерството за животна средина и просторно планирање, а ќе се применува при 
донесување, изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за Блок 15.11, 
во општина Гевгелија.           

 
Бр.09-2566/1 

27.12.2022 год.                                                                           Претседател  
Гевгелија                                                                    на Советот на Општина Гевгелија,    
                                                                                                              Патрик Матх с.р. 
 

----------------------------------------------------   
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ 

бр.05/02) и член 38 од Статутот на Oпштина Гевгелија („Службен гласник на Општина 
Гевгелија бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Oпштина Гевгелија 
да ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 
за усвојување на План за локален економски развој 

на општина Гевгелија 2023-2026 година 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се усвојува План за локален економски развој на општина 

Гевгелија 2023-2026 година. 
 

Член 2 
Иницијатор за изработка на План за локален економски развој на општина 

Гевгелија 2023-2026 година е УСАИД, во рамки на проектот „Зајакнување на капацитетите 
за искористување на ресурсите“ со цел изработка на документ кој претставува основа за 
аплицирање со проекти, како и план по кој општината го насочува својот економски развој 
и пример за соработка помеѓу општината, локалната заедница и приватниот сектор во 
планирањето на иницијативи за локалниот економски развој. 

 
Член 3 

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

 
                                              _                                                                                                            
Бр.09-2567/1                                                                             Претседател  
27.12.2022 год.                                                        на Советот на Oпштина Гевгелијa,                                                                                                   
Гевгелија                                                                                 Патрик Матх с.р. 
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Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/02 год.), а во врска со член 89-a став (1) алинеа 3 од 
Законот за средното образование ("Службен весник на РМ" бр.44/95, 26/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05............ 64/18 год. и "Службен весник 
на РСМ" бр.229/20 год.) и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на Oпштина 
Гевгелија ("Службен гласник на Oпштина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 
02/21 и 05/21 год.), Советот на Oпштина Гевгелија на седницата одржана на ден 
27.12.2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за усвојување на финансовиот план на СОУ "Јосиф Јосифовски" 
-Гевгелија за 2023 година 

 
 1.Се усвојува финансовиот план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-

Гевгелија за 2023 година, усвоен и предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлуки бр.02-1083/1, 02-1084/1, 02-1085/1,  02-1086/1 и 02-1087/1  
од 29.11.2022 година. 

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

 
бр.09-2568/1                                            Претседател 
27.12.2022 год.          на Советот на Oпштина Гевгелија, 
Гевгелија                Патрик Матх с.р. 

-----------------------------------------------     
Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 

("Службен весник на РМ" бр.05/02 год.), а во врска со член 108 став (1) алинеа 4 
од Законот за основното образование ("Службен весник на РСМ" бр.161/19 и 
229/20 год.) и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на Oпштина Гевгелија 
("Службен гласник на Oпштина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 
27.12.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за усвојување на финансовиот план на ООУ "Владо Кантарџиев" 

-Гевгелија за 2023 година 
 
 1.Се усвојува финансовиот план на ООУ "Владо Кантарџиев"-

Гевгелија за 2023 година, усвоен и предложен од Училишниот одбор на 
училиштето со Одлуки бр.02-4/78 и  бр.02-4/79 од 28.11.2022 година. 

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

 
 
бр.09-2569/1                                        Претседател 
27.12.2022 год.      на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија           Патрик Матх с.р. 
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Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 

("Службен весник на РМ" бр.05/02 год.), а во врска со член 108 став (1) алинеа 4 
од Законот за основното образование ( "Службен весник на РСМ" бр.161/19 и 
229/20 год.) и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија 
("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 
27.12.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за усвојување на финансовиот план на ООУ "Крсте Мисирков" 

-Гевгелија за 2023 година 
 
 1.Се усвојува финансовиот план на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија 

за 2023 година, усвоен и предложен од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр.02-540/3 од  28.11.2022 година. 

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

 
 
бр.09-2570/1                                                   Претседател 
27.12.2022 год.      на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија            Патрик Матх с.р. 

--------------------------------------------    
Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 

("Службен весник на РМ" бр.05/02 год.), а во врска со член 108 став (1) алинеа 4 
од Законот за основното образование ( "Службен весник на РСМ" бр.161/19 и 
229/20 год.) и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на Oпштина Гевгелија 
("Службен гласник на Oпштина Гевгелија" бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 
27.12.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за усвојување на финансовиот план на ООУ "Ристо Шуклев" 

-Негорци за 2023 година 
 

1.Се усвојува финансовиот план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за 2023 
година, усвоен и предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр.02-378/3  од 22.11.2022  година. 

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

 
 
бр.09-2571/1                                           Претседател 
27.12.2022 год.      на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија             Патрик Матх с.р.   

--------------------------------------------      
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Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 

("Службен весник на РМ" бр.05/02 год.), а во врска со член 108 став (1) алинеа 4 
од Законот за основното образование ( "Службен весник на РСМ" бр.161/19 и 
229/20год.) и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија 
("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 
27.12.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за усвојување на финансовиот план на ООУ "Климент Охридски" 

-Миравци за 2023 година 
 

1.Се усвојува финансовиот план на ООУ "Климент Охридски"-Миравци за 2023 
година, усвоен и предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука 
бр.02-317/1  од 25.11.2022 година. 

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

 
бр.09-2572/1                                                     Претседател 
27.12.2022 год.         на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија            Патрик Матх с.р. 

-------------------------------------------------   
 
Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 

("Службен весник на РМ" бр.05/02 год.), а во врска со член 108 став (1) алинеа 4 
од Законот за основното образование ( "Службен весник на РСМ" бр.161/19 и 
229/20 год.) и член 38 став (1) точка 29 од Статутот на Општина Гевгелија 
("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 
05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 
27.12.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за усвојување на финансовиот план на ООМУ "Васо Карајанов" 

-Гевгелија за 2023 година 
 
 1.Се усвојува финансовиот план на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија 

за 2023 година, усвоен и предложен од Училишниот одбор на училиштето со 
Одлука бр.02-99/2  од 25.11.2022 година. 

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

 
 
бр.09-2573/1                                                     Претседател 
27.12.2022 год.         на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                   Патрик Матх с.р. 

--------------------------------------------------    
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Врз основа на член 36 став (1) точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/02 год.), а во врска со член 116 став (1) алинеа 3 од 
Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр.23/13,12/14, 44/14, 
144/14....198/18 год. и  "Службен весник на РСМ" бр.236/22 год.), и член 38 став (1) 
точка 29 од Статутот на Oпштина Гевгелија ("Службен гласник на Општина 
Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина 
Гевгелија на седницата одржана на ден 27.12.2022 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
За усвојување на финансов план на ЈОУДГ  "Детска радост"- Гевгелија  

за 2023 година 
 

1.Се усвојува финансовиот план-буџет на Јавната општинска установа за деца 
Детска градинка "Детска радост"-Гевгелија за 2023 година, усвоен и предложен од 
Управниот одбор на оваа јавна установа со Одлука бр.02-236/21 од 24.11.2022 
година. 

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

 
 
 
бр.09- 2574/1                                                    Претседател 
27.12.2022 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија              Патрик Матх с.р. 

-----------------------------------------    
 
Врз основа на член 17 став (2) од Законот за јавните претпријатија 

("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09…..35/19 год. и 
"Службен весник на РСМ" бр.275/19 и 89/22 год.), и член 36 став (1) точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02 год.) и член 
38 став (1) точка 28 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на 
Општина Гевгелија" бр.26/05, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21год.), Советот на 
Општина Гевгелија, на седницата одржана на ден 27.12.2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за разрешување член на Надзорниот одбор 
за контрола на материјално-финансиското работење на 

Јавното претпријатие за комунални дејности "Комуналец"-Гевгелија 
 

          1.Во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското 
работење на Јавното претпријатие за комунални дејности "Комуналец"-Гевгелија, 
од лични причини,се разрешува членот: 

 
- Александра Никова од Гевгелија. 
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2.Примерок од ова Решение да се достави до разрешениот член и до ЈПКД 

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

"Службен гласник на Општина Гевгелија". 
 
 

Бр.09- 2575/1                                                               Претседател     
27.12.2022 год.                         на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                               Патрик Матх с.р. 

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

Врз основа на член 46 став (4) од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен 
гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), 
Комисијата за статут и прописи при Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на ден 26.12.2022 година, утврди дека во текстот на Буџетскиот календар 
за 2022 година донесен на    15-та седница на Советот на Општина Гевгелија на 
ден 30.09.2022 год.  архивиран под  бр.09-2016 од 30.09.2022 направена е техничка 
грешка во член 2 поради што се дава следната 

 
 

ИСПРАВКА 
на Буџетскиот календар на Општина Гевгелија за 2022 година 

 
Во член 2 од Буџетскиот календар на Општина Гевгелија за 2022 годинана 

наместо ,,бр. 09-2073/1 од 29.12.2021 година“, треба да стои ,,бр.09-1935/1 од 
25.12.2020 година“. 

. 

 
 
 
Бр.09-2577/1                            Претседател 
27.12.2022 год.     Комисијата за статут и прописи  
Гевгелија                                    при Советот на Општина Гевгелија, 
                                                                  Тодор Ристов 
 

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

Врз основа на член 50 (став 1) точка 16 од Законот за локална самоуправа 
(„Сл.весник нa РМ“ бр.5/2002), член 62 (став 1) алинеа 14 од Статутот на општина 
Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 
02/21 и 5/21) и член 9 од Правилникот за доделување стипендии на студенти, 
жители на општина Гевгелија, бр. 09-2194/2 од 21.11.2022година, („Службен  
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гласник на општина Гевгелија“  бр. 13/22), Градоначалникот на општина Гевгелија 
на ден  26.12.2022 година  донесе: 

О Д Л У К А 
за доделување  стипендии на студенти запишани на Медицинските 

факултети-отсек општа медицина, жители на општина Гевгелија, за студиска 

2022/2023 година 

1. На:  

- Сара Китаноска од Гевгелија, студент во прва година на Факултет за 

Медицински науки, насока општа медицина при Универзитет „Гоце Делчев“  - 

Штип; 

- Тамара Филипова од Гевгелија, студент во прва година  на Медицински 

факултет, насока општа медицина при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје; 

- Зорица Андонова од Миравци, студент во прва година на Медицински 

Факултет, насока општа медицина, при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ -Скопје; 

- Вања Несторов Андријевиќ од Гевгелија, студент во прва година на  Факултет 

за Медицински науки, насока општа медицина при Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Штип; 

- Теодор Узунчев од Богородица, студент во прва година на Факултет за 

Медицински науки, насока општа медицина при Универзитет „Гоце Делчев“  - 

Штип. 

         Им се доделува стипендија за студирање почнувајќи од студиска 2022/2023 

година, па се до завршување на студиите, доколку се редовни студенти, во износ 

од 6.000 денари месечно, за 10 месеци, односно за месеците од септември до 

јуни за секоја студиска година. 

2. Стипендиите  ќе се исплатат од Буџетот на општина Гевгелија, врз основа на 

Договор кои ќе биде склучен помеѓу Општина Гевгелија и корисникот  на 

стипендијата. 

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

„Службен гласник на општина Гевгелија. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, може да се поднесе приговор до   
Комисијата за образование, култура и спорт на Советот на 
општина Гевгелија, во рок од 5 (пет) дена, од денот на 
добивањето на известувањето. 

 
Бр.14-2233/25 
26.12.2022 
Гевгелија                                                                                    

                                                                                       Градоначалник 
  на Општина Гевгелија                                                                                                                                

                                                                                      Андон Сарамандов с.р. 
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Врз основа на член 50 (став 1) точка 16 од Законот за локална самоуправа 
(„Сл.весник нa РМ“ бр.5/2002), член 62 (став 1) алинеа 14 од Статутот на општина 
Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 
02/21 и 5/21), член 9 од Правилникот за доделување стипендии на студенти, 
жители на општина Гевгелија, бр. 09-2194/2 од 21.11.2022година, („Службен 
гласник на општина Гевгелија“ бр. 13/22), Градоначалникот на општина Гевгелија 
на ден  26.12.2022 година  донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за доделување  стипендии на студенти  запишани на Машинските и 

Електротехничките факултети на РСМ,  жители на општина 

Гевгелија, за студиска 2022/2023 година 

 

1. На: 

 -Георге Демерџиев од с.Негорци, ул. „Маршал Тито“ бр. 49, студент во прва 

година на Факултет за електротехника и информациски технологии при 

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје; 

 

-Драган Икономов од Гевгелија, ул. „Деко Ковачев“ бр. 102, студент во прва 

година  на Факултет за електротехника и информациски технологии при 

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје; 

 

 -Мартин Гоцевски од с. Моин, Гевгелија, студент во прва година на 

Машински факултет, при Универзитет „Св.Кирил и Методиј-Скопје; 

 

-Драган Стојанов од Негорци, студент во прва година на Факултет за 

електротехника и информациски технологии при Универзитет „Св.Кирил и 

Методиј“- Скопје. 

 Им се доделува стипендија за студирање почнувајќи од студиска  2022/2023 

година, па се до завршување на студиите, доколку се редовни студенти, во 

износ од 6.000 денари месечно, за 10 месеци, односно за месеците од 

септември до јуни за секоја студиска година. 

     2. Стипендиите  ќе се исплатат од Буџетот на општина Гевгелија, врз              
основа  на Договори кои ќе бидат склучени помеѓу Општина Гевгелија и 
секој од корисниците на стипендии. 

     3.  Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе    биде 
објавена во „Службен гласник на општина Гевгелија“. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, може да се поднесе приговор до   

Комисијата за образование, култура и спорт на Советот на 
општина Гевгелија, во рок од 5 (пет) дена, од денот на 
добивањето на известувањето. 

 
 
Бр.14-2233/26 
26.12.2022 
Гевгелија                                                                              Градоначалник 

                                                                         на Општина 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 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 10.000,00 денари, се 
доделуваат на Ана Петрова од Гевгелија за програмски активности. 

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

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

 

О б р а з л о ж е н и е 
 

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

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

 
 
 
Бр. 12-37/450                   Градоначалник 
28.11.2022 година          на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                              Андон Сарамандов  с.р.                                                                                
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и 
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21 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 20.000,00 денари, се 
доделуваат на Сузана Стефанова од Гевгелија за програмски активности. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

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

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

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

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

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/451                  Градоначалник 
28.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                 Андон Сарамандов   с.р.   
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 

(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и 
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21 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 10.000,00 денари, се 
доделуваат на Тони Аврамов од Гевгелија за програмски активности. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

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

во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

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

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

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

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/452                 Градоначалник 
28.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов   с.р.  
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и 
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21 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 20.000,00 денари, се 
доделуваат на д-р Златко Трајков од Гевгелија за програмски активности. 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Д-р Златко Трајков од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
програмски активности предвидени со Програмата за финансирање програми и проекти 
од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 година, за реализација 
на проект издавање книга со наслов „Дијабетес мелитус како јавно – здравствен проблем 
во општина Гевгелија“ од авторите д-р Андон Мандиќ и   д-р Златко Трајков. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

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

 
 
 
 
Бр. 12-37/453                  Градоначалник 
28.11.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов  с.р. 
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 

(„Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и 
член 15 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година 
("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.15/21 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 413 
подставка 413110 - Тековни резерви (разновидни расходи), Програма Д0, во износ од 
15.000,00 денари, се доделуваат на Павлина Ќаева од Гевгелија, како надоместок 
поради смрт на член во потесното семејство. 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Павлина Ќаева од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 

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

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на Општина Гевгелија  

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

 
 
 
 
Бр. 12-37/458           Градоначалник 
28.11.2022 год                           на општина Гевгелија, 
Гевгелија                         Андон Сарамандов, с.р. 
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 

(„Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и 
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година 
("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.15/21 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    , Гевгелија, за новородено дете (второродено). 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

во „Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Кристина Ѓоргиев 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 (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. 12-37/462                 Градоначалник 
1.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов  с.р. 
 
 

 
 

 
 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- број 17 страна2106                                                                         
 

 
 
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 Добринка Петрова 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 
 

 Добринка Петрова 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. 12-37/463                  Градоначалник 
1.12.2022 година          на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                          Андон Сарамандов   с.р. 
 
 

 
 
 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2107 
 
 

 
 
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 Адриана Митровска од населено место Милетково, 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 
 

 Адриана Митровска од населено место Милетково, 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. 12-37/464                 Градоначалник 
1.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов  с.р. 
 
 

 
 

 



 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2108 
 
 
 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 Нена Ристова Узунчев од населено место Богородица, Гевгелија, за 
новородено дете (првородено). 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

 
 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 
 

 Нена Ристова Узунчев од населено место Богородица, Гевгелија, поднесе барање 
до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на 
општина Гевгелија за 2022 година, парична помош за новородено дете (првородено). 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

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

 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/465                 Градоначалник 
1.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 
 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2109 
 

 

 
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 Христина Анастасова 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 
 

 Христина Анастасова 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. 12-37/466                 Градоначалник 
1.12.2022 година             на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов   с.р. 
 
 

 
 

 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2110 
 
 
 
 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 Лилјана 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 
 

 Лилјана 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. 12-37/467            радоначалник 
1.12.2022 година              на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                 Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 
 
 
 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2110 
 
 

 
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 142.411,00 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 ноември 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 142.411,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/468             Градоначалник 
1.12.2022 година                  на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                 Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 
 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2111 

 
 
 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 3.000,00 денари, се 
доделуваат на Фимка Тренкова 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 
 

 Фимка Тренкова 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. 12-37/469                Градоначалник 
1.12.2022 година        на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                       Андон Сарамандов   с.р. 

 
 
 
 
 
 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2112 
 
 
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 3.000,00 денари, се 
доделуваат на Софија Ампова 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 
 

Софија Ампова 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. 12-37/470                            Градоначалник 
1.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов   с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2113 
 
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 СОЈУЗ НА БОРЦИ и продолжувачи Гевгелија, од Гевгелија за 
реализирање на тековни 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 
 

СОЈУЗ НА БОРЦИ и продолжувачи Гевгелија, од Гевгелија поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2022 година за целосна реализација на тековните 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 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/471                Градоначалник 
2.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2114 
 

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 Дорис Дуганова 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 
 

 Дорис Дуганова 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. 12-37/473                 Градоначалник 
5.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                               Андон Сарамандов    с.р. 
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 

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

 Ники Филова 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. 12-37/475                 Градоначалник 
13.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандов   с.р. 
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 

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

 Николина Главчева 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. 12-37/476                 Градоначалник 
13.12.2022 година                    на општина Гевгелијав 
Гевгелија                                        Андон Сарамандов с.р. 
 
 

 
 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2117 
 

 
 
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 Македонка Динова 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 
 

 Македонка Динова 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. 12-37/477                 Градоначалник 
13.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                Андон Сарамандов   с.р.  
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 

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

 Емилија Крстова Стојановска 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. 12-37/478                 Градоначалник 
13.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов   с.р. 
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 

(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) и 
член 20 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година 
(„Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.15/21 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 20.000,00 денари, се 
доделуваат на ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ од Гевгелија за програмски 
активности. 

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

се исплатат  на трансакциона сметка на барателот.  
 

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

 

О б р а з л о ж е н и е 
 

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 програмски активности предвидени со Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

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

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/480                 Градоначалник 
15.12.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов   с.р. 
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Врз основа на член 62 став 1 алинеа 14 од Статутот на Општина Гевгелија 

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

 Благица Атанасова 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. 12-37/481                 Градоначалник 
15.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов  с.р. 
 
 

 
 



27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2121 
 
 
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 Спаска Чанова Николова 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 
 

 Спаска Чанова 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 (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. 12-37/482                 Градоначалник 
15.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов  с.р. 
 
 

 
 
 

 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2122 

 
 
 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 Спаска Чанова Николова 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 
 

 Спаска Чанова 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 (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. 12-37/483                 Градоначалник 
15.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов   с.р. 
 
 
 
 
 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2123 

 
 
 
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 5.000,00 денари, се 
доделуваат на Дејан Џотов 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 
 

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

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 5.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/484                 Градоначалник 
15.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 
 
 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2124 

 
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 3.000,00 денари, се 
доделуваат на Соња Тодоров 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 
 

Соња Тодоров 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. 12-37/485                 Градоначалник 
15.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов    с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2125 

  
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 3.000,00 денари, се 
доделуваат на Ирена Каранфилова со живеалиште во 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 
 

Ирена Каранфилова со живеалиште во 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. 12-37/486                 Градоначалник 
16.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2126 

 
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 Драган Ристов 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 
 

 Драган Ристов 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. 12-37/487                 Градоначалник 
16.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                 Андон Сарамандов   с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2127 

 
 
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 3.000,00 денари, се 
доделуваат на Зоран Ангеловски 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 
 

Зоран Ангеловски 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. 12-37/490               Градоначалник 
19.12.2022 година                     на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 
 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2128 

 
 
 
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 6.000,00 денари, се 
доделуваат на Крсте Велков 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 
 

Крсте Велков 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 6.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/491                Градоначалник 
19.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                     Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 
 
 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2129 

 
 
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 4.000,00 денари, се 
доделуваат на Милош Коматина 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 
 

Милош Коматина од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

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

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/492                 Градоначалник 
19.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандов   с.р. 
 
 
 
 
 
 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2130 

 
  
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 4.000,00 денари, се 
доделуваат на Митко Атанасов 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 
 

Митко Атанасов од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

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

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/493                 Градоначалник 
19.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 
 



 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2131 

  
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 3.000,00 денари, се 
доделуваат на Драгица Попова 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 
 

Драгица Попова 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. 12-37/494                Градоначалник 
20.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                 Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2132 
  

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 Евгенија Костадинова 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 
 

 Евгенија Костадинова 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. 12-37/495                 Градоначалник 
21.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                     Андон Сарамандов   с.р. 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2133 
 
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 3.000,00 денари, се 
доделуваат на Митра Стефанова 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 
 

Митра Стефанова од Гевгелија поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
еднократна парична помош за смртен случај. 

 
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. 12-37/496                 Градоначалник 
22.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                 Андон Сарамандов   с.р. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2134 
 
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 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 
август 2022 година). 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

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

 
 
 
Бр. 12-37/497                            Градоначалник 
22.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандов   с.р. 
 

 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2135 
 

 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 463 
подставка 463110 – Трансфер до здруженија на граѓани и фондации, Програма Д0 во 
износ од 10.000,00 денари, се доделуваат на Пчеларско здружение „НЕКТАР“ 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 
 

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

 
 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

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

 
 
 
Бр. 12-37/498                  Градоначалник 
22.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов  с.р. 
 

 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2136 
 
 
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 Д1, во износ од 30.000,00 денари, се 
доделуваат на Месна заедница „Моин“ с.Моин (Ѓорги Костадинов), Гевгелија, за 
програмски активности. 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Месна заедница „Моин“ с.Моин (Ѓорги Костадинов), Гевгелија, поднесе барање до 
Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на општина 
Гевгелија за 2022 година за програмски активности предвидени во Програма за 
финансирање проекти, манифестации и значајни настани на Месните заедници во 
општина Гевгелија во 2022 година. 
 

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

 
 
 
 
Бр. 12-37/499                  Градоначалник 
23.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                     Андон Сарамандов   с.р. 
 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2137 
 
 
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 промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од Програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата. 

 
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 23.12.2022 поднесе барање со 
број 03-212 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари за учесници во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 
година. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

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

 
 
 
 
Бр. 12-37/501                 Градоначалник 
23.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандовс.р. 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2138 
 
 
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 1.200,00 денари и 
персонален данок, се доделуваат на Васко Трајков од Гевгелија за учество во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од Програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата. 

 
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 23.12.2022 поднесе барање со 
број 03-212 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари за учесници во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 
година. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 1.200,00 денари и персонален данок, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
Бр. 12-37/502                 Градоначалник 
23.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2139 
 
 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 10.000,00 денари и 
персонален данок, се доделуваат на Маја Јакимовска Тошиќ од Скопје за учество во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од Програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата. 

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

се исплатат  на трансакциона сметка на Маја Јакимовска Тошиќ.  
 
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 23.12.2022 поднесе барање со 
број 03-212 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари за учесници во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 
година. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

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

 
 
 
 
Бр. 12-37/503                 Градоначалник 
23.12.2022 година           на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов    с.р. 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2140 
 
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 6.000,00 денари и 
персонален данок, се доделуваат на Ѓорги Лазаревски од Скопје за учество во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од Програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата. 

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

се исплатат  на трансакциона сметка на Ѓорги Лазаревски.  
 
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 23.12.2022 поднесе барање со 
број 03-212 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари за учесници во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 
година. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

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

 
 
 
 
Бр. 12-37/504                 Градоначалник 
23.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов   с.р. 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2141 
 
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 5.500,00 денари и 
персонален данок, се доделуваат на Васил Тоциновски од Скопје за учество во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од Програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата. 

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

 
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 23.12.2022 поднесе барање со 
број 03-212 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари за учесници во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 
година. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 5.500,00 денари и персонален данок, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/505                 Градоначалник 
23.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов с.р. 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2142 
 
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 3.500,00 денари и 
персонален данок, се доделуваат на Жаклина Атанасова од Гевгелија за учество во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од Програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата. 

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

се исплатат  на трансакциона сметка на Жаклина Атанасова.  
 
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 23.12.2022 поднесе барање со 
број 03-212 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување средства од 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари за учесници во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 
година. 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 3.500,00 денари и персонален данок, како што е наведено во диспозитивот на ова 
решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/506                 Градоначалник 
23.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандов  с.р. 
 
 



 
 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2143 
  
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 Симона Анакијевска од Битола за учество во 
промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од Програмата за финансирање 
програми и проекти од областа на културата. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и 

средствата ќе се исплатат  на трансакциона сметка на Симона Анакијевска.  
 
 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 23.12.2022 поднесе 
барање со број 03-212 до Градоначалникот на општина Гевгелија за доделување 
средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за исплата на хонорари за 
учесници во промоција на „Метрички караван 9-Гевгелија“ како дел од програмата за 
финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина 
Гевгелија за 2022 година. 

 
 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 

Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 1.500,00 денари и персонален данок, како што е наведено во 
диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-37/507                 Градоначалник 
23.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов  с.р. 
 



 
 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2144 
 
 
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 К1- библиотекарство, во износ од 
1.000,00 денари и персонален данок, се доделуваат на Ирина Прошева од Гевгелија за 
освоена втора награда на Конкурсот за есеј за средно образование, распишан по повод 
„Месец на книгата 2022“. 

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

се исплатат на трансакциона сметка на Марга Прошева (родител).  
 
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“ Гевгелија до Градоначалникот на општина 
Гевгелија достави барање за исплата на парични награди на наградените ученици на 
конкурсот за есеј за средношколци, распишан по повод „Месец на книгата 2022“.   

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 1.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.  

  
 
 
 
 
Бр.12-37/508                 Градоначалник 
23.12.2022 година          на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                 Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2145 
 
 
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 К1- библиотекарство, во износ од 500,00 
денари и персонален данок, се доделуваат на Виолета Чугунцалиева од Гевгелија за 
освоена трета награда на Конкурсот за есеј за средно образование, распишан по повод 
„Месец на книгата 2022“. 

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

се исплатат на трансакциона сметка на Тања Чугунцалиева (родител).  
 
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“ Гевгелија до Градоначалникот на општина 
Гевгелија достави барање за исплата на парични награди на наградените ученици на 
конкурсот за есеј за средношколци, распишан по повод „Месец на книгата 2022“.   

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 500,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.  

  
 
 
 
 
Бр.12-37/509                 Градоначалник 
23.12.2022 година          на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 
 



 
 

 27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2146 
 
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 К1- библиотекарство, во износ од 
2.000,00 денари и персонален данок, се доделуваат на Јована Дупарова од Гевгелија 
за освоена прва награда на Конкурсот за есеј за основно образование, распишан по 
повод „Месец на книгата 2022“. 

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

се исплатат на трансакциона сметка на Димитар Дупаров (родител).  
 
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“ Гевгелија до Градоначалникот на општина 
Гевгелија достави барање за исплата на парични награди на наградените ученици на 
конкурсот за есеј за ученици од основните училишта, распишан по повод „Месец на 
книгата 2022“.   

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.  

  
 
 
 
 
Бр. 12-37/510                 Градоначалник 
23.12.2022 година          на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2147 
  
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 К1- библиотекарство, во износ од 
1.000,00 денари и персонален данок, се доделуваат на Симона Бојкова од Гевгелија за 
освоена втора награда на Конкурсот за есеј за основно образование, распишан по повод 
„Месец на книгата 2022“. 

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

се исплатат на трансакциона сметка на Александар Бојков (родител).  
 
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“ Гевгелија до Градоначалникот на општина 
Гевгелија достави барање за исплата на парични награди на наградените ученици на 
конкурсот за есеј за ученици од основните училишта, распишан по повод „Месец на 
книгата 2022“.   

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 1.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.  

  
 
 
 
Бр.12-37/511                 Градоначалник 
23.12.2022 година          на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов    с.р. 
 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2148 
 
 
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 К1- библиотекарство, во износ од 500,00 
денари и персонален данок, се доделуваат на Ирина Алчинова од Гевгелија за освоена 
трета награда на Конкурсот за есеј за основно образование, распишан по повод „Месец 
на книгата 2022“. 

 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања и 

средствата ќе се исплатат на трансакциона сметка на Каранфилка Алчинова (родител).  
 
 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“ Гевгелија до Градоначалникот на општина 
Гевгелија достави барање за исплата на парични награди на наградените ученици на 
конкурсот за есеј за ученици од основните училишта, распишан по повод „Месец на 
книгата 2022“.   

 Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина 
Гевгелија  одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 
година во износ од 500,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.  

  
 
 
 
Бр.12-37/512                 Градоначалник 
23.12.2022 година                   на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 

 



 
 
27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2149 

 
 
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 К1- библиотекарство, во износ од 
2.000,00 денари и персонален данок, се доделуваат на Теодора Манчева од Гевгелија 
за освоена прва награда на Конкурсот за есеј за основно образование, распишан по 
повод „Месец на книгата 2022“. 

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

се исплатат на трансакциона сметка на Адриана Манчева (родител).  
 

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“ Гевгелија до Градоначалникот на општина 
Гевгелија достави барање за исплата на парични награди на наградените ученици на 
конкурсот за есеј за ученици од основните училишта, распишан по повод „Месец на 
книгата 2022“.   

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 2.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.  

  
 
 
 
Бр.12-37/513                 Градоначалник 
23.12.2022 година          на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                     Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 



 
  

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2150 
 
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 К1- библиотекарство, во износ од 
1.000,00 денари и персонален данок, се доделуваат на Лазар Јаневски од Гевгелија за 
освоена втора награда на Конкурсот за есеј за основно образование, распишан по повод 
„Месец на книгата 2022“. 

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

се исплатат на трансакциона сметка на Сашо Јаневски (родител).  
 
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“ Гевгелија до Градоначалникот на општина 
Гевгелија достави барање за исплата на парични награди на наградените ученици на 
конкурсот за есеј за ученици од основните училишта, распишан по повод „Месец на 
книгата 2022“.   

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 1.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.  

  
 
 
 
Бр.12-37/514                 Градоначалник 
23.12.2022 година          на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                     Андон Сарамандов    с.р. 
 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2151 
 
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 К1- библиотекарство, во износ од 500,00 
денари и персонален данок, се доделуваат на Теодора Ристова од Гевгелија за освоена 
трета награда на Конкурсот за есеј за основно образование, распишан по повод „Месец 
на книгата 2022“. 

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

се исплатат на трансакциона сметка на Васко Ристов (родител).  
 
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“ Гевгелија до Градоначалникот на општина 
Гевгелија достави барање за исплата на парични награди на наградените ученици на 
конкурсот за есеј за ученици од основните училишта, распишан по повод „Месец на 
книгата 2022“.   

Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  
одлучи да се доделат средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година во износ 
од 500,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.  

  
 
 
 
Бр.12-37/515                             Градоначалник 
23.12.2022 година                      на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                     Андон Сарамандовс.р. 
 
 
 
 
 



 
  
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2152 
 

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 Ќаније Абазовска 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 
 

 Ќаније Абазовска 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. 12-37/516                 Градоначалник 
26.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2153 
 
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 5.000,00 денари, се 
доделуваат на Блажо Гушлев 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 
 

Блажо Гушлев 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 5.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/517                 Градоначалник 
26.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                    Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2154 
 
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 8.000,00 денари, се 
доделуваат на Љубен Самарџиев 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 
 

Љубен Самарџиев 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 8.000,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
 
Бр. 12-37/518                 Градоначалник 
26.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов   с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2155 
 
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 Сања Василева од населено место Негорци, Гевгелија, за новородено 
дете (првородено - близнаци). 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија".  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Сања Василева 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 - близнаци). 

 
Оценувајќи дека барањето е оправдано, Градоначалникот на општина Гевгелија  

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

 
 
 
 
 
 
Бр. 12-37/519                 Градоначалник 
26.12.2022 година         на општина Гевгелија 
Гевгелија                                       Андон Сарамандов     с.р. 
 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2156 
 
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 3.780,00 денари, се 
доделуваат на Петар Филипов 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 
 

 Петар Филипов 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 јануари, 
февруари, март, април, мај и 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 3.780,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-27/84                Градоначалник 
5.11.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандов   с.р. 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2157 
 
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 1.836,00 денари, се 
доделуваат на Перо Рујковски (Татјана Рујковска) од населено место Миравци, 
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 
 

 Перо Рујковски (Татјана Рујковска) од населено место Миравци, 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 автуст, спетември и 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 1.836,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-27/85                Градоначалник 
16.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2158 
 
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 650,00 денари, се 
доделуваат на Глигор Митров од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

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

се исплатат на трансакциона сметка 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 
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 650,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-27/86                Градоначалник 
16.12.2022 година                    на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2159 
 
 
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 847,00 денари, се 
доделуваат на Сузана Љушева од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Сузана Љушева од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец 
септември и 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 847,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-27/87                  Градоначалник 
16.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                   Андон Сарамандов   с.р. 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2160 
  
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 1.083,00 денари, се 
доделуваат на Ристо Шарков од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Ристо Шарков од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец 
август, септември, октомври и ноември 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 1.083,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-27/88                Градоначалник 
21.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                  Андон Сарамандов  с.р. 
 
 
 
 



 
  

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2161 
 
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 650,00 денари, се 
доделуваат на Петра Динова од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Петра Динова од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец 
ноември 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. 12-27/89                Градоначалник 
21.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                 Андон Сарамандов с.р.  
 
 
 
 



 
 
  

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2162 
 
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 424,00 денари, се 
доделуваат на Сузана Љушева од Гевгелија, за субвенционрање на потрошувачката на 
основните комунални услуги (вода). 

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

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

„Службен гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Сузана Љушева од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на општина 
Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година за 
субвенционрање на потрошувачката на основните комунални услуги (вода за месец 
ноември 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 424,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
 
Бр. 12-27/90                  Градоначалник 
26.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                     Андон Сарамандов   с.р. 
 
 
 



 
 
  

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2163 
 
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 264,00 денари, се 
доделуваат на Димитар Таки Ристов од Гевгелија, за субвенционирање на 
потрошувачката на основните комунални услуги (вода). 
 
 2. Решението ќе го изврши Одделението за финансиски прашања  и средствата ќе 
се исплатат  на трансакциона сметка на барателот. 

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

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
  
 Димитар Таки Ристов од Гевгелија, поднесе барање до Градоначалникот на 
Општина Гевгелија за доделување средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 
година, за субвенционирање на потрошувачката на основните комунални услуги за месец 
ноември 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. 12-27/91                 Градоначалник 
26.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                 Андон Сарамандов с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 декември  2022 година -Службен гласник на Општина Гевгелија- бр. 17 страна 2164 
 
 
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 1.950,00 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.  
 
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 август, септември и октомври 2022 годиина). 

 
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 1.950,00 денари, како што е наведено во диспозитивот на ова решение.  

 
 
 
Бр.12-27/92                 Градоначалник 
26.12.2022 година         на oпштина Гевгелија 
Гевгелија                                                                 Андон Сарамандов  с.р. 
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2022 година на Сојуз на борци и продолжувачи од Гевгелија ---------------------------------- 2113 
16.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Дорис Дуганова од Гевгелија ------------------------------------------------------ 2114 
17.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Ники Филова од Гевгелија ---------------------------------------------------------- 2115 
18.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Николина Главчева од Гевгелија ------------------------------------------------- 2116 
19.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Македонка Динова од н.м. Миравци---------------------------------------------- 2117 
20.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Емилија Крстова од Гевгелија ----------------------------------------------------- 2118 
21.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на ЈОУ Пионерски дом ,,Ј.Б.Тито“ Гевгелија ------------------------------------ 2119 
22.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Благица Атанасова од н.м. Прдејци---------------------------------------------- 2120 
23.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Спаска Јанова Николова од Гевгелија ----------------------------------------- 2121 
24.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Спаска Јанова Николова од Гевгелија ----------------------------------------- 2122 
25.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Дејан Џотов од Гевгелија ------------------------------------------------------------ 2123 
26.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Соња Тодоров од Гевгелија -------------------------------------------------------- 2124 
27.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Ирена Каранфилова од Гевгелија ------------------------------------------------ 2125 
28.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Драган Ристов од Гевгелија -------------------------------------------------------- 2126 
29.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Зоран Ангеловски од Гевгелија -------------------------------------------------- 2127 
30.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Крсте Велков од Гевгелија ---------------------------------------------------------- 2128 
31.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Милош Коматина од Гевгелија ----------------------------------------------------- 2129 
32.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Митко Атанасов од Гевгелија ------------------------------------------------------ 2130 
33.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Драгица Попова од Гевгелија ------------------------------------------------------ 2131 
34.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Евгенија Костадинова од Гевгелија --------------------------------------------- 2132 
35.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Митра Стефанова од Гевгелија --------------------------------------------------- 2133 
36.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Фондација за локален развој и развој на информатички технологии 
од Гевгелија ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2134 
37.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Пчеларско здружение ,,Нектар“ од Гевгелија ------------------------------ 2135 
38.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Месна заедница Моин (Ѓорги Костадинов)---------------------------------- 2136 



39.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Теодора Гошева Капсарова од Гевгелија ------------------------------------- 2137 
40.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Васко Трајков од Гевгелија ---------------------------------------------------------- 2138 
41.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Маја Јакимовска Тошиќ од Гевгелија ------------------------------------------- 2139 
42.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Ѓорги Лазаревски од Скопје -------------------------------------------------------- 2140 
43.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Васил Тоциновски од Скопје ------------------------------------------------------- 2141 
44.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Жаклина Атанасова од Гевгелија ------------------------------------------------- 2142 
45.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Симона Анакијевска од Битола---------------------------------------------------- 2143 
46.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на ЈОУ Библиотека ,,Гоце Делчев“  Гевгелија --------------------------------- 2144 
47.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Виолета Чугунцалиева од Гевгелија -------------------------------------------- 2145 
48.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на  Јована Дупарова од Гевгелија --------------------------------------------------- 2146 
49.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Симона Бојкова од Гевгелија ------------------------------------------------------ 2147 
50.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Ирина Алчинова од Гевгелија ----------------------------------------------------- 2148 
51.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година наТодора Манчева од Гевгелија ------------------------------------------------------- 2149 
52.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Лазар Јаневски од Гевгелија ------------------------------------------------------- 2150 
53.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Теодора Ристова од Гевгелија ----------------------------------------------------- 2151 
54.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Ќание Абазовска од Гевгелија ----------------------------------------------------- 2152 
55.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Блажо Гушлев од Гевгелија --------------------------------------------------------- 2153 
56.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Љубен Самарџиев од Гевгелија -------------------------------------------------- 2154 
57.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Сања Василева  од н.м. Негорци-------------------------------------------------- 2155 
58.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Петар Филипов од Гевгелија ------------------------------------------------------- 2156 
59.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Перо Рујковски (Татјана Рујковска) од Миравци--------------------------- 2157 
60.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Глигор Митров од Гевгелија -------------------------------------------------------- 2158 
61.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Сузана Љушева од Гевгелија ------------------------------------------------------ 2159 
62.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Ристо Шарков од Гевгелија --------------------------------------------------------- 2160 
63.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Петра Динова од Гевгелија ---------------------------------------------------------- 2161 



64.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Сузана Љушева од Гевгелија ------------------------------------------------------ 2162 
65.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Димитар Таки Ристов од Гевгелија ---------------------------------------------- 2163 
66.Решение за распоредување на дел од средствата на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2022 година на Лилјана Костадинова од Гевгелија --------------------------------------------- 2164 
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