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Во 2015 година општина Гевгелија беше соочена со многу предизвици, кои не 

предизвикаа поголеми нарушувања во функционирањето на локалната самоуправа, а 
се разбира и во нормалното живеење на самата општина. Настојувањата за нивно 
канализирање, менаџирање и соодветно решавање, пред се, преку координираните 
залагања на градоначалникот на општината, Советот на општина Гевгелија и 
општинската администрација, тоа не го дозволија. Притоа, не треба да се занемарува 
и улогата и поддршката од страна на надлежните државни органи и институции. 
Особено кога станува збор за бегалската криза, која ја зафати општина Гевгелија 
поради огромниот наплив од мигранти, кои транзитираа низ нејзиното подрачје. 

На почетокот од бегалската криза меѓу граѓаните и воопшто надлежните органи 
на локалната самоуправа преовладуваше хуманитарната поддршка на мигрантите. 
Меѓутоа, кога нивното присуство за само еден ден достигнуваше и до половина од 
вкупното жителство на Гевгелија, органите на локалната самоуправа мораа да 
алармираат и да преземат мерки за заштита на граѓаните. Особено, кога поради 
огромниот наплив од мигранти, посебно во делот и околината на железничката 
станица, беше загрозена безбедноста и нарушен нормалниот живот на граѓаните. 
Оттука и нашите барања за дислоцирање на пунктот за евидентирање на мигрантите 
во близина нај македонско-грчката граница, од каде што ќе се врши и транспорт на 
мигрантите. Прогласувањето на кризната состојба во пограничнниот регион од страна 
на Влада на РМ и дислоцирањето на пунктот за евидентирање и транзит на 
мигрантите надвор од градот придонесе, главно, за канализирање на протокот на 
мигрантите и нормализирање на животот на граѓаните. 

И покрај ваквите непредвидени случувања и непланирани буџетски трошоци, во 
општина Гевгелија најголемиот дел од програмските предвидувања за подобрување 
на квалитетот на услугите кон граѓаните беа реализирани. Во прв ред, кога станува 
збор за проширување и подобрување на комуналната, патната и урбаната 
инфраструктура, согласно програмските документи донесени од страна на Советот на 
општината. Немаше отстапувања и во реализацијата на проектите, зацртани во 
Планот за развој на општината, како и оние што се реализираа со меѓународна 
финансиска поддршка. Напротив, наспроти ангажираноста на човечки ресурси и 
средства во справувањето со бегалската криза, не беше дозволено тие да бидат на 
штета на граѓаните на општина Гевгелија.  

Минатата година беа изградени неколку нови улици во  станбените  населби во 
Гевгелија и во населените места, нова атмосферска канализација на некои гевгелиски 
сообраќајници, беа уредени нови спортски и детски игралишта. Детските градинки во 
општината добија термална фасада, а беше извршена и  реконструкција на покривите 
на објектите каде престојуваат најмладите. Отворена беше новата еко патека на 
Вардарски рид со кула за набљудување, Пионерскиот дом доби нов покрив, а беше 
изградена и патека крај патот од Негорските бањи до Негорци. Значајно е да се 
одбележи дека покрај ваквите успешно реализирани зафати, како општина 
аплициравме и успеавме да обезбедиме средства за реализација на неколку значајни 
проекти. Станува збор за изградба на втората фаза од одводниот канал Рауљ, нови 
канализациони линии во Моин и Давидово, изградбата на нови улици во Мрзенци и 
два нови километри од патот Негорци-Серменин, инфраструктурно и урбано 
уредување на центарот на туристичкиот локалитет Смрдлива вода. Подготовките за 
реализациија на сите овие зафати се завршени, така што во наредниот период 
проектите ќе станат стварност. 

Сето ова, како и фактот дека минатата година беше реализиран основен буџет 
од над 215 милиони денари, и тоа, без зголемување на ниту една давачка, 
недвосмислено зборува дека во минатата година општина Гевгелија успешно се 
справи со предизвиците. Притоа, обезбедувајќи услови за задоволување на  
потребите и барањата на граѓаните.                     

Иван Франгов   
                                                             градоначалник                                                                    

на општина Гевгелија 



                                                               

НАДЛЕЖНОСТИ 
 
Подобрувањето на квалитетот на услугите кон граѓаните и обезбедувањето  

услови за оддржлив развој на општината беше приоритетна определба на локалната 
самоуправа во 2015 година. Притоа, заложбите беа насочени, главно, кон 
остварување на основните функции, но и реализација на донесените програмски и 
стратешки документи. Во функција на ваквите определби беа и заложбите и 
активностите на Советот на општината и на Градоначалникот на општината, како и на 
општинската администрација, за спроведување на стратешката политика. Преку 
донесување на потребните акти, реализација на планските документи, па, се до 
решавање на барањата и потребите на граѓаните.  

Во текот на 2015 година Советот на општина Гевгелија одржа 14 седници, на 
кои беа поставени 250 точки на дневен ред. На оддржаните седници беа донесени 
повеќе одлуки, програми и решенија, како и на други материјали, кои се однесуваа на 
прашања и акти од делокругот на надлежностите на Советот на општината.  А, кои 
обезбедуваа нормално функционирање на локалната самоуправа и задоволување на 
барањата на граѓаните.  

Во текот на годината навремено и согласно законските одредби беа донесени 
Буџетот на општина Гевгелија со програмите за негова реализација, завршната сметка 
и кварталните извештаи, како и финансиските планови, извештаји и програми на 
јавните установи. На тој начин беа обезбедени сите предуслови за нормално 
функционирање на локалната самоуправа. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         ФИНАНСИИ 
 
Општина Гевгелија во 2015 година, наспроти бројните предизвици и 

непланираните трошоци наметнати од бегалската криза, остваруваше стабилна 
финансиска политика. За тоа секако зборуваат остварениоте финансиски резултати, 
кои обезбедија нормално функционирање на локалната самоупрва, без задолжување 
и кредитни побарувања. Вкупно реализираните приходи на Буџетот на општина 
Гевгелија за 2015 година изнесуваат 429.508.324 денари или 71,71 % од вкупно 
планираниот Буџет на општина Гевгелија за минатата година. Во споредба со вкупно 
реализираните приходи на општинскиот буџет од претходната година остварено е 
зголемување од 17,92 %. 

 Кај основниот буџет се реализирани 215.423.061 денари приходи што 
претставува 60,30% од планираните 357.225.000 денари приходи на основниот буџет. 

            Област                                  Период 2014 година    

Одржани седници на 
Совет на општината 

14 Усвоени акти 202 

Предложени акти од 
градоначалникот 

119 Донесени акти 119 

Одржани седници на 
комисии 

  52 Разгледани акти 224 

 Изготвени акти за 
човечки ресурси 

197 Донесени  акти 197 



                                                               

Досега тоа е највисокото остварување на приходите во основниот буџет споредено со 
изминатиот период. Во споредба пак со реализираните буџетски остварувања во 2014 
година, основниот буџет во 2015 година бележи зголемување за 22,96 денари. Што е 
уште позначајно зголемувањето на приходите е остварено без никаква дополнителна 
давачка за граѓаните.  

Скоро во целост, односно со 92,81% се остварени приходите на Буџетот на 
дотации на општина Гевгелија за 2015 година, во вкупен износ од 170.527.637 денари. 
Овие средства, како и дополнителните обезбедени од општинскиот буџет, беа 
наменети за финансирање на дејноста на  образование, култура, детска заштита и 
противпожарната заштита. Додека пак приходите  на Буџетот за самофинансирачките 
активности на општина Гевгелија во 2015 година се реализирани во висина од 
11.891.722  денари или 83,12%, и тоа, од наплатените приходи за извршените услуги 
во јавните општински установи од областа на образованието, културата и детската 
заштита. 

Во Буџетот на општина Гевгелија минатата година се реализирани и 31.665.904 
од странски донации, пред се, доделените средства од ЕУ за реализација на 
одобрените проекти преку ИПА-Програмата за прекугранична соработка со Грција и со 
Бугарија. Станува збор за проектите „Промоција на оддржли туризам“, „Развој на 
механизми за оддржливо управување со речните корита“ и „Заедничка култура, 
традиција – мост кон заедничка европска иднина“, чија реализација заврши, како и 
проектот „Заеднички активности за ефикасно менаџирање на урбаните води“, кој е во 
фаза на реализација. 

 Во текот на минатата година реализирани се 408.503.579 денари или 68,22% 
од вкупно планираните расходи за 2015 година, што претставува 95,10 % во споредба 
со реализираните приходи. 

Во Билансот на расходи на Завршната сметка на Буџетот на општина Гевгелија 
за 2015 година, групата на расходи согласно Правилникот за класификација на 
расходни ставки,  во вкупно реализираните расходи  го има следното учество: 

-Плати наемнини и надомстоци              163.869.013 денари или 40,11% 
-Резерви и недефинирани расходи               200.000 денари или 0,05% 
-Стоки и услуги                                            85.219.398 денари или 20,87% 
-Субвенции и трансфери                            30.904.528 денари или 7,56% 
-Капитални расходи                                  128.310.640 денари или 31,141%. 
 

 ЛОКАЛНИ  ДАНОЦИ  И  ТАКСИ 
 
За спроведување на даночната политика на општина Гевгелија, во 2015 година 

од страна на Одделението за локални даноци и такси, беа преземени повеќе 
активности и донесени следните решенија и други акти: 

-7.455 решенија за данок на имот со вкупен износ од 14.194.938 денари, 
почетно салдо 17.901.507 денари и вкупна наплата од 12.762.750 денари или 39,76% 
на наплата од вкупното задолжение или 89,91% на наплата во однос на задолжението 
за 2015 година. Против решенијата за данок на имот нема изјавено жалба и 
изработени се нови 1.111 даночни пријави, 

-439 решенија за утврден данок на промет на недвижност со вкупно 
задолжение од 22.085.643 денари, почетно салдо од 13.924 денари и вкупна наплата 
од 22.504.401 денари или 101,84% на наплата од вкупното задолжение или 101,90% 
од задолжението за 2015 година. Против решенијата за данок на промет изјавена е 1 
жалба, односно 0,23% од вкупниот број на решенија за данок на промет, 

-Изготвени се пресметки за камата на данок на промет на недвижен имот и 
наследство и подарок во износ од 17.788 денари, почетно салдо од 8.082 денари и 
наплата од 13.540 денари или 52,34%  од вкупното задолжение и 76,11% од 
задолжението за 2015 година, 

-408 решенија за утврден данок на наследство и подарок со вкупно 
задолжение 1.629.039 денари, почетно салдо од 342.695 денари и вкупна наплата од 
1.470.020 денари и 74,55% од вкупното задолжение или 90,24% од задолжението за 



                                                               

2015 година. Против решенијата за данок на наследство и подарок изјавени се 2 
жалби, односно 0,49% од вкупниот број решенија за наследство и подарок, 

-2.235 решенија за комунална такса за истакнување назив на фирма во 
вкупен износ 11.963.125 денари, почетно салдо од 45.040.030 денари и вкупна наплата 
од 7.283.972 денари и 12,78% од вкупното задолжение и 66,87% од задолжението за 
2015 година. Против решенијата за комунална такса за истакнување на назив на 
фирма нема изјавено жалба. 

-73 решенија за комунална такса за користење простор пред деловни 
простории во вкупен износ од 1.808.014 денари, почетно салдо 1.624.501 денари, со 
вкупна наплата од 1.534.987 денари и 44,72% наплата во однос на вкупното 
задолжение и 84,90% во однос на задолжението за 2015 година, 

-7 решенија за комунална такса за користење на плоштади и друг простор 
во градот, во вкупен износ од 45.500 денари, почетно салдо од 19.974 денари и 
вкупна наплата од 45.500 денари или 69,50% од вкупното задолжение и 100% од 
задолжението за 2015 година, 

-25 решенија за комунална такса за истакнување на реклами, објави и 
огласи на јавни места во вкупен износ од 132.800 денари, почетно салдо од 102.600  
денари и вкупна наплата од 123.200 денари или 52,34% од вкупното задолжение и 
92,70% од задолжението за 2015 година, 

-1054 решенија за присилна наплата на долг по основ на комунална такса 
за користење на простор пред деловен простор и комунална такса за 
истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места за период од 2010 год., 
заклучно со 2014 год. 

 
 

 Дон.реш/  
даночни
пријави  
2014  

Дон.реш/  
даночни
пријави  
2015  

Износ на облог 
на решенија за 
2014 год. 

Износ на облог 
на решенија за 
2015 год. 

% на 
наплата  
2015  

% на 
облог 
2014-
15 

бр.жа
-лби 
2015 

Данок на 
имот 

7.288 7.455 13.367.853,00 14.194.938,00 89,91 6,19 
↑ 

/ 

Данок на 
промет 

450 439 17.333.785,00 22.085.643,00 101,90 27,41 
↑ 

1 

Данок на 
наслед.  
и подар. 

 
398 

 
408 

 
942.834,00 

 
1.629.039.00 

 
90,24 

72,78 
↑ 

 
2 

КТ за      
фирмари
на 

 
2.084 

 
2.235 

 
11.425.750,00 

 
11.963.125,00 

 
66,87 

4,70 
↑ 

 
/ 

КТ за 
кор. на 
простор 

 
52 

 
73 

 
1.246.612,00 

 
1.808.014,00 

 
84,90 

45,03 
↑ 

 
/ 

КТ за 
кор. 
плоштад 

 
20 

 
7 

 
20.150,00 

 
4.500,00 

 
100,00 

77,67 
↓ 

 
/ 

КТ за 
објави и 
реклами 

 
9 

 
25 

 
96.000,00 

 
132.800,00 

 
92,70 

38,33 
↑ 

 
/ 

Реш. за 
присилна
наплата 

/ 1.054 / / / / / 

 
ЛОКАЛЕН  ЕКОНОМСКИ  РАЗВОЈ 

Обезбедувањето на услови за поволна бизнис клима во текот на 2015 година се 
остваруваше преку урбанизација на градежното земјиште и продажба на градежни 
парцели наменети за стопански капацитети. Но, исто така, и преку реализација на веќе 



                                                               

започнатите или нови проекти кои значително ќе го поттикнат инвестициониот развој 
на општина Гевгелија.  

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ го склучи 
договорот за изградба на браната „Конско“, со која ќе се обезбеди вода за 
наводнување на 8.000 хектари земјоделски површини. Капиталниот проект ќе се гради 
во наредните пет години од страна на турската компанија „Serka Taahhut Insaat AS“ од 
Истанбул, која победи на тендерот во конкуренција на четири доставени понуди. Од 
државниот буџет ќе бидат издвоени 39,6 милиони евра за изградба на браната 
„Конско“, која биде висока 78,5 метри и ќе има должина од 331 метри.  

Продолжи изградбата на Градскиот пазар, а по окончаната тендерска постапка 
избран е најповолниот изведувач за изградба на административен објект и дуќани  на 
пазарот, во вредност од 8.323.960 денари. За унапредување на туризмот секако ќе 
придонесат два проекти, кои, покрај другото, придонесуваат за инфраструктурно 
уредување и поголема афирмација на постојните туристички локалитети. На 
Вардарскиот рид е уредена патека во должина од 617 метри, изградена е кула за 
набљудување и три видиковци, а поставена е и урбана опрема. Покрај ова, долж 
патеката се поставени информативни табли за наодите на археолошкиот локалитет и 
флората и фауната под ова поднебје, кои ќе придонесат за зголемена посетеност на 
овој локалитет. Во одморалиштето Смрдлива вода завршена е тендерската постапка 
за избор на најповолен изведувач за уредување на централниот дел од населбата, во 
рамките на заедничкиот проект на Југоисточниот плански регион, одобрен од 
Агенцијата за поддршка на руралниот развој. 

 
 
проект статус Вредност/инвеститор 

Изградба на  Градски 
пазар 
 

Завршена е првата фаза, а во тек е 
реализацијата на втора фаза 

78.833.908 денари 
Прва фаза -
29.526.143 денари 
Општина Гевгелија 

Уредување на патека, 
поставување на 
патокази и инфо-табли 
на Вардарски рид 
 

Проектот е реализиран 173.000 евра 
Општина Гевгелија 
ИПА-ППС со Бугарија 

Уредување на 
Смрдлива Вода   
 

Проектот одобрен од ИПАРД 
Програмата во рамките на ЈИПР. 
Завршена тендерска постапка 

АФПЗРР 

Изградба на брана 
Конско 

Потпишан договор со турската 
компанија „Serka Taahhut Insaat AS“ 
од Истанбул  

39,6 милиони евра 
Влада на РМ 

 
 
 
 
               КОМУНАЛНА   ИНФРАСТРУКТУРА 

 Активностите во комуналната сфера во минатата година беа насочени кон 
неколку значајни пунктови. Покрај редовните активности за подобрување и 
проширување на постојните канализациони системи, согласно Програмата за 
комунално уредување на градежно земјиште, во сферата на комуналната 
инфраструктура реализирани се неколку проекти. Што е уште позначајно обезбедени 
се средства за реализација на веќе подготвените проекти. 
 Приоритет беше даден на обезбедувањето дополнителни количества на вода за 
пиење, за која цел беше изработен проект за нови бунари кај Вардар, обезбедена 
потребната урбанистичка документација и договорена финансиската конструкција за 
обезбедување на потребните средства. Активностите за изградба на Пречистителната 



                                                               

станица кај Вардар продолжија согласно утврдената динамика, така што до август 
2016 година се очекува да заврши реализацијата на овој капитален проект, со 
финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој (SECO), како и Владите на 
Република Македонија и Република Грција да биде завршена. 
 Значајно е да се одбележи дека на општина Гевгелија од ИПА-ППС со Грција и 
беше одобрен проект за изградба на одводниот канал Рауљ кај Гевгелија. Станува 
збор за доуредување на одводниот канал во должина од 1090 метри, и тоа од мостот 
кај поранешните оранжерии до поранешна Пиперана, како и од железничката пруга до 
реката Вардар. Паралелно со овие инфраструктурни работи со проектот е предвидена 
и изработка на Студија за канализирање и прибирање на сите атмосферски води во 
каналот Рауљ и во реката Вардар. На општина Гевгелија и беа одобрени и два 
проекти од комуналната сфера од програмата ИПАРД – за изградба на нови 
канализациони системи во Моин и во Давидово.  
 

 
ПАТНА   ИНФРАСТРУКТУРА 

 Подобрувањето и проширувањето на патната инфраструктура, исто така, беше 
едно од приоритетните прашања, кое се реализираше преку спроведување на 
планираните активности. Но, истовремено и преку реализација на неколку капитални 
проекти, како што е изградбата на примарна и секундарна мрежа за мултинаменскиот 
комплекс „Милци“ кај преминот Богородица. Од Агенцијата за финансиска поддршка 
на руралниот развој на општина Гевгелија минатата година и беа одобрени два 
проекти за реализација преку ИПАРД програмата. Станува збор за доизградба на 
патот Негорци-Серменин за уште 2 км и изградба на улиците.Гоце Делчев и М.А.Ченто 
во Мрзенци. 
 Паралелно со ова се одвиваа и активностите предвидени со Програмата за 
локални патишта и улици за реконструкција и иозградба на улици, како и за 
бетонирање на улици, краци и тротоари. Во текот на годината беа бетонирани 6.268 
метри квадртатни улици, краци и тротоари. Исто така, беа пробиени и некои улици во 
станбената населба Караорман, како и во други делови на Гевгелија. 

Проекти/Зафати статус Вредност/инвеститор 

Изнаоѓање нови извори 
на вода за пиење – 
нови бунари кај Вардар 

 
Изработен проект и 
обезбедена урбанистичка 
документација 

 
Општина Гевгелија 
ЕИБ 
Светска банка 

Пречистителна 
станица кај Вардар 

Паралелно се изведуваат 
работите на ЛОТ 1 и ЛОТ 2 

9,7 милиони евра 
Швајцарска агенција за развој 
Влада на Република Македонија 
Влада на Република Грција 

Изградба на фекална 
канализација  

Улица западно од западна 
собирна (198 м) 

462.564 денари 
Општина Гевгелија 

Изградба на  
атмосферска 
канализација 
 

ул.Мицо Шаренков (364м) 
ул.Митко Зафировски (74м) 
Крак на ул.С.М.Данко 

3.445.259 денари 
 
Општина Гевгелија 

Доизградба на одводен 
канал „Рауљ“ Завршени сите подготовки  

342.000 евра 
 
ИПА-ППС 

Изградба на нови 
канализациони линии 
во Давидово и Моин 
 

Проекти одобрени од 
ИПАРД програмата 

19.698.936 ден. 
АФПЗРР 
2.598.920 ден. 
Општина Гевгелија 



                                                               

 

 

Проекти/Зафати статус Вредност/инвеститор 
Изградба на примарна и 
секундарна сообраќајна  мрежа 
за Мултинаменски комплекс 
„МИЛЦИ“ Гевгелија 

во тек  
1 мил.денари 
Општина Гевгелија 

Доизградба на патот Негорци-
Серменин 

Проектот е одобрен од 
ИПАРД програмата 

11.184.801 ден 
АФПЗРР 
2.964.303 ден. 
Општина Гевгелија 

Изградба на ул.Гоце Делчев и 
М.А.Ченто во Мрзенци 

Проектот е одобрен од 
ИПАРД програмата 

14.971.989 ден. 
АФПЗРР 
4.621.160 ден ОГ 

Изградба на пропуст бр.1 на 
локален пат за .Милетково 

 421.708 денари 
Општина Гевгелија 

Санација на оштетено крило на 
АБ мост на Конска Река 

 1.018.684 денари 
Општина Гевгелија 

Одржување и чистење  на 
патот и одводен канал за Ума 

 598.109 денари 
Општина Гевгелија 

Изработка на подлога, 
пристапен пат и паркинзи на 
Прифатен центар за 
мигрантите 

 
421.614 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на улици во 
Кованец 

Површина од 729,80 м2 503.006 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на тротоари 
Површина од 203,00 м2 

139.915 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на улици во 
Негорци 

Површина од 534,00 м2 
368.053 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на ул. 1 
Богородица 

Површина од 410,44 м2 
329.337 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на ул. 2 
Богородица 

Површина од 279,6 м2 
224.351 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на ул. Титоградска 
Гевгелија 
 

Површина од 950,40 м2 
762.601 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на ул.Г.Делчев - 
крак Негорци 

Површина од 1165,96 м2 
935.566 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на ул. С.Михајлов / 
Р.Динев - крак Миравци 

Површина од 765,00 м2 
613.836 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на ул. Елена 
Минчева Миравци 

Површина од 579,96 м2 
465.360 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на ул. Г.Делчев -
крак Миравци 

Површина од 299,00 м2 
239.918 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на ул. Ѓорги 
Митров-крак Миравци 

Површина од 138,60 м2 
111.213 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на ул. М.Тито-крак 
Миравци 

Површина од 108,00 м2 
86.659 денари 
Општина Гевгелија 

Бетонирање на ул. Иднина 
Миравци 

Површина од 108,00 м2  
86.659 денари 
Општина Гевгелија 

Улица кон Затвор- Гевгелија 
Започнати изведбени 
работи ( 600 м должина) 

785.929 денари 
Општина Гевгелија 

Новопланирани улици 
Караорман 
 

Пробивање  
(925 м должина) 

1.745.897 денари 
Општина Гевгелија 



                                                               

УРБАН   ЖИВОТ 
Политиката на урбано живеење во текот на извештајната година се 

остваруваше преку комуналното уредување на градежното земјиште, урбанистичкото 
планирање и заштитата на животната средина. Тргнувајќи од вака дефинираните  
приоритетни активности во Секторот за комунално уредување, за урбанизам, 
градежништво, архитектура и заштита на животната средина залагањата беа насочени 
кон навремено и поефикасно задоволување на барањата на граѓаните и извршување 
на зацртаната урбана политика. Целосната електронизација на процесот на издавање 
на одобренија за градба и електронската комуникација со Агенцијата за катастар 
значително, но и поготвување на целокупната урбанистичка документација, наспроти 
почетните потешкотии, придонесе за забрзување на постапката. 

Во Одделението за урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на 
животната средина во текот на 2015 година биле поднесени и решени 1078 барања од 
делокругот на неговото работење. Врз основа на поднесените 42 барања од 
заинтересирани инвеститори, беа изработени и издадени 36 одобренија за градба. 
Додека пак од поднесените 39 барања за поставување на урбана опрема биле решени 
33 барања.  

Покрај ова, во Одделението за урбанизам се обавуваа и други активности, 
согласно барањата од граѓаните и правните лица од урбанистичката надлежност. Во 
извештајниот период продолжи легализацијата на бесправно изградените објекти, а од 
доставените комплетирани барања беа решени, односно легализирани 164 бесправни 
градби. Од вкупно поднесените 4120 барања за легализација на бесправно 
изградените објекти досега се решени 2346 или 57 %. Овој процент би бил значително 
поголем доколку подносителите на барања навреме ги достават геодетски  елаборати 
и го уплатат пресметаниот комунален надомест. 

 
Р.бр. 
 

Вид на документи Поднесени 
барања 

Решени 
 

Останати 
за 
решавање 

Жалби 

1. Извод од урбанистички 
план 

1078 1078 / / 

2. Легализација на 
бесправни објекти 

4120 164 1774 12 

3. Одобрение за градење 42 36 8 / 

4. Решение за поставување 
на урбана опрема 

39 33 6 / 

5. Други решенија (промена 
на инвеститор, измена во 
тек на градба, анекс на  
проект, др.)  

74 74 / / 

 
6. 

Легализација на 
бесправни објекти на 
земјоделско земјиште 

124 22 102 / 

 
         Преку постапките за јавно оттуѓување на градежно земјиште, на 
заинтересираните граѓани им се понудени 19 градежни парцели, од кои преку 
електронско јавно наддавање беа продадени 10 градежни парцели. Од понудените 17 
градежни парцели за индивидуални куќи продадени се 8, а од понудените 2 парцели 
за изградба на објекти за индустрија продадени се 2 градежни парцели. 
 



                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Во извештајниот период биле поднесени 25 барања за непосредна спогодба, а 
согласно законските прописи биле решени 21 барања за оттуѓување на градежно 
земјиште преку непосредна спогодба. Исто така поднесени се 2 барања за долготраен 
закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба и истите се во тек. 

 

 

 

 
 
Урбанизацијата на просторот остана една од прироритетните задачи на 

општина Гевгелија со цел на сите заинтересирани инвеститори за вложување во 
општината да им се излезе во пресрет да ги реализираат своите проекти. Минатата 
година беа донесени 10 нови урбанистички планови, а поведена во постапка на 
донесување се уште 18 урбанистички планови. Тоа несомнено зборува и ја потврдува 
определбата за урбанизација на просторот, како предуслов за реализација на 
предвидените проекти и излегување во пресрет на барањата на инвеститорите. 

Намена на градежната 
парцела 

Објавени 
градежни 
парцели 

Продадени 

(отуѓени) 

Слободни 

парцели 

А1 Индивидуално 
домување 

17 8 9 

Г2 Лесна и 
незагадувачка 

индустрија 

1 1 / 

Г4 Стоваришта-
Агроберза 

1 1 / 

Непосредна спогодба 

Поднесени 

барања 

решени Во 

постапка 

жалби 

25 21 4 / 

                               Донесени урбанистички планови  

 
Детален урбанистички план за блок 14.1 и 14.2, КО Гевгелија, општина Гевгелија, 
плански период 2012-2017 година  
 
 
Детален урбанистички план за дел од блок 4 (4.1 и дел од 4.2) и дел од блок 1 (дел 
од 1.5) КО Гевгелија, општина Гевгелија, плански период 2012-2017 година 
 
 
Детален урбанистички план за блок 6 (6.1 и 6.2) КО Гевгелија, општина Гевгелија, 
плански период 2012-2017 година 
 



                                                               

 
Измена и дополнување на дел од блок 3 од УПВНМ за мултинаменски стопански 
комплекс на потег Гевгелија граничен премин Богородица, општина Гевгелија, 
плански период 2014-2024 година 
 
УПС за село Прдејци, плански период 2013-2023 година, 
 

ЛУПД за базна станица за мобилна телефонија рид Миравци на КП 1911 КО 
Миравци вон град м.в. Големо брдо. 

   
ЛУПД за базна станица за мобилна телефонија на дел од КП бр.376 КО Негорци, 
општина Гевгелија 
    
ЛУПД за стопански комплекс со намена Г2, Г3 и Г4 „Долна Река“ Негорци, општина 
Гевгелија 2012 година 
 
Детален урбанистички план за блок 4 (4.4), КО Гевгелија, општина Гевгелија,  
плански период 2014-2019 година  (донесен во јануари 2016 год.) 
 
УПС за село Богородица, плански период 2013-2023 година (донесен во февруари 
2016 год.) 
 

                                Урбанистички планови во постапка  
 

  
Детален урбанистички план за блок 14.4, 14.5, 15.1 и 15.2  КО Гевгелија, општина 
 Гевгелија, плански период 2012-2017 година 

Детален урбанистички план за блок 3 (3.2 и 3.3) КО Гевгелија, општина Гевгелија, 
плански период 2014-2019 година   

Детален урбанистички план за блок 5 (5.1), КО Гевгелија, општина Гевгелија,  
плански период 2014-2019 година   
 

Детален урбанистички план за дел од блок 1 (дел од 1.6) КО Гевгелија, општина 
Гевгелија, плански период 2012-2017 година 

  
Детален урбанистички план за дел од блок 1 (1.2) и дел од блок 2 (2.1 и 2.2), КО 
Гевгелија, општина Гевгелија, плански период 2012-2017 година 

 Детален урбанистички план за дел од блок 15 (15.3, 15.4 и 15.5), КО Гевгелија, 
општина Гевгелија, плански период 2012-2017 година 

Детален урбанистички план за дел од блок 5 (дел од 5.2), КО Гевгелија, општина 
Гевгелија, плански период 2013-2018 година 

 Детален урбанистички план за блок 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5), КО Гевгелија, општина 
Гевгелија, плански период 2013-2018 година 

 Детален урбанистички план за блок 12 (12.1, 12.2, 12.3, 12.4 и 12.5), КО Гевгелија, 
општина Гевгелија, плански период 2013-2018 година 
 Детален урбанистички план за блок 11 (11.1, 11.2 и 11.3), КО Гевгелија, општина 
Гевгелија, плански период 2013-2018 година 
 
 Детален урбанистички план за дел од блок 1.3, 1.4 и 2.3 КО Гевгелија, општина 
Гевгелија плански период 2012-2017 година 
 



                                                               

 
 За подобрени услови за урбано живеење, покрај редовното оддржување на 
мрежата на јавно улично осветлување, изградени се и нови линии за потребите на 
граѓаните. Паралелно со ова се одвиваше и акцијата за замена на постојните со 
штедливи сијалици, па, така од 3055 сијалични места во 2015 година 278 се заменети 
со штедливи. Продолжи и акцијата за реконструкција на објектите од јавен интерес во 
градот и во населените места.  
 
Изградба на нови линии за 
улично осветлување во општина 
Гевгелија  

814 м. 
Поставени 28 столбови 

751.937 денари 
Општина Гевгелија 

Реконструкција на фасади и 
молерофарбарски работи на 
објекти од јавен интерес  

 
Во Гевгелија и во 
населените места 

997.666 денари 
 
Општина Гевгелија 

 
          ИНСПЕКЦИСКИ   НАДЗОР 
 

Комуналната инспекција во 2015 година, во рамките на своите надлежности, 
има извршено 65 инспекциски надзори за што се донесени следните акти:  

По Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни 
води заради отстранување на дефект, или приклучување  на водоводна и 
канализациона линија  изготвени се 31  записници. Притоа, се донесени  21 решение  
и 13 заклучоци за запирање на постапката поради извршување на решенијата односно 
отстранување на утврдените неправилности. Во постапка се 17 решенија кои се 
однесуваат на приклучување на куќната канализациона линија на уличната  
канализациона мрежа.  

Од областа на јавната чистота направени се 31 контроли и донесени се 15  
решенија по Закнот за јавна чистота, 10 решенија за отстранување на  поставена  
опрема за вршење дејност пред деловен објект и изложена трговска стока или 
прибавување на решение од надлежниот орган на општината. Притоа, се изречени  6 
глоби во мандатна постапка. По извршените контролни надзори донесени се 21 
заклучок за запирање на постапката и поднесени се 3 барања за поведување на 
прекршочна постапка. 

Врз основа на Законот за комунални дејности и Одлуката за комунален ред на 
општина Гевгелија направени се 9 контроли и притоа се донесени 8 решенија за 

 Детален урбанистички план за блок 16  КО Гевгелија, општина Гевгелија, плански 
период 2014-2019 година 
 
 УПВНМ за повеќенаменски комплекс на место викано „Големо брдо“ на потег Демир 
Капија Смоквица во КО Миравци, општина Гевгелија плански период 2013-2023 
година 
 УПВНМ за индустриска зона „Билото“ КО Прдејци општина Гевгелија, плански 
период 2012-2022 година 
 Измена и дополна на УПВНМ за комерцијални и деловни намени м.в. „Долна Корија“ 
КО Негорци, општина Гевгелија 
 
  УПС за село Мрзенци, плански период 2013-2023 година 
 

  УПС за село Миравци, плански период 2014-2024 година 
 

  УПС за село Негорци, плански период 2014-2024 година 



                                                               

отстранување на ситна и крупна стока и живина од урбаната средина. Поднесени се 2 
жалби против решение за отстранување на крупна стока и живина како и одгледување 
на пчелни семејства во реонот опфатен со ГУП за градот и населените места.  

 
Видови на донесени акти 2014 2015 

Решение за отстранување на дефект или приклучување на 
водоводна  и канализациона  линија 
 

9 21 

Решенија по Законот за јавна чистота (отпадни води, хав. 
возила, песок, шут и сл) 

9 15 

Отстранување на ситна и крупна стока и живина од урбаната 
средина 
 

6 8 

Поставување на урбана опрема и трговска стока пред деловни 
објекти за вршење дејност 
 

1 9 

Изречена мандатна казна/глоба по ЗЈЧ 
   

3 6 

Барање за поведување на прекршочна постапка 
 

2 3 

Заклучок за отфрлање на барање поради неоснованост или 
ненандлежност 

1 / 

Заклучок за запирање на постапката 
 

33 40 

Вкупно 
 

64 102 

  
Овластените градежни инспектори во текот на извештајниот период,                                   

во рамки на своите надлежности, постапувале по повеќе активности што 
произлегуваат од инспекцискиот надзор над примената на Законот за градење и 
прописите донесени врз основа на овој закон. Истовремено постапувале, применувајќи 
го Законот за инспекциски надзор, а се однесуваат на онаа категорија на градби, кои 
се од локално значење и за кои одобрение за градење издава градоначалникот на 
општината. 
             Активностите на овластениот градежен инспектор на терен се однесуваат на 
редовна теренска обиколка во градот и околните населени места, за следење на 



                                                               

состојбата на новозапочнати градби и објекти во тек на изградба, со истовремена 
проверка на сите учесници во изградбата на објектит. Основ за поведување на 
инспекциска постапка е бесправната градба, односно градба без одобрение и градба 
спротивна на одобрението за градење или одредбите на Законот за градење.  
 

Во изминатата 2015 година, работата на овластените градежни инспектори во 
Општина Гевгелија се состоеше од: 

 
             - изготвени записници за констатација  __________________________   118 
             - увиди во документација на издадени одобренија за градење ________  19 
              - записници од увиди на лице место   _____________________________ 99  
              - поведени управни постапки   ___________________________________ 19                       
            

а) донесени решенија за прекинување (запирање) на градба   ___________ 1 
            б) донесени решенија за отстранување (уривање) на градба __________   18 
               - донесени заклучоци за дозвола за извршување __________________  15 
               -изготвени заклучоци за запирање на постапка (усогласени градби)___ 12 
               - извршени решенија                    _________________________________  7 
               - останати неизвршени решенија  _______________________________  11 
               - испратени писмени известувања до подносители на писмени барања  
                  или претставки и други странки  _______________________________    62 
               - поднесени жалби на донесени акти  ____________________________    6     
               - укинати или поништени решенија    _____________________________   0                   
                

 Вкупно контролираните 79 градби, класифицирани по видови на објекти:   
                 - 20 станбени објекти (12 нови градби и 8 доградби, адаптации,            
реконструкции ) 
                 -  6 деловни објекти   ( 4 нови градби и 2 доградби, реконструкција) 
                 -  4 станбено деловни објекти (нови градби) 
                 - 12 останати -помошни објекти, гаражи, настрешници, огради  
                  -37 објекти за урбана опрема (23 рекламни табли и 14 тераси со 
настрешници).                          
 

Инспекцискиот надзор во заштитата на животната средина и во текот на 
2015 година беше насочен кон заштитата и унапредувањето на квалитетот и 
состојбата на медиумите на животната средина. Пред се, почвата, водата, воздухот, 
областите на животната средина, на биолошката разновидност и на други природни 
богатства, како и на заштита на озонската обвивка и заштитата од негативното 
влијание на човекот врз климатскиот систем. 

Покрај одредбите од законот за заштита на животната средина, се применуваат 
и одредбите на законите за одделните медиуми и области на животната средина-
посебни закони. 

• Закон за управување со отпад; 
• Закон за заштита од бучава во животната средина;  
• Закон за квалитет на амбиентниот воздух; 
• Закон за управување со отпадни батерии и акумулатори; 
• Закон за отпад од пакување;  
• Закон за електронска и електрична опрема;  

 
Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се 

постигнува преку преземање мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од 
штетните влијанија утврдени со овој и посебните закони од:  

• вршењето различни дејности,  
• загадувачките супстанции и технологии,  
• отпадот,  
• отпадни води,  



                                                               

• бучавата и вибрациите и јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење. 
 
Сите мерки, стандарди и цели на животната средина, утврдени со овој или друг  

закон и прописите донесени врз основа на нив, се применуваат како минимални 
барања.Целите на овој закон се:  

• зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната 
средина 

• заштита на животот и здравјето на луѓето 
• заштита на биолошката разновидност 
• рационално и одржливо користење на природните богатства и 
• спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и на 

глобалните проблеми на животната средина. 
 

Согласно законот за животна средина, односно член 24 став 5, кој се однесува 
на Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува 
Eлаборат за заштита на животната средина, и во текот на 2015 година продолжи 
доставувањето и одобрувањето на елаборатите. Овластениот инспектор за животна 
средина  во текот на 2015 година, во рамките на своите надлежности, има извршено 
122 инспекциски надзори за што се донесени следните акти:  
          По Законот за животна средина изготвени се 92 записници за што се донесени  
35 решенија и 55 заклучоци за запирање на постапката поради извршување на 
решенијата односно отстранување на утврдените неправилности, 3 решенија се во 
тек. Изготвени се и 7 известувања, одобрени 29 Елаборати за заштита на животната 
средина и издадени 2 Б-интегрирани еколошки дозволи. 
              По законот за управување со отпад изготвени се 16 записници за што се 
донесени 9 решенија и 16 заклучоци за запирање на постапката заради извршување 
на решенијата,  односно отстранување на утврдените неправилности. Изготвено е 1 
известување и поднесена 1 жалба. 
             По законот за заштита од бучава во животната средина  изготвени се 7 
записници за што се донесени 3 решенија и 5 заклучоци за запирање на постапката 
заради извршување на решенијата, односно отстранување на утврдените 
неправилности.  
             По законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори  изготвени се 7 записници за што се донесени 3 решенија и 5 заклучоци 
за запирање на постапката заради извршување на решенијата,  односно отстранување 
на утврдените неправилности.  

 Закон за 
животна 
средина 

Закон за 
управување со 
отпад 

Закон за 
заштита од 
бучава  

Закон за 
квалитет  на 
амб. воздух 

Закон за управ. 
со батерии и 
акумулатори 

 
 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Изготвени 
записници 
 

56 92 18 16 11 7 5 / 18 7 

Донесени 
решенија 
 

23 35 9 9 4 3 2 / 9 3 

Реализирани/н
ереализирани 

20/3 35 9 9 4 3/1 1 / 9 3 

Заклучок 
 

30 55 10 16 7 5 2 / 9 5 

Известување 
 

/ 7 / 1 / / / / / / 

Елаборати за 
заштита на  
животната 

21 29 / / / / / / / / 



                                                               

 
          Овластениот инсопектор за патен сообраќај во извештајниот период вршел  
работни задачи согласно овластувањата и одредбите од Законот за превоз во патниот 
сообраќаj, како и Законот за јавните патишта. Контролирани се превозници во 
општинскиот превоз на патници, односно во авто такси превозот, општинскиот линиски 
превоз и посебниот линиски превоз на патници во општина Гевгелија.  Направени се 
39 контроли, составени 37 записници за најдената моментна  состојба при што се 
донесени 34 решенија за отстранување на недостатоците, поведени постапки за 
порамнување 7 и направени се 31  контролни записници.  
 До надлежните судови на РМ во 4 случаи поднесени се барања за поведување 
на прекршочна постапка поради откриени неисправности во вршење на превозот кај 
одредени превозници. Во оваа година, исто така, изготвени се 327 предмети-барања 
за Сертификат за автотакси возач, како резултат на бегалската криза. 
 
    

Kontroli Zapisnici Re{enija Prijavi Presudi

2014 37 42 29 9 7

2015 39 37 34 4 1

Извештај за работата на овластениот инспектор за патен 
сообраќај и патишта за 2014/2015 година

0
10
20
30
40
50

2014

2015

 
 

средина 
 
Издадени Б-
интегрирани 
еколошки 
дозволи 

1 2 / / / / / / / / 

Поднесени 
жалби 
 

/ / / 1 / / / / / / 

Одговор на 
преставка 
 

/ / 2 / 4 / / / / / 

Барање за 
поведување на 
прекршочна 
постапка 

/ / / / / / 1 / / / 

Решение од 
прекршочната 
комисија при 
МЖСПП 

/ / / / / / / / / / 



                                                               

Овластениот инспектор за домување во 2015 година посебно внимание 
посвети на контролата во врска со управувањето со станбените згради. Поконкретно 
дали управувањето со истите се врши согласно одредбите на Законот за домување и 
Правилникот за нормите и стандардите за домување. Сите постапки од областа на 
домувањето се поведени по барање на странки, осносно корисници/сопственици на 
станови во станбените згради во Гевгелија. Најчеста причина за тоа се дефектите на 
водоводната и канализациона мрежа во станбените единици.  

Исто така, од страна на претседателите на заедниците поднесени се барања за 
поведување постапка поради нередовно плаќање на месчниот надоместок за тековно 
одржување на станбаната зграда и резервнот фонд на заедниците. Ваквите проблеми 
уште повеќе се изострени во станбените згради каде што нема формирано заедници, 
а ниту пак станарите се подготвени да ја прифатат ваквата обврска.     

 
Во текот на 2015 година од овластениот инспектор за домување направени се 

29 контроли, за што се донесени 15 решенија за отстранување на утврдени 
неправилности. Пред се, околу одржувањето на станбените единици и заедничките 
простории и спроведени  се 6 постапки за едукација  поради нередовно плаќање на 
месечниот надоместок за тековно одржување на станбената зграда.  

 
Донесени се 17 заклучоци за запирање на постапката поради  отстранување на 

утврдените неправилности. По доставените решенија поднесена е една жалба на 
решение. 

 
Покрај редовните активности, овластениот инспектор за домување во 2015 

година во соработка со други јавни установи (ЈПКД Комуналец, Центар за јавно 
здравје-Гевгелија и Меѓуопштински центар за социјална работа) спроведе активности 
за поправка на водоводната и канализациона линија, чистење и дезинфецирање на 
становите на две  социјално загрозени лица во Гевгелија. 

 
 
 

  
Поведени постапки по Закон за домување 
 

2014 
год,  

2015 
год. 

Изготвени записници 35 29 

Спроведена постапка за едукација 18 6 

Донесени решенија 32 15 

Заклучок за запирање на постапката 24 17 

Прекршочна постапка 0 0 

Заклучок за отфрлање на барање поради ненадлежност 0 0 

Поднесени жалби на решение 1 2 
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 ОБРАЗОВАНИЕ                     
 
Образовниот процес во општината во изминатата година се одвиваше согласно 

наставните програми и определби за унапредување на образованието. Притоа, 
општина Гевгелија настојуваше да обезбеди и да ги подобри условите за непречено и 
квалитетно одвивање на образовниот процес. Во петте основни училишта и во 
средноучилишниот центар наставата ја следеа 2839 ученици, од кои значаен број 
учествуваа на повеќе државни и меѓународни натпревари и проекти остварувајќи 
одлични резултати. И оваа година беше продолжена традицијата за наградување на 
најдобрите ученици од страна на градоначалникот на општината, поточно, оние кои 
според постигнатите резултати беа прогласени за ученици на годината. 

Инаку, во текот на годината за подобрување на условите за настава во сите 
општински училишта беа вложени 5.785.033 денари средства издвоени од добиените 
дотации и од општинскиот буџет. Покрај редовните санациони зафати беа преземени 
и повеќе активности за санација на просторните услови во подрачните училишта., како 
и опремување и набавка на потребнини услови и нагледни средства. Старото 
училиште во Кованец е целосно реконструирано и опремено и на тој начин се 
создадени услови за негово повторно отворање. Во Миравци во завршна фаза е 
изградбата на училишната спортска сала како дел од програмата на Министерството 
за образование. 

 
училиште Проект вредност/ден 

СОУ„Ј.Јосифовски“ 
(888 ученици) 

 Набавка на два монитори, еден скенер, 
еден фотокопир, два ЛЦД проектори, 
дигитална табла за цртање,и софтвер за 
апарат за автодијагностика, инвертер со 
маска за варење  

 Набавка на училишен мебел  
 Набавка на книги   

182.370 

 ООУ„Крсте Мисирков“ 
(706 ученици) 

 Молерисување и фарбање на 
училишниот објект   

 Набавка на стручна литература  
 Набавка на нагледни средства (два ЛЦД, 

телевизор, пет монитори, географски 
карти, глобус, фотокопир, математички 
нагледни средства)  

917.109 



                                                               

 Набавка на училишен мебел  
 Монитор и столови  

ОУ„Владо Кантарџиев“ 
(752 ученици) 

 Набавка на нагледни средства и лектири  
 Набавка на училишен мебел  
 Реновирање на тоалети за вработени, 

замена на училнички врати и варосување 
во ПУ Богородица и ПУ Мрзенци  

2.625.750 

ООУ„Климент 
Охридски“ 
(168 ученици) 

 Адаптација на влез во училишна спортска 
сала  

 Поставување на влезна врата во 
училишниот двор    

 Изградба на Училишна спортска сала 
(МОН) 

200.200 

ООУ„Ристо Шуклев“ 
(190 ученици) 

 Реконструкција во соблекувалните во 
училишната спортска сала  

 Поставување на плочки во ходник   
 Набавка на нагледни средства (четири 

телевизори, три лаптопи, ЛЦД, лектири и 
книги )  

 Набавка на три панел греалки за ПУ 
Кованец  

 Набавка на училишен мебел во ПУ 
Кованец  

 Набавка на хорски скали  
 Набавка на разглас  
 Реконструкција на објект на ПУ Кованец 

1.825.604 

ОМУ„Васо Карајанов“ 
(135 ученици) 

 
 Набавка на музички инструменти 

 

 
34.000 

 
            КУЛТУРА 

 Општина Гевгелија продолжи да го поттикнува и финансиски да го поддршува 
културниот развој, како преку Програмата за култура за 2015 година, така и преку 
другите програми за унапредување на културата. Општината финансиски поддржа 
триесеттина проекти и активности на здруженија на граѓани и културни установи, кои 
значително придонесоа за подобрување на културниот живот во општината. 
Паралелно со гостувањето на повеќе македонскиот театри во Народниот театар во 
Гевгелија се настојуваше да се обнови театарскиот живот во Гевгелија. За редовен и 
континуиран културен живот секако придонесоа и традиционалните културни 
манифестации, како што се „Спасовден“, „Смоквијада“, „Ѓура Мара“, „Калинка“. 
 Реализацијата на проектот за воспоставување на културен мост преку европско 
партнерство, финансиран преку ИПА-Програмата за прекугранична соработка меѓу 
Македонија и Бугарија, што го реализираа Гевгелија и Банско, даде конкретни 
резултати. Во рамките на проектот беше извршена реконструкција на покривот на 
Пионерскиот дом во Гевгелија и уредена и опремена електронска библиотека за 
најмладите.  

Покрај ова општина Гевгелија со сопствени средства изврши реновирање на 
внатрешниот дел на објектот. Проектот, исто така, придонесе и за меѓусебно 
запознавање на граѓаните од Гевгелија и Банско со културното наследство на двете 
земји и размена на културно-уметнички друштва. 
 Уште еден проект, чија реализација заврши минатата година како дел од 
промоцијата на оддржливиот туризам, имаше бенефити и за културата. Бидејќи крај 
новоуредената патека на Вардарскиот рид беа поставени информативни табли за 
афирмација на движниот и недвижниот материјал откриен на археолошкиот 
локалитет. 



                                                               

 
             СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА              
             

 Социјалната заштита и грижа кон граѓаните во општина Гевгелија минатата 
година се одвиваше на две нивоа – непосредна помош за социјално загрозените лица 
и подобрување на условите за престој и згрижување на децата. За подобрување на 
условите во постојните шест детски градинки во општината беа реализирани два 
проекти, кои обезбедија значително поквалитетни услови за најмладите. Сите детски 
градинки во Гевгелија, Миравци и Негорци беа фасадирани, односно старата фасада 
беше заменета со нова термо фасада. На тој начин, согласно Програмата за 
енергетска ефикасност на општина Гевгелија се подобрени условите за престој на 
децата и обезбедена е значителна енергетска заштеда. Покрај ова минатата година 
започна и проектот за замена на азбестните покриви во детските градинки „Детска 
радост“ во Гевгелија, во Миравци и во Негорци.  Поточно, со ова продолжи акцијата за 
замена на сите азбестни покриви во детските установи со цел да се обезбедат здрави 
и квалитетни просторни услови за најмладите. 

Општина Гевгелија и во текот на 2015 година презеде повеќе активности за 
подобрување на стандардот на социјално загрозените лица. Ваквите заложби се 
остваруваа преку финансиската помош на социјално загрозените домаќинства и 
самохрани родители. Од општинскиот буџет беа издвоени средства за паричен 
надомест за престој во градинка на 15 деца на самохрани родители и родители-
корисници на социјална помош. Исто така, беа обезбедени средства за превоз на 
децата кои престојуваат во Дневниот центар за деца со посебни потреби, како и за 196 
новороденчиња. Општина Гевгелија на социјално загрозените семејства и натаму им 
субвенционира за трошоците за комунални услуги, а ги помага и  преку други форми 
на непосредна помош. 

Поддршката на активностите за поголема грижа и социјализација на децата со 
посебни потреби продолжи со обезбедувањето простор за дневна обука на децата со 
посебни потреби. Имено, во изминатиот период општина Гевгелија го поддржа 
проектот на Фондацијата „Аполонија“, во чии рамки, покрај првата сензорна соба во 
земјата, беше отворена и терапевтска соба во  Дневниот центар за деца со посебни 
потреби. Потребите налагаа проширување на овој проект со отворње на соба за 
индивидуален дефектолошки третман на децата со посебни потреби. 

Проект активност вредност 

„Заедничка култура, 
традиција – мост кон 
заедничка европска иднина“ 

Реконструкција на покривот на 
Пионерски дом 

145.000 евра 

Молерофарбарски работи 
во Пионерски дом 

Извршена санација на холот и 
замена на подот во малата сала 

 
56.792 ден. 

Промовирање на оддржлив 
туризам и заштита на 
животната средина преку 
партнерство 
 

Поставени информативни табли за 
археолошкиот локалитет Вардарски 

рид 

 
173.838 евра 

Проект 
 

статус Вредност/инве
ститор 

Градежни и занаетчиски работи 
за подобрување на енергетска 
ефикасност на објектите на ЈОУ 
Детска градинка „Детска радост“ 

Заменета фасада  на детските 
градинки во Гевгелија, Миравци, 
Негорци 

5.457.291 
денари 
 

Замена на покривот на објектуте 
на ЈОУ Детска градинка „Детска 
радост“ 

Започна замената на покривите 
на детските градинки во 
Гевгелија, Миравци и Негорци 

4.432.721 ден. 



                                                               

           СПОРТ 

 Општина Гевгелија изминатава година имаше богат спортски живот, кој се 
манифестираше преку бројни спортски манифестации и натпревари, не само во 
Гевгелија, туку и во населените места. Значајно е да се одбележи дека покрај 
постојните клубови и здруженија на граѓани за поттикнување на развојот на спортот 
свој придонес имаат и спортските училишни клубови. Пред се, младите луѓе, кои во се 
поголем број се приклучуваат во спортските манифестации. 
 Општина Гевгелија ги поддржуваше сите овие активности, главно, преку 
Програмата за финансиска поддршка на спортот, која придонесе за омасовување на 
спортот. Покрај поддршка на работата на спортските клубови, преку оваа програма се 
финансираа и повеќе турнири и други форми на спортување, кои придонесоа за 
вклучување на голем број млади луѓе во населените места. Значајни резултати беа 
постигнати и во масовниот спорт, како преку бројноста на организираните турнири и 
спортски школи, така и преку нивната масовност. Беа организирани повеќе 
кошаркарски и фудбалски турнири, и тоа, не само во Гевгелија, туку и во другите 
населени места, каде што голем број граѓани ги следеа натпреварите. За 
омасовување на спортот придонесоа и училишните спортски игри во организација на 
Сојузот на училишни спортови, посебно, новоформираните училишни спортски 
клубови. Од друга страна, во Гевгелија и во населените места беа уредени неколку 
детски игралишта. 
 

ПРОТИВПОЖАРНА   ЗАШТИТА 
 
ТППЕ-Гевгелија и минатата година обезбедуваше целосна противпожарна 

заштита на целиот регион. Имено, ТППЕ-Гевгелија со своите активности, опрема и 
стручност ги покриваше териториите на општините Гевгелија, Богданци и Дојран во 
заштитата од пожари.  

Во 2015 година се случија 155 пожари на целата територија што ја покрива 
ТППЕ, кои се локализирани. Од вкупно појавените и локализирани пожари 82 биле на 
отворено, а 84 на објекти. Со навремена интервенција на противпожарната единица 
спречено е проширувањето на огнената стихија, а со тоа и предизвиканата 
материјална штета. 

  
 
 

 
 

 
 
 

Како резултат на навремените интервенции, а секако и обемот на зафатеноста 
со пожар на површините/објектите материјалната штета е значително намалена во 
споредба со претходната година. Во 155-те локализирани пожари предизвикана е 
материјална штета во износ од 1.610.230 денари. Најголема материјална штета била 
предизвикана на објектите и на отворените површини. 

 
 
 

број на пожари Гевгелија Богданци Дојран 

Објекти 57      47 9 1 

Отворено 53 32 13 8 

Сообраќајни 
средства 

5 
5 / / 

Техн.интервенции 31 30 1 / 

Останато   10 7 3 / 

Вкупно 155 120 26 9 



                                                               

Предизвикана материјална штета Гевгелија Богданци Дојран 

Објекти 
 

 
       433.000 
 

136.000 
 

     50.0000 
 

Отворено 
 

 
       
      373.000 

              
         / 

                 
510.230 

Сообраќајни средства  
        
       100.000 
 

         
          / 
 

                   
  20.000 

Останато  
 
          8.000 

              
/ 

    
/ 

Вкупно 1.610.230 ден.          906.000 144.000 56.230 

 
За поефикасно спротивстваување со пожарите, покрај постојното дежурство, во 

текот на летните месеци од страна на ТППЕ-Гевгелија беше формирана посебна 
мобилна  единица во чиј состав беа вклучени и шумски работници за локализирање на 
шумски пожари. Покрај ваквите активности, вршено е постојано стручно усовршување 
на вработените во ТППЕ-Гевгелија, како и обнова на потребната опрема.  

 

 
активност План.часови Реал.часови      

 1 ПП тактика 38 38 

2 ПП справи и опрема 45 45 

3 Прописи за заштита од пожари 8 8 

  4 ПП опасности и мерки за зашттита 17 17 

  5 Практични вежби 60 67 

  6 Улици, хидро мрежа и објекти 40 40 

  7 Прва помош 10 10 

  8 Вежби за физичко-кондициони подготовки 40 40 

 
               ТРАНСПАРЕНТНОСТ  
 
 Информирањето и транспарентноста во работењето на општина Гевгелија и 
во изминатата 2015 година беше на високо ниво. Од година во година расте интересот 
за работа на општината, како од страна на жителите на локалната самоуправа, така и 
од страна на медиумите во Република Македонија.  Ова се должи на се поголемата 
отвореност  на општината за граѓаните, транспарентното и благовремено   објавување 
на информациите за услугите и за редовните активности на градоначалникот и на  
општинската  администрација.  
 Преку Системот 48 часа во текот на 2015 година 297 граѓани пријавиле 
некаков проблем за кој барале соодветно решение. Исто така, од голема помош на 
општината  при комуникацијата со јавноста претставува користењето на  социјалните 
мрежи и профили, кои се повеќе стануваат незаменлива  алатка во пласирањето на 
информации за работата на локалната самоуправа. На официјалниот веб портал на 
општина Гевгелија од јануари до декември 2015 година се објавени 792 информации, 
соопштенија и податоци за  општинските активности.  Во електронскиот билтен, кој 
општината го подготвува секој ден, во текот на 2015 година беа објавени 1056 
информации поврзани со работењето на општината.  Минатата година беа испечатени 
10 броја на општинското гласило Гевгелиски магазин.  
 Транспарентноста на работата на локалната самоуправа во текот на минатата 
година беше збогатена со директни тв-преноси од седниците на Советот на 
општината, јавните презентации на Системот 48 часа, кои се емитуваат на програмата 



                                                               

на локалната ТВ Нова, а можат да се видат на и општинската веб страница. За 
поголема транспаретност се воведени нови алатки, како што е “Отворена општина“, 
преку која на сите граѓани кои влегуваат во општинската административна зграда или 
ја посетуваат општинската веб страна по електронски пат им се овозможува да го 
кажат своето мислење за функционираето на локалната самоуправа.  
 Градоначалникот на општината оддржуваше реодвни брифинзи и прес 
конференции за новинарите, а гостуваше и на повеќе медиуми. Голем интерес кај 
граѓаните во втората половина на 2015 година предизвикаа информациите за 
бегалската криза и изградбата на Прифатниот транзитен центар за мигранти. Голем 
број дописници од земјава и странство направија репортажи од Гевгелија и побараа 
интервјуа од градоначалникот. 

Во текот на 2015 година до општината се поднесени 19 барања за слободен 
пристап до информации од јавен карактер. 9 барања се поднесени од физичко лице, 
од кои 5 со место на живеење на подрачјето на општина Гевгелија, 1 со место на 
живеење во Кочани и 3 со место на живеење во Скопје. Додека 10 барања се 
поднесени од правни лица, од кои 7 со седиште во Скопје, 1 со седиште во Гостивар, 1  
со седиште во Штип и 1 со седиште во Битола. 

 
 

           ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГИ 

Преку Општинскиот центар за услуги, кој работи во рамките на општина 
Гевгелија, минатата година беа поднесени 3458 барања од страна на граѓаните, по 
разни основи. На граѓаните им беше овозможено барањата, поплаките, иницијативите 
и други услуги до органите на локалната самоуправа и општинската администрација 
да ги доставуваат во канцелариите во Гевгелија, Миравци, Богородица, Негорци и 
Прдејци. Сите поднесени барања, согласно надлежностите на општината, се решени 
или проследени до надлежните државни органи.  

Најголемиот број од поднесените барања во Општинскиот центар за услуги се 
однесуваат на барањата за средба со градоначалникот, но, се поголем е и бројот на 
барањата кои се однесуват на утврдување на точна адреса. Инаку, во текот на 
минатата година врз основа на поднесените 196 пријави за новородено дете на 
родителите им се исплатени по 6000 денари.  

 
 

Р.
б. 

Вид на барање/пријава Гевгелија Богород
ица 

Миравци Негорци Прдејци Вк. 

1. Прием кај 
градоначалникот 

 
810 
 

30 75 47 48 
 
1010 

9. Барање на 
финансиска помош 

75      

11 
 
 

Издaвање потврда за  
сопственост на стан и 
адреса 

 
430 83 

 
150 69 88 

 
820 

12 
Новородено дете 
 

196 
 

 
  

196 

13 
 
 
 
 

Други 
барања/приговори 
 

73 

    

73 
 
 
 
 

14 
Пријави на штети 
  

 
    

128      



                                                               

15 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Други услуги на 
граѓани 
(фотокопирање, 
принт, scan, 
асистирање при 
покренување жалбени 
постапки до државни 
и други органи, за  
радиодифузна такса, 
за царински прекршок, 
за остварување право 
на пензија, за 
експропијација на 
земјиште и други 
барање од граѓаните. 

 

    

1258 

 
ВКУПНО 
 

923 
88 156 71 90 

3458    

 

            СИСТЕМ   48 ЧАСА 
 

Општина Гевгелија прва во земјата го воведе Системот 48 часа преку кој се 
остварува редовна и ефикасна комуникација со граѓаните, но истовремено и се 
подобрува ефикасноста во работењето на општинската администрација. Преку овој 
систем минатата година 297 граѓани пријавиле некакво барање, од кои 255 биле 
решени веднаш, а другите проследени за решавање до надлежните општински служби 
и ЈПКД„Комуналец“. 
  Значајно е што на секои две недели, на јавна презентација на Системот 48 
часа, која се емитува одложно на локалната телевизија, покрај презентираните 
податоци за поднесените и решените барања, општинските одделенија и секторите во 
ЈПКД„Комуналец“ реферираат пред градоначалникот за другите реализирани 
активности. 
 

 

8 34

255
297

пријавени барања

во тек

одложени

решени

вкупно

 

 

 

 

 Во тек 0дложени решени пријавени 

Број на барања 8 34 255 297 



                                                               

 

0 25

207
232

одделение за комунални работи и локални 

патишта

во тек

одложени

решени

вкупно

 

   

8

6

18

32

одделение за инспекциски надзор за 

комунални 

работи, урбанизам, градежништво, патишта и 

сообраќај и заштита на животната средина

во тек

одложени

решени

вкупно

 

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 

ОДДЕЛЕНИЈА/ЈП 

 во тек одложени затворени вкупно 

Одделение за комунални работи 
и локални патишта 

/ 25 207 232 

 во тек одложени затворени вкупно 

Одделение за инспекцискинадзор 
за комунални работи, урбанизам, 

градежништво, патишта и 
сообраќај и заштита на животната 

средина 

8 6 18 32 



                                                               

 

1 2

34
37

ЈКПД Комуналец

во тек

одложени

решени

вкупно

 

 

           МЕЃУНАРОДНА   СОРАБОТКА 
 
Општина Гевгелија во минатата година оствари богата меѓународна соработка, 

која значително придонесе за афирмација на општината во меѓународни рамки. Но, и 
за стекнување на значајни искуства и учество во реализацијата на  заеднички проекти 
преку обезбедување на финансиска поддршка од меѓународните институции.  
Истовремено, преку меѓуопштинската соработка со земји-членки на ЕУ  стекнати се 
нови искуства, но и можности за заеднички настап пред меѓународните институции.  

Бегалската криза придонесе за бројни билатерални контакти на 
градоначалникот на општина Гевгелија со високи претставници на меѓународната 
заедница, како и акредитирани амбасадори во нашата земја. Исто така, беа остварени 
средба и со високи претставници на меѓународните оирганизации кои престојуваа во 
општината. На сите овие средби беше нагласен хуманиот приод за справување со 
бегалската криза, но, истовремено и обврската на граѓаните на општина Гевгелија да 
им се обезбеди заштита и нормален живот. 

Минатата година продолжи успешната прекугранична соработка со 
пограничните и општините-партнери во соседна Грција и Бугарија, во рамките на ИПА-
Програмата за прекугранична соработка. Имено, минатата година општина Гевгелија 
ја заврши реализацијата на проектот „Развој на механизми за оддржливо управување 
со речните сливови како мерка за претпазливост против поројните феномени“, во 
партнерство со Агенцијата за развој од Пела, а финишираа и активностите околу 
двата проекти што ги реализираше во партнерство со бугарските општини Разлог и 
Банско. Во рамките на проектите беа организирани средби на градоначалниците, на 

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

 во тек одложени затворени вкупно 

ЈКПД  Комуналец 1 2 34 37 

Најмногу барања пријавени за Јавно осветлување 

Одделение за комунални работи и локални патишта 

 во тек одложени затворени вкупно 

Јавно осветлување 1 10 213 224 



                                                               

граѓаните и здруженија на граѓаните на кои покрај меѓусебното запознавање се 
разменуваа и искуства од повеќе области. 
 Продолжи и соработката со збратимените општини преку размена на посети и 
средби, но и конкретни активности за културна размена и заеднички проекти. Така, во 
Пазин беше реализиран проектот за меѓусебно запознавање во рамките на  
програмата „Европа за граѓаните“. За време на посетата беа организирани бизнис 
средби, посета на образовни и културни установи, а размената на искуства во повеќе 
сфери од животот на двете општини придонесе за дефинирање на наредните 
активности. 

 Во извештајниот период продолжи успешната соработка со  Делегацијата на 
ЕУ,  УНДП, УСАИД, Швајцарската агенција за развој, Светската банка, како во поглед 
на проектите што веќе се реализираат, така и во поглед на идните активности.  
 
            ПРОЕКТИ СО МЕЃУНАРОДНА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 
  

Како резултат на успешната соработка на општина Гевгелија со меѓународните 
донатори, во текот на 2015 година беше завршена реализацијата на три проекти 
финансиски поддржани од ИПА-Програмата за прекугранична соработка со Грција и со 
Бугарија. Имено, на општина Гевгелија и беа доделени 509.490 евра за реализација на 
проектите „Промовирање на оддржлив туризам и заштита на животната средина преку 
партнерство“ и „Заедничка култура, традиција – мост кон заедничка европска иднина“, 
реализиран преку ИПА-ППС со Бугарија, како и „Развој на механизми за одржливо 
управување со речните сливови како мерка за претпазливост против поројните 
феномени“, реализиран преку ИПА-ППС со Грција. 
 Во текот на минатата година беше потпишан договорот со ЕУ и направени сите 
подготовки за старт на проектот „Активности за ефикасно менаџирање на урбани води 
во граничниот регион“, одобрен од ИПА-ППС со Грција. Исто така, продолжија и 
изведбените работи на Пречистителната станица кај Вардар, проект кој заеднички го 
финансираат Швајцарската влада преку Швајцарската агенција за развој (SECO) и 
Владите на Република Грција и Република Македонија. 
 

 

проект евра Фаза /инвеститор 

„Промовирање на одржлив туризам и 
заштита на животната средина преку 
партнерство“(еко патеки со кула за 
набљудување на Вардарски рид) 

173.838  

Реализиран. 
ИПА –ППС меѓу  Република 
Македонија и Република 
Бугарија (партнер:Разлог) 

„Заедничка култура, традиција – мост 
кон заедничка европска иднина“ 
 (Реконструкција на покривот на 
Пионерски дом) 

145.000 

Реализиран 
ИПА-ППС меѓу Република 
Македонија и Република 
Бугарија (партнер:Банско)  

 „Развој на механизми за одржливо 
управување со речните сливови како 
мерка за претпазливост против 
поројните феномени“ 
(одводен канал во Негорци) 

190.652  
 

Реализиран во 2015 г. 
ИПА- ППС меѓу  Република 
Македонија и Република Грција 
(партнер:Равојна агенција во 
Пела) 

 Пречистителна станица 9.700.000  

Реализација во тек 
 
Влади на Швајцарија,  на 
Грција и на Македонија 

„Активности за ефикасно менаџирање 
на урбани води во граничниот регион“ 
(Изградба на одводен канал Рауљ-втоа 
фаза) 

342.000 

Реализација во 2016 
 
ИПА-ППС со Грција 
Партнер:општина Пеонија 


