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          ПОЧИТУВАНИ 

Изминатата 2016 година по многу нешта беше невообичаена, исполнета со бројни 
предизвици. Почнувајќи од бегалската криза, заштитата од поплавите, наметнатиот 
проблем со водоснабдувањето, па се до забавените активности за донесување на 
урбанистичките планови, продажба на градежни парцели, спроведувањето на тендерски 
постапки, поради неколкукратното започнување и откажување на изборниот процес. 
Значајно е што успеавме да се справиме со повеќето од овие проблеми, a некои од нив и 
да ги разрешиме. Што е уште позначајно не се откажавме од определбата – заеднички да 
создаваме услови за подобар живот во општината и за поволна бизнис клима.  

Подобрувањето на условите за поволна бизнис клима, наспроти присутните 
предизвици, беше еден од приоритетните и во текот на минатата година. Од конкретните 
мерки што ги преземаше општината за подобрување на бизнис климата би ги издвоил 
активностите во сферата на урбанистичкото планирање и уредување на градежнто 
земјиште, што е предуслов за привлекување на нови инвеститори. Пред се, 
обезбедувањето на градежни парцели за реализација на инвестиционите планови на 
заинтересираните инвеститори. 
 Инфраструктурната слика на општина Гевгелија во 2016 година е значително 
подобрена. Изградени се скоро 4 км нови улици, обновен е асфалтот на над 8.300 м²  
улична површина, бетонирани се 4.614 м² улични краци и тротоари, а со павер елементи 
се покриени 9.257 м² тротоари и патеки. Во завршна фаза е изградбата на примарната и 
секундарната сообраќајна мрежа на клучката кај мултинаменскиот комплекс „Милци“, која 
треба да ја поттикне инвестиционата активност во оваа туристичко-стопанска зона. За 
подобрување на патната инфраструктура во општината беа вложени 113.961.713 денари. 
Додека пак за изградба на нови канализациони линии во Моин и Давидово, за нови 
атмосферски канализации, како и за чистење на речните корита се вложени 30.222.940  
денари. Заврши изградбата на уште 1090 метри од одводниот канал Рауљ - проект 
финансиран од ИПА-Програмата за прекугранична соработка со Грција, а во завршна 
фаза е изградбата на Пречистителната станица кај Вардар. 
 Изминатава година, по долги консултации и обезбедување на потребната 
документација, подготвени за реализација и со затворена финансиска конструкција се 
неколку капитални проекти со далекусежно значење за општината. Потпишан е договорот 
за изградба на новиот водоснабдителен систем во Гевгелија со АД„Хидрострој“ од 
Софија, во вредност од 105 милиони денари, кои средства се веќе обезбедени преку 
подзаем од Светската банка, ИПА-грант и национално учество. Изградбата на 
водоснабдителниот систем стартуваше на 15 февруари 2017 година. Издадено е 
одобрение за градба на Конска брана, така што наскоро се очекува изведувачот на овој 
капитален зафат – турската компанија „Адилхолдинг“ да стартува со изградбата.  

Во првата половина од 2017 година се очекува предавање во употреба на 
Пречистителната станица кај Вардар, а во завршна фаза е изградбата на Градскиот 
пазар. Светска банка го одобри проектот за доградба на нови 14 училници во Средно-
училишниот центар „Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија, со што ќе се обезбедат услови за 
едносменска настава и заштеда на енергија. На чекор сме и кон разрешувањето на  уште 
еден горлив проблем – складирање и дистрибуција на комунален отпад, за која цел 
добивме поддршка од УНДП и финансиски грант од Јапонската влада за изградба на 
Времена мини депонија.  

Сето ова значи дека бенефитите од преземените активности и започнатите 
проекти во 2016 година ќе се почувствуваат веќе во 2017 година.  

                                                                                                                     Иван Франгов 
                                                                                                                     Градоначалник 

на општина Гевгелија 
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            НАДЛЕЖНОСТИ 

Општина Гевгелија во 2016 година успешно го изведуваше, одржуваше и 
развиваше системот за управување со квалитет, согласно на стандардот ISO 9001:2008. 
Ова го констатираа претставниците на Словенечкиот институт за квалитет при редовната 
проверка на примената на стандардот. Притоа, во извештајот се констатира дека 
општината во изминатата година, согласно своите надлежности, остварила континуитет 
во реализацијата на предвидените проекти и активности според буџетот. Посебно 
значајна е остварената меѓународна соработка во реализацијата на проектите со 
прекуграничните општини во Република Грција и Република Бугарија. Инаку, истакната е 
и аналитичноста на раководството во отчетноста за примената на бројните алатки, од 
страна на општина Гевгелија, кои се насочени кон подобрување на квалитетот на 
услугите кон граѓаните. 

Ваквата оценка е најдобра потврда дека и во изминатата година заложбите и 
активностите на Градоначалникот, Советот на општина Гевгелија и општинската 
администрација, беа насочени кон спроведување на стратешката политика. Пред се, 
остварување на донесените плански и стратешки документи, во функција на барањата и 
потребите на граѓаните. И тоа, преку донесување на потребните акти и документи за 
операционализација на зацртаната цел -  унапредување на локалната самоуправа и 
нејзино доближување до европските стандарди.  

Во функција на ваквата заложба се и одржаните 15 седници на Советот на 
општина Гевгелија, во текот на 2016 година, на кои од предложените 226 акти 206 биле 
усвоени. Од страна на градоначалникот на општина Гевгелија биле предложени 116 акти 
(донесени 104), а преостанатите 110 акти биле предложени од други предлагачи 
(донесени 102). На седниците на Советот е расправано и за други информации, програми 
и извештаји, кои се од интерес на граѓаните на општина Гевгелиоја.  

Потребно е да се одбележи дека минатата 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 локалните јавни установи. Пред донесувањето на овие 
документи беше организирана јавна расправа, која задолжително им претходеше на 
усвојувањето на сите урбанистички планови од страна на Советот на општина Гевгелија. 
На тој начин не само што беа обезбедени сите предуслови за нормално функционирање 
на локалната самоуправа, туку беше остварена и целосна транспарентност во работата. 

 
 

активност                                                                                                        реализација 

Закажани седници на Советот 
на општина Гевгелија 

 
15 Одржани седници 15 

Предложени акти 
 

226 Донесени акти 206 

Предложени акти од 
Градоначалникот 

 
116 Донесени акти 104 

Предложени акти од други 
предлагачи 

 
110 Донесени акти 102 

Одржани седници на Комисии 
 

60 Разгледани акти 226 
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            ФИНАНСИИ 
 
Финансиското работење на Општина Гевгелија во 2016 година се одвиваше во 

отежнати услови, пред се, поради наметната бегалска криза, забавените активности 
поради изборниот процес, а свој придонес имаше и политичката криза. Но, и покрај тоа 
општина Гевгелија во текот на минатата година нормално функционираше, без 
финансиски блокади и задолжување.   

Вкупно реализираните приходи на Буџетот на општина Гевгелија за 2016 година 
изнесуваат 401.561.768 денари или 53,77% од вкупниот Буџет на општина Гевгелија за 
минатата година. Кај основниот буџет се реализирани 197.840.185 денари приходи што 
претставува 42,35% од планираните 467.103 денари. Остварените основни приходи, во 
најголем дел, се резултат на даночните приходи во износ од 102.635.057 денари или 
85,97%, неданочните приходи, кои се натфрлени и изнесуваат 12.479.944 денари или 
113,09%, и приходите од трансфери и донации, кои изнесуваат 39.406.901 денари или 
93,15%.  

Приходите на буџетот од дотации се реализирани во висина од 171.113.323 
денари или 88,37%, додека приходите од самофинансирачките дејности се реализирани 
во висина од 11.758.757 денари или 82,97%. Приходите на буџетот од донации, односно 
од доделените финансиски средства од ИПА-Програмата за прекугранична соработка на 
ЕУ се реализирани во висина од 20.849.503 денари или 65,52%. 

Вкупно реализираните расходи минатата година изнесуваат 391.264.684 денари 
или 52,39 % од вкупно планираните расходи, што претставува 97,43% во споредба со 
реализираните приходи. Во Билансот на расходи на Завршната сметка на Буџетот на 
општина Гевгелија за 2016 година, групата на расходи согласно Правилникот за 
класификација на расходни ставки,  во вкупно реализираните расходи  го има следното 
учество: 

-Плати, наемнини и надоместоци            165.923.215 денари или 42,96% 
-Стоки и услуги                                            81.413.992 денари или 20,87% 
-Субвенции и трансфери                            23.351.746 денари или 5,9% 
-Капитални расходи                                   113.254.415 денари или 28,95%. 
 

            ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ И КОМУНАЛНА ТАКСА 
 
За спроведување на даночната политика на општина Гевгелија, во 2016 година од 

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

-7.653 решенија за данок на имот со вкупен износ од 14.898.191 денари, почетно 
салдо 17.804.984 денари и вкупна наплата од 15.432.901 денари или 47,2% на наплата од 
вкупното задолжение или 103,6% на наплата во однос на задолжението за 2016 година. 
Против решенијата за данок на имот има изјавено 1 жалба. Изработени се нови 1.300 
даночни пријави и издадени се 96 опомени за данок на имот на правни лица. 

-377 решенија за утврден данок на промет на недвижност со вкупно задолжение 
од 18.127.671 денари, почетно салдо од 334.808 денари и вкупна наплата од 17.710.889 
денари или 95,9% на наплата од вкупното задолжение или 97,7% од задолжението за 
2016 година. Против решенијата за данок на промет изјавена е 1 жалба. 

-Изготвени се пресметки за камата на данок на промет на недвижен имот и 
наследство и подарок во износ од 54.052 денари и наплата од 54.052 денари или 100%  
од вкупното задолжение. 

-Издадени се 462 решенија за утврден данок на наследство и подарок со вкупно 
задолжение 1.282.169 денари, почетно салдо од 269.139 денари и вкупна наплата од 
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1.362.490 денари и 87,8% од вкупното задолжение или 106,3% од задолжението за 2016 
година. Против решенијата за данок на наследство и подарок  нема изјавено жалба. 

-Издадени се 2.139 решенија за комунална такса за истакнување назив на 
фирма во вкупен износ 11.649.500 денари, почетно салдо од 23.501.094 денари и вкупна 
наплата од 5.067.044 денари и 14,4% од вкупното задолжение и 43,5% од задолжението 
за 2016 година. Против овие решенија нема изјавено жалба. 

-Издадени се 52 решенија за комунална такса за користење простор пред 
деловни простории во вкупен износ од 1.285.711 денари, почетно салдо 746.772 денари, 
со вкупна наплата од 903.918 денари и 44,47% наплата во однос на вкупното задолжение 
и 70,3% во однос на задолжението за 2016 година. 

-Издадени се 7 решенија за комунална такса за користење на плоштади и друг 
простор во градот, во вкупен износ од 24.600 денари, почетно салдо од 7.300 денари и 
вкупна наплата од 31.900 денари или  100% наплата од вкупното задолжение. 

-Издадени се 17 решенија за комунална такса за истакнување на реклами, 
објави и огласи на јавни места во вкупен износ од 43.200 денари, почетно салдо од 
42.600 денари и вкупна наплата од 94.400 денари или 85% од вкупното задолжение и  
169% од задолжението за 2016 година. 

 

 
ЛЕР 
 
Подобрувањето на бизнис климата во 2016 година се остваруваше паралелно 

преку урбанизација на градежното земјиште и продажба на градежни парцели наменети 
за стопански капацитети. Но, истовремено, и преку реализација на инвестициони проекти 
кои ќе го поттикнат локалниот економски развој. Ваквите заложби се остваруваа во 
услови на се уште присутната бегалска криза, последиците од светската економска криза 

 Донесени 
решенија 
за 2015 

Донесени 
решенија 
за 2016 

Износ на 
облог 
 на решенија 
за 2015 год. 

Износ на 
облог  
на решенија 
за 2016 год. 

% на 
наплата од 
вкупно 
задолжени 

% на 
наплата   
2016  

бр. на 
жалби 
2016 

Данок на 
имот 
 

7.455 7.653 14.194.938 14.898.191 47,2 103,6 1 

Данок на 
промет 

439 377 22.085.643 18.127.671 95,9 97,7 1 

Данок на 
наслед.  и 
подар. 

 
408 

 
462 

 
1.629.039 

 
1.282.169 

 
87,8 

 
106,3 

 
/ 

КТ за      
фирмарина 

 
2.235 

 
2.139 

 
11.963.125 

 
11.649.500 

 
14,4 

 
43,5 

 
/ 

КТ за кор. 
на простор 

 
73 

 
52 

 
1.808.014 

 
1.285.711 

 
44,47 

 
70,3 

 
/ 

КТ за кор. 
плоштад 

 
7 

 
7 

 
4.500 

 
24.600 

 
100 

 
100 

 
/ 

КТ за 
објави и 
реклами 

 
25 

 
17 

 
132.800 

 
43.200 

 
85 

 
169 

 
/ 

Решение за 
присилна 
наплата 

1.054 / / /  / / 



                 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ВО 2016 ГОДИНА 

 

и политичката криза во Република Македонија. Наспроти ваквите странични влијанија 
интересот за инвестициони вложувања во општината продолжи со реализација на 
конкретни проекти, како што е Агроберзата.. 

Покрај финиширањето на одделни проекти, како што е изградбата на новиот 
Градски пазар или пак подобрувањето на туристичката инфраструктура преку уредување 
на централното подрачје на туристичката населба Смрдлива вода, подготвена е 
реализацијата на неколку капитални проекти. На новиот градски пазар, кој се простира на 
површина од 5.888 метри квадратни, завршена е изградбата на челичната конструкција, 
подната плоча, паркинг просторот, оградувањето, а претстои целосно покривање на објектот. 
Во тек е постапка за објавување на тендер за изградба на 24 типски дуќани, како дел од 
пазарот и набавка на тезги.  

По потпишаниот договор од страна на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на РМ со турската компанија „Адали холдинг“, изработена е 
и дадена на јавна презентација Студијата за оценка на влијанието на животната средина. 
Веднаш потоа е издадено одобрение за градба со што се обезбедени неопходните 
услови за започнување на изградбата, предвидена во првата половина од 2017 година. 
Имено, претставници на изведувачот, избран по пат на меѓународен тендер, веќе се 
наоѓаат во општина Гевгелија и се ангажирани околу организирањето на изведбените 
работи. Започна да се реализира и проектот за отворање на Агроберзата кај Негорци, со 
отворање на првиот Откупно-дистрибутивен центар. Паралелно, на заинтересираните 
инвеститори им се понудени и се продадени градежни парцели наменети за лесна 
незагадувачка индустрија кај Сува река. 

 

 
 
 

               КОМУНАЛНА   ИНФРАСТРУКТУРА 

 Проширувањето и подобрувањето на комуналната инфраструктура и во текот на 
2016 година претставуваше еден од приоритетите на општината. Активностите во 
комуналната сфера, главно, беа насочени кон подобрување на комуналните услуги и 
услови, но, истовремено и кон реализација на неколку значајни проекти, кои значително 
ги подобруваат условите за живеење во населените места. Станува збор за капитални 

Проекти Опис Цена Инвеститор 

Изградба на  
Градски пазар 

Изведбени работи за покривање на 
просторот 
 

78.833.508 д. Општина 
Гевгелија 

 

Изградба на  
Конска брана 

Изработена Студија за оценка на 
влијанието на животната средина, 
издадено одобрение за градба, 
изведувачот „Адали холдинг“ почна со 
подготвителните работи 

 
39,6 

мил.евра Влада на РМ 

Изградба на 
 Агроберзата 

4 градежни парцели за откупно 
дистрибутивни центри се продадени, 
а на 2 веќе се изградени објекти 
 

 

 

Уредување на 
туристичкиот 
локалитет  
Смрдлива вода 

Изградба на патеки, видиковци, 
урбана опрема во централниот дел 

 
5.881.710 д. ЈИПР-ИПАРД 

Општина 
Гевгелија 
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проекти со кои се обезбедува долгорочно решавање на прашањата од витален интерес 
за граѓаните и развојот на општината. 
 Со потпишувањето на договорот со бугарската фирма „Хидрострој АД“, која на 
меѓународниот тендер даде најповолна понуда, започна и реализацијата на проекотот за 
изградба на нов водоснабдителен систем во Гевгелија. На ова му претходеа неопходните 
подготовки, бидејќи станува збор за проект со кој се предвидува изведба на 4 бушотини, 
пумпни станици, хлорна станица, цевковод и резервоар за вода со капацитет од 1000 
метри кубни. Во рамките на бунарскиот систем предвидена е изградба на хлорна станица, 
од која  водата ќе се транспортира преку потисен цевковод до резероарот, во должина од 
1.366 метри. Поврзувањето на резервоарот до постоечкиот цевковод ќе се реализира со 
изградба на нов доводен цевковод со  должина од 2.186 метри.  

Вкупната инвестициска вредност на проектот изнесува 1.712.602 евра или над 105 
милиони денари и ќе се финансира преку заем од Проектот за подобрување на 
општинските услуги во износ од 83.471.430 денари или 1.357.259 евра, обезбедени од 
Светска банка, грант за подобрување на руралната инфраструктура од 260.000 евра од 
кои 195.000 евра, кои се обезбедени преку ЕУ од ИПА фондовите, додека 65.000 евра се 
средства од националниот буџет на РМ. Инаку, минатата година беше извршена целосна 
реконструкција со вградување на нова пумпа на постојниот бунар кај Вардар со што 
двојно е зголемено количеството на вода за пиење. 
 Со изградбата на 1090 метри од одводниот канал Рауљ, заврши реализацијата на 
проектот за справување со атмосферските води, финансиран од ЕУ преку ИПА-ППС со 
Грција. Покрај ова, во рамките на проектните активности беше изработена Студија  за 
канализирање и прибирање на сите атмосферски води во каналот Рауљ и во реката 
Вардар, која е добра основа за натамошни активности околу решавањето на ова 
прашање. Во 2016 година две населени места во општината, Моин и Давидово, добија 
нови канализациони линии што несомнено претставува значаен чекор за подобрување на 
комуналните услуги. Додека пак изградбата на Пречистителната станица е во завршна 
фаза, така што се очекува нејзино профункционирање во првата половина од 2017 
година. 
 
Проекти/активности                           опис                                вредност               инвеститор  

Изградба на нов 
водоснабдителен  
систем во Гевгелија 

 
Потпишан договор со 
изведувачот  „Хидрострој“ 
Затворена финансиската 
конструкција 

105 милиони 
денари 

Светска банка 
ИПА-грант 
Национално 
учество 

Реконструкција на 
 бунарот кај Вардар 

Извршена е целосна 
реконструкција и 
вградување на нова пумпа 

40.000 евра УНДП 

Фекална  
канализација во Моин    

 
Изградена нова линија 
во должина од 3.179 м 
 

12.231.129 
ден. 

ИПАРД-АФПЗРР 
Општина 
Гевгелија 

Нова фекална 
 канализација  во 
Давидово 

Изградена нова линија 
во должина од 2342 м² 

4.791.069 
ден. 

ИПАРД-АФПЗРР 
Општина 
Гевгелија 

Нови линии за фекална 
канализација 

Изградени во должина 
од 548 м 

1.069.085 
ден. 

Општина 
Гевгелија 
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Атмосферска 
канализација на ул. „7 
Ноември“ во Гевгелија 

 
Во должина од 597 м 6.326.234 

ден. 

 
Општина 
Гевгелија 

Нови атмосферски 
канализациони лиинии 
во општина Гевгелија 

 
Изградбата е во тек 11.186.213 

ден. 

 
Општина 
Гевгелија 

Доизградба на одводен 
канал Рауљ 

Изградени 1090 метри  311.917 евра 
 
 

ИПА-ППС со 
Грција 
 

Регулација на речните 
корита 

Расчистување на речно 
корито на Сува река 

3.193.777 
ден. 

UNHCR 
Расчистување на речно 
корито на Мрзенска 
река 
Расчистување на речно 
корито на Рауљ 

Регулација на речните 
корита 

Машинско чистење на 
канал Милетково 

2.167.784 
ден. 

Општина 
Гевгелија 

Машинско чистење на 
канал Богородица 
Машинско чистење на 
канал Негорци 

Пречистителна станица 
 
 

Во завршна фаза 9,7 мил.евра 
 
 
 

Владите на 
Швајцарија, 
Грција и 
Македонија 

 

ПАТНА   ИНФРАСТРУКТУРА 
  
 Во 2016 година во општина Гевгелија беа изградени нови улици и патишта во 
должина од 3.898 метри, додека пак асфалтот беше обновен на 8.318 м² улична 
површина. Исто така, беа бетонирани улици и тротоари на 4.614 м², а со павер елементи 
уредени 9.257 м² пешачки патеки и тротоари. За реализација на сите овие зафати беа 
вложени 113.961.713 денари средства обезбедени од општинскиот буџет, како и од 
ИПАРД програмата. 
 Имено, во извешттајниот период беа изградени уште 2 км од патот Негорци-
Серменин со финансиска поддршка од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот 
развој. Преку истата програма се обезбедени средства и за изградба на две нови улици 
во Мрзенци со што значително се подобрува патната инфраструктура во ова населено 
место. Посебно значајна е изградбата на примарната и секундарната сообраќајна мрежа 
за поврзување на мултинаменскиот комплекс „Милци“ со автопатната делница кај 
преминот Богородица. Реализацијата на овој проект, кој е од исклучително значаење не 
само за сообраќајното поврзување, туку и за поттикнување на инвестиционата активност 
кај Милци, е во завршна фаза.  
 

Проект опис вредност инвеститор 

Изградба на патна 
инфраструктура на 
УПВНМ-Граничен премин 
 

Патни приоди до  
клучката на автопатот  
Е-75 кај Милци 

86.983.282 
ден. 

Општина 
Гевгелија 
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Доизградба на патот 
Негорци-Серменин 

Изградени 2 км  11.184.801 д. 
 
 

АФПЗРР 
Општина 
Гевгелија 

Изградба на  
ул.Гоце Делчев во 
Мрзенци 
 

 
Изградени 654 метри 

13.093.081 ден 
АФПЗРР 
Општина 
Гевгелија 

Изградба на улици во 
општина Гевгелија 
 

Изградени улици во 
должина од 1.244 метри 

9.845.331 ден 
 

Општина 
Гевгелија 

 
Реконструкција на улици 
во општина Гевгелија  

Извршена обнова на 
асфалтот на улици во 
должина од 5.514 метри 
ул.Македонија – 
Гевгелија 
улици во Богородица и 
Прдејци 

7.121.441 ден 
Општина 
Гевгелија 

Бетонирање на улици 
краци и тротоари 

Бетонирање на улици воо  
Гевгелија, Ново Конско, 
Негорци, Мрзенци 

4.495.977 ден. 
Општина 
Гевгелија 

Бетонирани крак на ул. 
П.Мусев 
Бетониран потпорен зид 
во Давидово 

Изградба и 
реконструкција на 
тротоари, патеки, 
станбени улици и други 
јавни површини со павер 
елементи 

Улица во Миравци 

11.006.674 ден 
Општина 
Гевгелија 

Патека до ПУ Кованец 
ул. Ристо Јанев и крак до 
оваа улица во Гевгелија 
Пешачка патека до болница 
Тротоар на ул. 7-ми Ноември 
Крак на ул.Кукушка 
Крак на улица и тротоари на 
Деко Ковачев 
Пешачка патека од НМБ до 
Негорци 

Изградба на Пешачка 
патека од Негорски бањи 
се до влез во населено 
место Негорци 

Должина 822 метри 4.175.137 ден 
Општина 
Гевгелија 

Партерно уредување на  
центарот бо 
туристичкиот  локалитет 
Смрдлива вода 

Во тек 5.881.710 ден ЦРЈПР 

Уредување на кружни 
текови 

На крстосницата: 
ул.7 Ноември, Радован 
Ковачевиќ и С.М.Данко 
(1023 м²) 
На крстосницата кај 
Моински пат (1.781 м²) 

 
2.563.849 ден. 

Општина 
Гевгелија 
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УРБАН ЖИВОТ 

Обезбедувањето на поволни услови за урбано живеење и во текот на минатата 
година беше приоритетно, посебно кога станува збор за комуналното уредување на 
градежното земјиште, урбанистичкото планирање и заштитата на животната средина. 
Секторот за комунално уредување, за урбанизам, градежништво, архитектура и заштита 
на животната средина настојуваше да излезе во пресрет на барањата и потребите на 
граѓаните насочени кон навремено и поефикасно задоволување на барањата и потребите 
на  граѓаните. Подеднакво, кога стануваше збор за поднесените барања согласно 
општинските надлежности, но и при обезбедувањето на услови за инвестирање во 
станбени или стопански капацитети. Примената на електронското издавање на 
одобренија за градба и електронската комуникација со Агенцијата за катастар, кои 
општина Гевгелија меѓу првите општини ги применува, значително влијаеа на 
ефикасноста и квалитетот на услугите. 

Во текот на 2016 година до Оддлението за урбанизам, градежништво, архитектура 
и заштита на животната средина биле поднесени 2091 од кои 1383 биле решени. Бројот 
на нерешените барања, главно, произлегува од нерешените барања за легализација на 
бесправните објекти, како резултат на недоставените елаборати од страна на 
подносителите на барањата, а во одредени случаи и поради неплатениот комунален 
надомест. Во извештајниот период биле решени 319 барања, поточно, сите оние со 
комплетна документација и со платен комунален надомест.  

Што се однесува до другите поднесени барања, најголемиот број е решени во 
законскиот рок. Така, минатата година биле поднесени 79 барања за одобренија за 
градба од кои 76 биле решени, а од поднесените 38 барања за поставување на урбана 
опрема 32 биле решени. Сите барања за извод од урбанистичкиот план, како и други 
барања се целосно решени. 

 
 
Ред. 
број 

Вид на документи 
 

Поднесени 
барања 

Решени 
 

Останати за 
решавање 

Жалби 
 

1. Извод од урбанистички план 874 874 / / 

2. Легализација на бесправно 
изградени објекти 

2985 
(998 ново 
поднесени) 

319 2666 12 

3. Одобрение за градење 
 

79 76 3 2 

4. Решение за поставување на 
урбана опрема 

38 32 6 / 

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

83 77 6 / 

 
6. 

Легализација на бесправно 
изградени објекти на 
земјоделско земјиште 

102 5 97 / 
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Излегувајќи во пресрет на барањата на инвеститорите, општина Гевгелија и 
минатата година настојуваше да обезбеди и понуди за продажба градежни парцели за 
индивидуална и колективна станбена изградба, како и за изградба на лесно 
незагадувачки индустриски капацитети. На продажба беа понудени 71 градежна парцела, 
од кои беа продадени 26, односно 21 за изградба на индивидуални станбени објекти и 5 
за стопански капацитети.  

Најголем интерес и натаму има за купување на градежни парцели за домување, 
главно, во населбата Караорман и во новоурбанизираната населба Мрзенски рид, каде се 
предвидени локации за резиденцијални објекти за домување. Постапката околу 
продажбата на градежни парцели беше забавена поради изборниот процес на крајот од 
годината. 
                    

 
 Поради изборниот процес, иато така, беше прекината и постапката на откуп на 
градежни парцели со непосредна спогодба. Така што во извештајниот период од 
поднесените 24 барања решени се 14. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Урбанизацијата претставува предуслов за урбано живеење, но и излегување во 
пресрет на сите барања на граѓаните, кои сакаат да инвестираат во својот дом или во 
проширување на својот бизнис. Токму затоа во текот на 2016 година продолжија 
залагањата за донесување на веќе изработените урбанистички планови. Но, паралелно и 
за изработка на нови урбанистички планови во Гевгелија и во населените места.  
Донесени се 2 урбанистички планови, а изработени се 19 урбанистички планови, кои се во 
постапка на донесување.  

Забавената постапка за издавање на потребните согласности поради 
неколкукратното закажување и откажување на изборниот процес влијаеше на 
донесувањето на подготвените урбанистички планови. Инаку, при донесувањето на 
новите урбанистички планови целосно е запазена транспарентноста - по сите нацрти на 
урбанистички планови, пред конечното доставување на согласност, беше организирана 
јавна презентација и анкета. 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
Намена на градежната парцела  

Објавени 
градежни 
парцели 

Продадени 
 

    Во 
постапка 

А1  
Индивидуално домување 

63 21 1 

А2  
Домување во станбени згради 

2 / / 

Г2 
Лесна незагадувачка индустрија 

6 5 1 

 
Вкупно 

 
71 

 
26 

 
2 

Непосредна спогодба 

Поднесени 
барања 

решени во 
постапка 

жалби 

24 14 10 1 
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Донесени урбанистички планови 

Детален урбанистички план за блок 4 (4.4), КО Гевгелија, општина Гевгелија,  плански 
период 2014-2019 година  

УПС за село Богородица, плански период 2013-2023 година  

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 
 
 Детален урбанистички план за блок 16  КО Гевгелија, општина Гевгелија, плански 
период 2014-2019 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 
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                 Одржувањето и проширувањето на мрежата на уличното осветлување, како 
значајна карактеристика на урбаното живеење, но и за задоволување на барањата од 
граѓаните, континуирано се применуваше. Согласно пријавените барања од страна на 
граѓаните и редовното одржување на уличната мрежа, во текот на 2016 година извршена 
е замена на 657 сијалични места во Гевгелија и во населените места. Притоа, сите 
живини сијалици се заменети со натриумови и економски сијалици. Покрај ова изградени 
се и нови линии од уличното осветлување за која цел од општинскиот буџет беа издвоени 
7.274.461 денар. Минатата година, исто така, продолжи акцијата за обнова на фасадата 
на станбените и јавните објекти во централното градско подрачје.  
 
активност 
 

опис вредност/ 
број 

Инвеститор 
 

Реконструкција на 
фасади  

Извршено фасадирање на 
згради во централното градско 
подрачје на површина од  
2.070 м² 

 
852.054 д. Општина 

Гевгелија 

Проширување на 
мрежата на улично 
осветлување 
     

Изградени нови линии за 
улично осветлување во 
Гевгелија и во населените 
места 

7.274.461 
д. 

Општина 
Гевгелија 

Замена на дотраените 
сијалнични места  
 

Натриумови сијалици од 110 W 
Натриумови сијалици од 250 W 
Натриумови сијалици 70  W 
Економски сијалици 25  W 
 
 

238 
  44 
305 
  70 
 
 

Општина 
Гевгелија 

 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
 
Комуналната инспекција во текот на 2016 година, согласно своите надлежности, 

има извршено 60 контроли. Притоа, биле изготвени  записници за констатираната 
состојба и преземени соодветни мерки  согласно законските прописи. Инспекцискиот 
надзор е применуван согласно надлежностите на комуналната инспекција, и тоа, во 
повеќе области. Врз основа на  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 14  записници за што се донесени  11 
решенија  и  13 заклучоци за запирање на постапката.   

  УПС за село Мрзенци, плански период 2013-2023 година 
 
Измена на ДУП на дел од 14.2 
  УПС за село Миравци, плански период 2014-2024 година 
 
  УПС за село Негорци, плански период 2014-2024 година 

Измена и дополнување на ГУП на град Гевгелија 

Измена и дополнување на блок 4, блок 5 и дел од блок 6 од УПВНМ за мултинаменски 
стопански комплекс на потег граничен премин Богородица 
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Од областа на јавната чистота направени се 25  контроли за што се донесени  18  
решенија според Закнот за јавна чистота, од кои 4 решенија за отстранување на  
поставената  опрема или прибавување на решение од надлежниот орган на општината за 
вршење дејност пред деловен објект и изложена трговска стока. Донесени се 8 решенија 
за отстранување на хаварисани возила од јавната површина, и 6 решенија за 
отстранување на смет, песок, шут. За констатираните отстапувања од законските прописи 
изречени се 7 глоби во мандатна постапка. По извршените контролни надзори донесени 
се 17 заклучоци за запирање на постапката, а поднесено е 1 барање за поведување на 
прекршочна постапка. 

Врз основа на Законот за комунални дејности и Одлуката за комунален ред на 
општина Гевгелија  направени се 12 контроли за што се донесени 12 решенија за 
отстранување на ситна и крупна стока и живина од урбаната средина. По донесените 
решенија поднесена е 1 жалба од страна на сопствениците на стока. Од 1 септември 
2016 година стапи во сила Законот за зеленило, во кој  спроведувањето на инспекцискиот 
надзор е во надлежност општинските комунални инспектори. Врз основа на овој закон, по 
извршената контрола и увид, изготвени се 9  записници и донесени исто толку решенија 
поради отстапување од законските одредби. 

 

Видови на донесени акти 2015 2016 
Решение за отстранување на дефект или приклучување на 
водоводна  и канализациона  линија 

21 11 

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

15 18 

Отстранување на ситна и крупна стока и живина од урбаната 
средина 

8 12 

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

9 4 

Изречена мандатна казна/глоба по ЗЈЧ   6 7 
Барање за поведување на прекршочна постапка 3 2 
Заклучок за отфрлање на барање поради неоснованост или 
ненандлежност 

/ 1 

Закон за зеленило / 9 
Заклучок за запирање на постапката 40 52 
Вкупно 102 107 
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Овластените градежни инспектори, во рамките на своите надлежности, вршат 
повеќе активности што произлегуваат од инспекцискиот надзор над примената на Законот 
за градење и прописите донесени врз основа на овој закон, истовремено применувајќи го 
Законот за инспекциски надзор. Станува збор за законски прописи кои  се однесуваат на 
категоријата на градби од локално значење и за кои одобрение за градење издава 
градоначалникот на општината. Основа 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 2016 година, работата 
на овластените градежни инспектори во Општина Гевгелија кон теренски увид и 
инспекциски ндзор на спроведувањето на законските прописи. Притоа, биле 
изработени/донесени: 
- записници за констатација .................................................................95 
- увиди во документација на издадени одобренија за градење ...... .36 
- записници од увиди на лице место ................................................ ...59  
- поведени управни постапки   .............................................................. 8      
  
           а) донесени решенија за запирање (прекинување) на градба .../ 
 
           б) донесени решенија за уривање (отстранување) на градба...  8 
- донесени заклучоци за дозвола за извршување...............................   7 
- изготвени заклучоци за запирање на постапка .............................     22 
- извршени решенија ...........................................................................     2 
- останати неизвршени решенија ..........................................................  6 
- испратени писмени известувања до подносители на  
  писмени барања или претставки.......................................................   30 
- поднесени жалби на донесеи акти  ....................................................   1 
- укинати или поништени решенија ........................................................  /    
                
            Од вкупно контролираните 40  градби, класифицирани по видови на објекти, 
контролирани се следни објекти:    
- 21 станбени објекти  (16 нови градби и 5 доградби, надградби ) 
- 3  деловни објекти   (1 нови градби и 2 доградби, надградби) 
- 4 станбено деловни објекти (нови локации) 
- 22  останати - помошни објекти, гаражи, настрешници, огради  
 
              Инспекцискиот надзор во заштитата на животната средина и во текот на 2016 
година беше насочен кон заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на 
медиумите на животната средина: почвата, водата, воздухот, на областите на животната 
средина, на биолошката разновидност и 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 применуваа и 
одредбите на законите за одделните медиуми и области на животната средина, односно 
посебните закони. Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина 
се постигнуваше 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 и 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. 
Согласно законот за животна средина, односно член 24 став 5, кој се однесува на 
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Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат за 
заштита на животната средина, и во текот на 2016 година продолжи доставувањето и 
одобрувањето на елаборатите. 

Овластениот инспектор за животна средина  во текот на 2016 година, во рамките 
на своите надлежности, има извршено 132 инспекциски надзори за што се донесени 
следните акти:  

• По Законот за животна средина изготвени се 120 записници за што се донесени  30 
решенија и 89 заклучоци за запирање на постапката поради извршување на решенијата, 
односно отстранување на утврдените неправилности. Изготвени се и 2 известувања и 
одобрени 26 eлаборати за заштита на животната средина.  

• По Законот за управување со отпад изготвени се 12 записници, донесенo e 1 решениe и 
10 заклучоци за запирање на постапката заради извршување на решенијата  односно 
отстранување на утврдените неправилности. 
             Покрај ова, во општина Гевгелија минатата година беа извршени 3 заштитни 
прскања против комарци (едно теренско и ларвицидно, и две авионски), а на двапати 
беше вршена дератизација од глодари (пролетна и есенска). 
 Закон за 

животна 
средина 

Закон за 
управување 
со отпад 

Закон за 
заштита од 
бучава 

Закон за 
квалитет  на 
амбиентен 
воздух 

Закон за 
управување со 
батерии и 
акумулатори  

 
 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Изготвени 
записници 

92 120 16 12 7 / / / 7 / 

Донесени 
решенија 

35 30 9 1 3 / / / 3 / 

Реализирани/
нереализиран 

35 30 9 1 3/1 / / / 3 / 

Заклучок 55 89 16 10 5 / / / 5 / 
Известување 7 2 1 / / / / / / / 

Елаборати за 
заштита на 
животната 
средина 

29 26 / / / / / / / / 

Потврди / / / 9 / / / / / / 

Поднесени 
жалби 

/ / 1 / / / / / / / 

Одговор на 
преставка 

/ / / / / / / / / / 

Барање за 
поведување 
на 
прекршочна 
постапка 

/ / / / / / / / / / 

Решение од 
прекршочна 
комисија при 
МЖСПП 

/ / / / / / / / / / 

 
Овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта во извештајниот период 

своите работни задачи ги остваруваше согласно овластувањата и одредбите од  Законот 
за превоз во патниот сообраќаj како и Законот за јавните патишта. За таа цел, 
контролирани се превозници во општинскиот превоз на патници, односно во авто такси 
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превозот, општинскиот линиски превоз и посебниот линиски превоз на патници во 
општина Гевгелија. 

Притоа, се направени 35 контроли, составени 41 записник за најдената 
моментална состојба при што се донесени 32 решенија за отстранување на 
недостатоците и поведени постапки за порамнување –платни налози во 14 случаеви.  
 До надлежните судови на Ррепублика Македонија во 4 случаи поднесени се 
барања за поведување на прекршочна постапка поради откриени неисправилности во 
вршење на превозот кај одредени превозници. Во оваа година изготвени се 26 предмети-
барања за Сертификат за автотакси возач. 

Активностите на овластениот инспектор за домување во 2016 година  беа 
насочени кон контрола на управувањето со станбените згради, односно дали 
управувањето со истите се врши согласно одредбите на Законот за домување и 
Правилникот за нормите и стандардите за домување. Надзорот од областа на 
домувањето е вршен претежно по барање на странки, осносно сопствениците или 
корисници на станови во станбените згради, а најчесто поради дефект на водоводна и 
канализациона мрежа на нивните соседи, кои што им причинуваат штета. Во општина 
Гевгелија нема управител со станбени згради, па управувањето се врши преку 
регистрирани заедници на сопственици. Од страна на претседателите на заедници до 
овластениот инспектор за домување беа поднесени барања за поведување постапка 
против сопствениците на станови кои не го плаќаат редовно  месчниот надоместок за 
тековно одржување на станбаната зграда и резервнот фонд на заедниците. 

Во текот на 2016 година од овластениот инспектор за домување направени се 24 
контроли, за што се донесени 18 решенија за отстранување на утврдени неправилности 
пред се околу одржувањето на станбените единици и заедничките простории. За 
надминување на ваквите проблеми беа  спроведени   29 постапки за едукација  поради 
нередовно плаќање на месечниот надоместок за тековно одржување на станбената 
зграда. Донесени се 13 заклучоци за запирање на постапката поради  отстранување на 
утврдените неправилности.  
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Поведени постапки по Закон за домување 2015 
 

2016 
 

Изготвени записници 29 24 
Спроведена постапка за едукација 6 29 
Донесени решенија 15 18 
Заклучок за запирање на постапката 17 13 
Поднесени жалби на решение 2 0 
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           ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Во извештајниот период во сите образовни установи во општина Гевгелија 

наставниот процес се одвиваше непречено и согласно наставните програми. Притоа, за 
сите 2.835 ученици во основните училишта и во Средно-училишниот центар „Јосиф 
Јосифовски“ беа обезбедени услови за квалитетно изведување на наставата. Од 
вкупниот број ученици 2.079 наставата ја следеа во петте основни училишта, а 756 во 
СОУ„Ј.Јосифовски“. Во основното обрзование во општина Гевгелија во учебната 
2016/2017 година беа опфатени 1923 ученици, кои наставата ја следат во 95 паралелки,  
додека 156 ученици, распределени во 13 паралелки, го посетуваат Основното музичко 
училиште „Васо Карајанов“. Во СОУ„Ј.Јосифовски“ наставата ја следат 756 ученици во 38 
паралелки, од кои 337 во гимназиското образование, а 419 во стручното образование.  

 Заради подобрување на условите за настава и престој на децата и наставниците 
во сите училишта беа преземени континуирани активности, кои значително го подигнаа 
квалитетот на условите за изведување на наставата. Навреме беа обезбедени сите 
предуслови за нормално одвивање на наставата во зимски услови и безбеден превоз на 
учениците. Сите активности и проекти беа реализирани со сопствени и средства 
обезбедени од блок дотации и од општинскиот буџет. 

 Покрај редовните санациони зафати, кои беа преземени во пресрет на новата 
учебна година, исто така, беа реализирани активности за санација на просторните услови 
во подрачните училишта. Учениците во ООУ„Климент Охридски“ во Миравци добија нова 
училишна спортска сала, изградена со средства од програмата на Владата на РМ. Сите 
реализирани активности и проекти значително придонесоа за подобрување на 
училишниот стандард, но и за остварување на добри резултати.  

Учениците од СОУ„Ј. Јосифовски“ и од основните училишта учествуваа на повеќе 
регионални, државни и меѓународни натпревари постигнувајќи високи признанија и 
награди. На крајот од учебната година во сите училишта беа прогласени матурантите и 
учениците на генерацијата, кои од страна на градоначалникот на општина Гевгелија беа 
наградени. 

 
Училиште 
 

Проект вредност/ден 

СОУ„Ј.Јосифовски“ 
 Варосување на училиштето 
 Набавка на нагледни средства 
  

348.530 

 ООУ„Крсте 
Мисирков“ 

 Набавка:  
 на канцелариски мебел 
 на два комјутерски системи 
 на два телевизори  
 на маса за пинг понг 
 Вага со висиномер  
 Набавка за книги 
  

 
 
198.951 

ОУ„Владо 
Кантарџиев“ 

 Набавка на училишен мебел 
 Набавка на косилка за трева 
 Реновирање на тоалети и замена на 

прозорци и врати во ПУ мрзенци и ПУ 
Богородица 

 Набавка на лектири 
 Набавка на пет телевизори   
 Набавка на нагледни средства 

 
 
 
1.961.000 
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ООУ„Климент 
Охридски“ 

 Поставување на настершница за 
поврзување на спортска сала со училишна 
зграда 

 Комплетна инсталација за поврзување на 
системот за парно греење на училишната 
зграда со спортска сала     

 
 
 
 
208.954 

ООУ„Ристо Шуклев“ 

Набавка на ученички шкафчиња за  
гардероба 

 Реконструкција на паркет во спортска сала 
 Изградба на ограда во ПУ Прдејци 

 
828.152 

ОМУ„Васо Карајанов“ 
 

  Набавка на музички инструменти 34.000 

 
            КУЛТУРА 

Културниот живот во општина Гевгелија во минатата година изобилуваше со 
настани, програми и културни случувања, кои анимираа голем број граѓани. Свој придонес 
за тоа имаше Програмата за финансирање на културни проекти и програми во 2016 
година. Преку оваа програма, финансирана од општинскиот буџет, голем број здруженија 
на граѓани, културни установи, училишта и аматерски драмски и поетски групи ги 
реализираа своите проекти. Почнувајќи од театарски претстави, концерти на класична, 
хорска, фолклорна и поп-музика, поетски приредби, изложби и перформанси, па, се до 
манифестации кои веќе станаа препознатлив гевгелиски бренд. Пред се, Смоквијадата, 
Спасовден, Ѓура Мара, хуманитарниот концерт СРВ и многу други. 

Редовните гостувања во Народниот театар на театрите од Република Македонија 
придонесоа за промовирање на театарскиот живот. Бројните ликовни изложби на членови 
на ДЛУГ, но и други ликовни уметници овозможија на гевгелиската ликовна јавност да и 
бидат презентирани нови содржини. Додека пак во гевгелиските училишта, пред се, 
СОУ„Јосиф Јосифовски“ се негува аматерскиот театар, кој многу репрезентативно се 
претставува пред гевгелиската публика. 

Паралелно со промовирањето на новите содржини во културниот живот на 
Гевгелија и општината, продолжија активностите за создавање нови и обнова на 
постојните културни простори. По реконструкцијата на покривот на Пионерскиот дом, 
извршена е внатрешна реконструкција, а по замената на електричната инсталација и 
обновата на системот за греење, овој објект повторно во целост ќе биде отворен. 
Општина Гевгелија настојуваше да ги обнови и другите културни објекти во населените 
места, со цел да се обезбедат услови за културно живеење во сите средини. 

 

Проект/активност 
   

Санација на внатрешниот 
дел од Пионерскиот дом 
во Гевгелија 
 

Варосување, заменана 
инсталација, санација на 
тоалети 

432.877 ден. 
Општина 
Гевгелија 

Реконструкција на Домот 
на културата во Прдејци 
 
 

Изработка на проектна 
документација 

 Општина 
Гевгелија 

 



                 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ВО 2016 ГОДИНА 

 

             СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА              
              

Во општина Гевгелија минатата година социјалната заштита се остваруваше преку 
бројни активности, проекти и субвенционирања, чија реализација придонесе за 
подобрување на условите за престој на децата од предучилишно воспитание. Но, исто 
така, и за подобрување на стандардот на социјално згрижените граѓани и семејства. За 
подобрување на условите во постојните шест детски градинки во општината беше 
извршено фасадирање на објектите со што, покрај обновениот урбан лик, беше 
обезбедена и поголема термо заштита. Исто така, беше извршена реконстриукција на 
дотраениот покрив на детската градинка „Сончогледи“ во Гевгелија, која доби и нова 
фасада. 

Во извештајниот период продолжија активностите 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. Општина Гевгелија субвенционираше 20 социјално загрозените 
семејства за трошоците за вода и комунални услуги, а ги помагаше и  преку други форми 
на непосредна помош. Минатата година градоначалникот на општина Гевгелија на 209 
новороденчиња им додели паричен надомест. 

Поддршката на активностите за поголема грижа и социјализација на децата со 
посебни потреби продолжи и во текот на минатата година. Општина Гевгелија беше 
партнер во проектите што ги реализираше фондацијата „Аполонија“ за отворање на  
првата сензорна соба во земјата, потоа, терапевтската соба во  Дневниот центар за деца 
со посебни потреби, како и отворњето на соба за индивидуален дефектолошки третман 
на децата со посебни потреби. Исто така, општина Гевгелија го поддржа отворањето на 
новиот Центар за деца со посебни потреби во Гевгелија. 

 

Проект/Активност 
 

опис вредност инвеститор 

Финансиска подршка за 
децата на самохрани 
родители и социјално 
загрозени семејства 
 

Реализирано  Општина 
Гевгелија 

Реконструкција на покрив и 
фасада на детска градинка 
„Сончогледи” 
 

 

2.969.225 ден. 
Општина 
Гевгелија 

Фасадирање на детските 
градинки во Гевгелија, 
Негорци и Миравци 

 
852.054 ден 

Општина 
Гевгелија 

Поддршка на Дневниот 
центар на лица со посебни 
потреби 

Реализирано 
 

Општина 
Гевгелија 

Субвенционирање на 
потрошената вода за пиење 
за социјално загрозените 
семејства 

  
20 
домаќинства 

 
Општина 
Гевгелија 
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           СПОРТ 

 Спортскиот живот во општина Гевгелија изминатава година беше исполнет со  
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 имаа и спортските училишни клубови. 
Пред се, младите луѓе, кои во се поголем број се активираат во спортскиот живот преку 
разни форми и спортски школи. 
 Значаен придонес за тоа секако имаше Програмата за финансиска поддршка на 
спортот во општината во 2016 година со која општина Гевгелија ги поддржува не само 
спортските клубови, туку и бројните здруженија на граѓани. Поточно, нивните проекти за 
организирање на разни турнири, младински школи, меѓународни изложби на расни 
кучиња, атлетски собири и бројни други спортски активности. За омасовување на спортот 
придонесоа и училишните спортски игри во организација на Сојузот на училишни 
спортови, посебно, новоформираните училишни спортски клубови. Што се однесува пак 
до професионалниот спорт вреди да се одбележи реактивирањето и резултатите што ги 
постигна ФК„Кожуф“, повторното враќање на спортската сцена на машкиот и женскиот 
ракомет, а, се разбира и успешното натпреварување на КК„Кожув“ во Првата македонска 
кошаркарска лига и балканската БИБЛ лига. 
 Спортско-рекреативниот центар кај поранешната Касарна во Гевгелија привлекува 
се поголемо внимание кај младите, а за тоа свој придонес имаат новите содржини во овој 
центар. По двојното тениско игралиште и мултинаменското игралиште, минатата година 
во спортско рекреативниот центар во Гевгелија е уредена и Фитнес зона. Додека пак за 
најмладите во Гевгелија и во Богородица уредени се детски игралишта. 
 

Активност  опис инвеститор 

Спортско-рекреативен 
комплекс „Касарна“ 
 

Уредена  Фитнес зона  Агенција за млади и спорт 

Детски игралишта 
во Гевгелија, Богородица 
  

 Општина Гевгелија 

 
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
 
ТППЕ-Гевгелија и во текот на минатата година минатата година со своето 

дејствување ги покриваше териториите на општините Гевгелија, Богданци и Дојран. 
Притоа, обезбедуваше противпожарна заштита и други технички интервенции за целиот 
регион. Во извештајниот период ТППЕ-Гевгелија имала вкупно 124 интервенции, од кои 
најголемиот број биле заради локализирање на појавените пожари.  

Споредено со претходната година бројот на пожарите на објекти е намален на 
само 22, но затоа пак бројот на локализираните пожари на отворено е трикратно 
зголемен. Со навремена интервенција на ТППЕ-Гевгелија спречено е проширувањето на 
огнената стихија и на површините зафатени од истата. Покрај ова, противпожарната 
единица интервенираше на поголеми сообраќајќи, а имала и повеќе технички 
интервенции. Најчесто при пообилни врнежи и пријавените потреби од страна на 
граѓаните за испумпување на водата од поплавените објекти. Вработените во ТППЕ-
Гевгелија се ангажирале и за други активности од делокругот на нивните надлежности. 
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Најголема материјална штета, во износ од 15.366.696 денари, е предизвикана од 

пожарите на објектите и на отворен простор. Материјалната штета од пожарите на 
отворени во општина Гевгелија изнесува 6.117.000 денари, а во општина Дојран 8.503 
денари, иако, бројот на пожарите е значително помал. Но, на територијата на оваа 
општина имаше пожари од поголеми размери. 

 
Предизвикана материјална штета/ден Гевгелија Богданци Дојран 

Објекти      389.000 39.000 200.000    150.000 

Отворено 14.977.696 
 
6.117.000 

 
357.100 

 
8.503.596 

Сообраќајни средства       30.000 
 
30.000 

 
/ 
 

 

Останато 30.000 
 
30.000 

 
/ 

    
/ 

Вкупно 15.406.696 6.187.000 557.100 8.662.596 

За поефикасно спротивстваување на 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, во ТППЕ-Гевгелија во текот на минатата година 
реализирана е и програмата за стручно усовршување на вработените. Активностите се 
одвиваа преку едукативни предавања и работилници, како и практични вежби. 

 

 
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 

број на пожари Гевгелија Богданци Дојран 
Објекти   22 18 2 2 

Отворено 101 60 22 19 

Сообраќајни 
средства 

   6 
6 / / 

Техн.интервенции  12 12 / / 

Останато      8 8 / / 

Вкупно   124 104 24 22 
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           ТРАНСПАРЕНТНОСТ  
Општина Гевгелија, според индексот на активна транспарентност, е рангирана на  

солидното 14 место од вкупно 97 локални самоуправи и државни органии во земјата. 
Поточно, општина Гевгелија се најде во групата на институции кои имаат добра 
транспарентност во своето работење. Ранг листата произлезе од минатогодишното  
истражување на Центарот за граѓански комуникации за активната транспарентност на 
општините. Притоа, биле анализирани 81 општина и 16 министерства во земјава, 
вклучувајки го и град Скопје, за тоа колку локалните самоуправи преку своите интернет 
страници, јавни гласила и други информативни алатки даваат информации за своето 
работење на јавноста, без да им бидат побарани. Посебен акцент бил ставен на тоа колку 
локалните самоуправи го истакнуваат пристапот до информациите, нудат информации за 
услугите и надлежностите на општините, финансиската и буџетската транспарентност, но 
и информации за специфичните надлежности на општината.  

Општина Гевгелија во своето секојдневно работење настојува за сите свои 
активности да ги информира граѓаните, односно работењето на локалната самоуправа да 
биде лесно достапен за најширок круг на граѓани. Покрај редовното информирање, 
општина Гевгелија го поттикнува пристапот до информациите и нивното редовно 
користење. Истражувањето, исто така, потврдува дека општина Гевгелија е меѓу оние 
општини во Република Македонија, кои сериозно ја разбрале потребата од навремено и 
транспарентно информирање на своите граѓани и целата македонска јавност. Во општина 
Гевгелија се применуваат повеќе информативни алатки за редовно информирање на 
граѓаните. Преку Систем 48 часа, во текот на 2016 година, 372 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. На официјалниот веб портал на општина Гевгелија од јануари до декември 
2016 година се објавени  преку 800 информации, соопштенија и податоци за  општинските 
активности.  Во електронскиот билтен, кој општината го подготвува и објавува секој ден, 
во текот на 2016 година беа објавени над 1000 информации за работењето на општината.  

Исто така, беа испечатени 10 броја на општинското гласило Гевгелиски магазин, а 
голем број информации беа пласирани во повеќе локални и републички гласила. Значајна 
улога во промоција на работата на локалната самоуправа во 2016  имаше локалниот 
медиум ТВ Нова 12, кој објавувајќи информации од различен карактер во своите 
информативни програми, како и со емитувањето на дирекните преноси од седниците на 
Советот на општината, придонесе за се поголемата отвореност на општината. Преку овој 
локален медиум редовно се емитуваат и јавните презентации на Систем 48 часа, кои се 
одржуваат на секои 15 дена, така што граѓаните имаат директен увид за исходот од 
нивните пријавени барања. Но, и можат да го проследат отчетот на општинските служби и 
јавното комунално претпријатие за двонеделното работење пред градоначалникот на 
општина Гевгелија. 

Почитувајќи ја определбата за целосна транспарентност општина Гевгелија 
организира јавни расправи и анкети  пред донесувањето на сите урбанистички документи, 
студии и елаборати за влијанието на животната средина при реализацијата на одделни 
проекти, а, се разбира и пред усвојувањето на Буџетот на општина Гевгелија. Сите 
информации за јавните анкети и презентации се достапни на веб страната на општината, 
каде што, исто така, се објавуваат сите донесени стратешки документи, програми и 
извештаји. Во текот на 2016 година до општина Гевгелија се поднесени 48 барања за 
слободен пристап до информации од јавен карактер, кои се одговорени навреме. Од нив, 
16 барања се поднесени од 11 физички лица, од кои 7 од општина Гевгелија, 1 од  
Кочани, 1 од Струмица и 2 од Скопје, додека 32 барања се поднесени од 10 правни лица 
со седиште во Скопје.  
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           ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГИ 
Преку Општинскиот центар за услуги, кој е дел од општина Гевгелија, минатата 

година беа поднесени 2759 барања од страна на граѓаните, по разни основи. На граѓаните 
им беше овозможено барањата, поплаките, иницијативите и другите 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 се 
однесуваа на пријавување на дефект во уличното осветлување, утврдување на точна 
адреса и барања за средба со градоначалникот. 

  
Р.бр Вид на 

барање/пријава 
Гевгелија Богороди

ца 
Миравци Негорци Прдејци Вк. 

1. Прием кај 
градоначалникот 

  
430 12 23 15 20 

 
500 

2. Пријава за дефект 
на улично 
 Осветлување 

641 6 29 58 34 657 

3. Точна адреса 
424 42 69 97 17 648 

4. Новородено дете 
 

202 / 3 4 / 209 

5. Проширување на 
мрежата на улично 
осветлување 

10 2 4 6 2 24 

6. Вршење инспекциски 
надзор на терен 

35 6 23 25 5 84 

7. Увид на инспекторат 
за сообраќај 

10 / 2 / / 12 

8. Дозвола за оставање 
град.материјал на 
јавна површина 

19 / 
 
2 / / 21 

9. Користење на јавна 
површина пред 
деловен и 
угостителски објект 

 
37 

/ 

 
2 

/ / 37 

10. Прекоп на улица 12 / 1 / / 13 
11. Барање на 

финансиска помош 
40 / / / / 40 

12. 

Иницијатива за 
проширување на 
канализациона 
мрежа 

 

1 

 
2 

/ 4 

 
7 

13. Други барања 62 / 22 20 3 107 
14. 
 

Пријави на штети  / / 
 

/ 
 

39 
 

64 
 

103 

15. 
 

Други услуги  
 (фотокопирање, 
принт, scan, mail,  
жалбени постапки, 
приговори по УП 

150 

8 3+12 35 60 

297 

 ВКУПНО 2072 76 206 289 191 2759 
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           СИСТЕМ 48 

 Во текот на минатата година преку Систем 48 од страна на граѓаните биле 
пријавени 372 барања, од кои 299 биле веднаш решени, а за другите е поведена постапка 
за решавање. На секое две недели, на јавна презентација, се дава отчет за 
реализираните барања, како и за работењето на општинските одделенија и јавното 
комунално претпријатие. 

6 67

299
372

пријавени барања

во тек

одложени

решени

вкупно

 

 

 

0 43

203
246

одделение за комунални работи и локални патишта

во тек

одложени

решени

вкупно

 

Пријавени барањања 

во тек одложени затворени вкупно 

6 67 299 372 

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 

ОДДЕЛЕНИЈА 

 во тек одложени затворени вкупно 

Одделение за комунални работи и 

локални патишта 
/ 43 203 246 
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3

16

26

45

одделение за инспекциски надзор за комунални работи, урбанизам, 
градежништво, патишта и сообраќај и заштита на животната средина

во тек

одложени

решени

вкупно

 

1 8

69
78

ЈКПД Комуналец

во тек

одложени

решени

вкупно

 

 

 во тек одложени затворени вкупно 

Одделение за инспекцискинадзор за 

комунални работи, урбанизам, 

градежништво, патишта и сообраќај и 

заштита на животната средина 

3            16 26 4 

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

 во тек одложени затворени вкупно 

ЈКПД  Комуналец 1 8 69 78 

Најмногу барања  има пријавено за Јавно осветлување 

Одделение за комунални работи и локални патишта 

 во тек 
одложени затворени 

вкупно 

Јавно осветлување 
/ 13 190 

203 
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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.  

Градоначалникот на општина Гевгелија оствари бројни средби со високи 
претставници на меѓународната заедница, како и со акредитираните амбасадори во 
нашата земја. Како резултат на ваквата соработка општина Гевгелија доби Сертификат 
од ЕУ за успешната соработка и учество во европските фондови. Градоначалникот на 
општината учествуваше на маѓународната конференција во Белград, организирана од 
УНДП, а која беше посветена на справувањето со бегалската криза од страна на 
локалните власти. 

Минатата година продолжи успешната прекугранична соработка со пограничните и 
општините-партнери во соседните Грција и Бугарија, во рамките на ИПА-Програмата за 
прекугранична соработка. Кон крајот на 2016 година заврши реализацијата на проектот  
„Активности за ефикасно менаџирање на урбани води во граничниот регион“, што 
општина Гевгелија го реализираше заедно сопштина Пеонија, соседна Грција, со 
финансиска поддршка од ИПА-ППС со Грција.  

Општина Гевгелија, како водечки партнер, заедно со општина Пеонија, 
аплицираше на последниот повик од ИПА-ППС со Грција со проектот AQUA M2, за 
регулација на дел од Сува река и крајбрежјето. Проектот ја мина втората фаза од 
евалуацијата и го очекува конечниот исход. Исто така, аплицираше со два проекти – за 
уредување на туристичкиот локалитет Динќут и за обнова на противпожарниот парк, на 
повикот од ИПА-ППС со Бугарија. И двата проекти се наоѓаат на резервната листа за 
финансирање. 
 Соработката со збратимените општини продолжи, покрај размената на посети и 
средби, со конкретни активности кои придонесуваат за нејзино унапредување. Во 
општина Јабланица, Б и Х, веќе се применува Системот 48 часа, кој општина Гевгелија го 
доби од општина Инџија и беше единствена на овие простори со неговата примена. 
КУД„Танец“ од Миравци ја продолжува успешната култура размена со фолклорните 
друштва од Јабланица, а ваква соработка воспоставуваат и другите фолколорни друштва 
од општината. Општина Гевгелија и општина Севлиево, Бугарија, поптишаа договор за 
заедничко учество во прогрмата „Европа за граѓаните“.  
 Како резултат на успешната соработка со меѓународните организации, посебно за 
време на бегалската криза, општина Гевгелија доби повеќе донации. Од страна на УНДП 
на општина Гевгелија беше донирана механизација и опрема за управување со 
комунален отпад. Истовремено, од страна на УНДП беше обезбеден грант од Јапонската 
влада за помош на општините зафатени со бегалската криза. Со јапонскиот грант беше 
извршена за реконструкција на бунарот со вода за пиење кај Вардар. Покрај ова поведена 
е постапка за изградба на Времена депонија за комунален отпад за која цел е изработена 
посебна анализа, одредена локација,  а во тек е изработка на Студија за оценка на 
влијанието на животната средина. 

Делегацијата на ЕУ во нашата земја, исто така, во рамките на својата програма за 
поддршка на локалните самоуправи, донираше на општина Гевгелија  два возила за 
управување со комунален отпад и една вакуум цистерна и еден булдожер, во рамките на 
програмата за помош на општините во нашата земја зафатени со бегалската криза.  
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проект вредност Фаза /инвеститор 
„Активности за ефикасно менаџирање 
на урбани води во граничниот регион“ 
(Изградба на одводен канал Рауљ) 

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

 Пречистителна станица 9.700.000 евра 
Реализација во тек 
Влади на Швајцарија,  на 
Грција и на Македонија 

Реконструкција на бунарот кај Вардар 76.000 долари 
 
УНДП/Јапонски грант 

Изградба на Времена депонија за 
комунален отпад 

 
 
УНДП 

Дониран валјак 
 

20.000 евра  
УНДП 

Дониран трактор со приколкка 
 

16.000 евра 
УНДП 

Донирано комбе за превоз на 
комунални работници и опрема 

18.000 евра 
УНДП 

Донирани 2 возила за комунален смет 
1 Вакуум цистерна  

346.161 евра  
 
ДЕУ 

Дониран булдожер за управување со 
комунален отпад 

200.000 евра 
 
ДЕУ 


