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Почитувани, 

 
Да се биде градоначалник, посебно на општина каква што е Гевгелија, е голема чест, 
но и голема одговорност.  
Граѓаните ми дадоа голема поддршка, ми ја дадоа својата доверба и јас не смеам да 
ги изневерам.  
Затоа, и мојата првична заложба, во првите 100 дена од преземањето на 
градоначалничката функција, беше да ја скенирам состојбата, да ги вградам моите 
изборни ветувања во општинската развојна програма, а истовремено и да излезам во 
пресрет на бројните барања и потреби на граѓаните.   
Притоа, се соочив со неколку предизвици: наследени долгови, несоодветно екипирана 
општинска администрација, оддолжени и незавршени проекти и многу наталожени 
проблеми. 
Дополнително, бидејќи се наоѓавме пред крајот на годината, донесувањето на новиот 
Буџет на општина Гевгелија за 2018 година, беше приоритетна активност. 
А, тоа значеше дека отворените прашања и предизвици треба да ги решаваме во од.  
 
По истекот на стоте денови од градоначалничкиот мандат можам слободно да 
потврдам дека со домаќинско, чесно и транспарентно работење можеме да  отвориме 
нови развојни перспективи во општина Гевгелија.  
Што е уште позначајно, со ангажирано работење и исполнување на доверените 
надлежности, да придонесеме работите да се движат во нагорна линија. 
 
Сакам јавно да нагласам дека моите залагања на почетокот од мандатот, а и во 
иднина, беа и ќе бидат насочени кон успешно завршување на сите започнати проекти, 
но истовремено и кон создавање на услови за реализација на нови проекти.  
Зајакнување на капацитетот и ефикасноста на општинската администрација за 
подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните и создавање на поволна бизнис 
клима. 
Со единствена цел – да се обезбеди оддржлив економски и еколошки развој на 
општина Гевгелија. 
 
Првичните реализирани и започнати активности и проекти зборуваат дека сме на 
добар пат ваквата определба да ја оствариме. 
 
Со почит, 
 
 
 
 
 

м-р Сашо Поцков 
Градоначалник на оппштина Гевгелија 
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БУЏЕТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ЗА 2018 ГОДИНА е донесен 
во две фази, во законскиот рок, а изнесува 968 милиони денари 
или 15,7 милиони евра.
Основниот општински буџет е 610,4 милиони денари. Во него, 
покрај даночните приходи, најголем дел зафаќаат капиталните 
приходи од продажба на земјиште и нематеријални вложувања.
Капиталните расходи учествуваат со 568,7 милиони денари што 
е 58,7 отсто од вкупниотили 67,8 отсто од оновниот буџет.

На донесувањето на буџетот му претходеше јавна расправа во 
сите населени места, која беше заокружена со средбата на 
градоначалникот на општината со граѓаните на Гевгелија. На 
средбите од страна на граѓаните беа дадени конкретни сугестии и предлози, од кои дел беа вградени во 
буџетската рамка на општина Гевгелија за 2018 година.

УСЛУГИ

Општина Гевгелија доби сертификат за ИСО 9001:2015 стандардот што 
е уште една потврда за успешната примена на системот за управување 
на квалитет. Сертификатот е издаден од страна на Комисијата за 
сертификација на Словенечкиот институт за квалитет, врз основа на 
извештајот од транзициската проверка. Притоа, се констатира дека 
општина Гевгелија изведува, .одржува и развива систем за управување
соодветно со барањата на стандардот ИСО 9001:2008 и ИСО 9001:2015.

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Преземени се активности за профункционирање на ТИРЗ„Прдејци“,пред се,комунално инфраструктурно 
уредување на градежната парцела, кое се предвидува да биде завршено до крајот на годината.
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Завршени се подготвителните работи за изградба на 
Конска брана, така што во март треба да започнат и 
изведбените работи на овој капитален проект. 
Ова е договорено на средбата на градоначалникот 
на општината со иведувачот на браната, турската 
компанија„Serka Taahhut Insaat AS“.

Остварени се повеќе средби со заинтересирани 
ивеститори за вложување во општина Гевгелија,и 
тоа, во областа на козметиката од страна на познати 
светски брендови, во прехранбената индустрија од 
швајцарска фирма, во производството на 
алуминиумски елементи од турска компанија, како и 
за проширување на казино-туризмот и на трговската мрежа во градот.

Општина Гевгелија пристапи,како соосновач,во здружението 
Локална Акциска Група “Бојмија”,како регионално здружение  за 
општините Гевгелија, Валандово, Богданци и Дојран за поттикнување 
на локалниот економски развој.

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

На општина Гевгелија и е доделен грант од 2,5 милиони евра од Владата на Сојузна Република Германија, 
преку KFW банката, за подобрување на водоснабдувањето и одведувањето на водите. 
При потпишувањето на договорот за грант, градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков истакна 
дека средствата ќе бидат наменети за проширување на системот за снабдување со вода кон неколку 
населени места во општината,како и за подобрување на системот за фекална и атмосферска канализација, 
особено во новите делови од градот. Во тек е постапка за избор на консултант по што ќе отпочнат 
активностите за подготвување и објавување на тендерските постапки.

Новиот Водоснабдителен систем во Гевгелија треба да биде готов до крајот на јуни, компанијата 
„Хидрострој“ ги изведува завршните работи, а по завршениот тендер и избраниот изведувач треба да
започне и копањето на новите бунари.

Општина Гевгелија аплицираше на јавниот повик на УНДП за пречистителни станици во заштитени 
подрачја, со проектот за изградба на Пречистителна станица за населените места Негорци и Прдејци со 
што се заокружува изградбата на канализациониот систем.



ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА
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Асфалтирана улицата „Топлик“, која се издвојува од улицата „7 ноември“ и води кон Затворот, и 
претставува една од позначајните сообраќајници во овој дел од градот. Претходно на улицата беа
поставени атмосферска и фекална канализација, со исклучок на последните стотина метри од 
крстосницата со улицата „7 ноември“. Имено, за овој дел се подготвува нов проект, бидејќи постојните
објекти поради конфигурацијата на теренот треба да бидат приклучени на канализационата линија од 
другата страна на ул.„7 ноември“, кај поранешна фабрика „Зора“.

Тампониран е патот од Сува река доПрифатниот транзитен центар за мигранти „Винојуг“,како и патот 
за исклучување до Миравци,Милетково и Давидово, од клучката на автопатот кај Миравци.

На стартот од изградбата на Конска брана, започнува пробивањето и трасирањето на заобиколниот пат 
околу Гевгелија, односно продолжувањето на Западниот булевар до Динќут. Ова е договорено турската 
компанија „Serka Taahhut Insaat AS“, бидејќи со реализацијата на заобиколницата значително ќе биде
растоварен градскиот сообраќај, посебно на улицата „Петар Мусев“. 

Утврдена е буџетската рамка од 106.400.000 денари или околу 1,7 милиони евра, која годинава ќе биде 
наменета за изградба и реконструкција на општинските патишта и улици во општина Гевгелија. 
Приоритет ќе биде даден на изградба на нови улици во новите станбени населби, Мрзенски рид и 
поранешна Касарна во Гевгелија, како и за нови улици во Негорци, Миравци, Богородица, Мрзенци, 
Предејци и Давидово, влезната улица во Конско и улицата кон црквата во Серменин. 
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УРБАН ЖИВОТ

На местото на станбено-деловен простор на локацијата на стариот пазар во центарот на Гевгелија, со 
новиот Нацрт-ДУП на центарот на градот, кој беше јавно презентиран, предвиден е Градски парк. 
Зелените површини, според Нацрт-ДУП-от, кој се наоѓа најавна 
расправа, ќе доминираат во централното градско подрачје. 
Покрај новиот парк, предвидени се зелени површини на местото 
на привремениот паркинг пред филијалата на Стопанска банка, 
како и проширување и уредување на постојните паркови 
пред Основниот суд и Народниот театар.

По барање на градоначалникот на општината,во Министерството за транспорт и врски е одржана 
договорна средба за деблокирање и забрзување на постапките околу новите урбанистички планови. 
Во постапка за донесување на 25 УП (18 ДУП, 4 УП во села, 2 УП воннаселени места, 1 ЛУПД).

Изградена нова линија на улично осветлување на улицата „Ѓорѓи Сугарев“ во должина од 150 метри, 
каде што се поставени 7 канделабри со височина од 4 м.

Редовно се врши санација на дефектите на уличното осветлување, врз основа на пријавите преку 
Систем 48 и увидот на теренот. Во ноември и декември 2017 и во јануари 2018 година  биле извршени 
55 интервенции за санација на пријавените дефекти.

Обезбедена донација за замена на 22 сијалици од 250 вати на улицата од бензинската пумпа „Шимов“ 
до мотел „Вардар“ со лед-сијалици на „Филипс“, како и замена на сите сијалични места од 110 вати на
влезната улица во Прдејци со „Филипсови“ лед-сијалици, како пилот проект.

Поведена тендерска постапка за дислокација на половината ормари за улично осветлување од 
трафостаниците на ЕВН, за што се обезбедени буџетски средства, а со што ќе се обезбеди поефикасен 
увид и санација на ормарите, кои ќе бидат поставени на видно место. 

ОБРАЗОВАНИЕ

За подобрување на условите во образовните установи,во
ООУ„Ристо Шуклев“ во Негорци поставени се венецијанки
на прозорците, во ООМУ„Васо Карајанов“извршена е 
санација на просториите од влага, а во 
ООУ„Климент Охридски“ набавен е материјал за 
поставување нова ограда на училишниот двор.

Обезбедено е учество од 3.659.122 денари за 
реализација на проектот за доградба на 14 нови 
училници во СОУ„Јосиф Јосифовски“ за кој е обезбеден 
кредит од Светска банка, во износ од 38.359.853 денари.



Потпишан Меморандум за соработка помеѓу општина Гевгелија и Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип 
за зајакнување на меѓусебната соработка, координирано дејствување за остварување на заедничките 
договорени цели и понатамошен развој на односите помеѓу двете институции.
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Во детската градинка "Цветови" во Гевгелија извршена е целосна замена на столаријата, во вредност 
од 900.000 денари,  а по оштетувањата на дел од покривот од  силниот ветер, извршена е санација на 
покривот.

Одобрени се 2.525.510 денари од Министерството за труд и социјална политика за целосна 
реконструкција на Дневниот центар за лица со посебни потреби. Наскоро започнува целосната 
реконструкција на покривот и на објектот во кој е сместен Дневниот центар, замена на столаријата, 
обнова на електро и канализационите линии, а ќе бидат санирани и надворешните ѕидови и ставена 
нова фасада.

Обезбеден бесплатен превоз на деца со посебни потреби, огревно дрво за 42 корисници на постојана 
парична помош, новогодишни пакетчиња за 350 првооделенци, социјално загрозени деца и деца со 
посебни потреби, како и субвенционирање во сметките за комунални услуги на социјално загрозените
семејства и обезбедување бесплатен престој на социјално загрозени деца во детските градинки.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Започна изградбата на новата Времена депонија за комунален 
отпад, која ќе се реализира со грант од Јапонската влада, 
обезбеден со поддршка на УНДП. Станува збор за прва и 
единствена ваква депонија во земјата, изградена според 
европски стандарди. Вредноста на проектот е над 1 милион евра, 
а депонијата треба да биде готова до крајот на август 2018 година.
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Финишираат завршните работи околу новата Пречистителната станица во Гевгелија, која треба да 
профункционира до крајот на март 2018 година, беше констатирано на средбата на градоначалникот на 
општина Гевгелија Сашо Поцков  со Франсоаз Салам Гуех, програмски менаџер на Државниот 
секретаријат за економски прашања при Швајцарската влада (SECO), еден од главните донатори на овој 
капитален проект, заедно со владите на Република Грција и Република Македонија. 

Поставени се 20 контејнери за селектиран отпад во 
централното градско подрачје, како дел од соработката 
на општина Гевгелија со друштвото за управување со 
пакување и отпад  ПАКОМАК од Скопје, додека во сите 
училишни и дворови на јавни установи се поставени 
50 помали контејнери. Во тек е постапка за набавка на 
улични корпи за отпадоци за централното градско подрачје.

Општина Гевгелија го одби Барањето за мислење по 
однос на трансформација на веќе отпорано доделена 
Концесија за проспекциски истражувања во Концесија за 
детални геолошки истражувања во пределот на планината Кожуф, поточно, во регионот на реката 
Матушница, на компанијата „Резервоар Минералс“, проследено од Министерството за економија.

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Организирана акција за отстранување на сите непрописно паркирани возила на улици, тротоари и
јавни површини, како и на оставени хаварисани возила од страна на несовесни сопственици.

Извршена е есенската дератизација на 1200 шахти од канализациониот систем за отпадни води во 
Гевгелија и околните населени места. 

Започна акцијата за расчистување на дивите депонии во сите населени места, во која се вклучени 
општинските инспекциски служби, ЈПКД„Комуналец“, градежните фирми и месните заедници, со цел да 
се обезбеди поголема заштита на ивотната средина.

Истовремено, се подготвува проект за депонирање на градежниот шут според светски стандарди и 
искуства, на две локации, заради обезбедување на организирано депонирање на градежниот шут.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Побарана е поголема отчетност на 
Систем 48 часа од надлежните 
општински одделенија и ЈПКД„Комуналец“ 
за поефикасно и навремено решавање 
на пријавените барања од страна на 
граѓаните. 
Градоначалникот на општина Гевгелија 
ја потпиша Декларацијата за отвореност, отчетност и транспарентност на локалната самоуправа во 
Македонија, по иницијатива на  Фондацијата за интернет и општество - Метаморфозис, за подобрување 
на комуникацијата со граѓаните.

Во првите 100 дена,градоначалникот на општина Гевгелија оствари средба со над 300  граѓани,по нивно 
барање, а, исто така, оствари средба со стопанствениците, претставници на градежните фирми, 
угостителските работници, автопревозниците, таксистите, занаетчиите и други деловни профили во 
општина Гевгелија, заради запознавање и решавање на актуелните прашања од делокругот на нивното 
работење.Но,истовремено и обезбедување на предуслови за поттикнување на локалниот економски развој.



ПРОТВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Подрачната ватрогасна заедница од Пула 
донираше противпожарна опрема за лична 
заштита на пожарникарите на ТППЕ-Гевгелија, 
во вредност од 20.000 евра.При посетата на 
Гевгелија беше потпишан Меморандум за 
соработка меѓу ПВЗ-Пула и ТППЕ-Гевгелија. 

Набавени нови заштитни противпожарни 
облеки за сите вработени пожарникари во 
ТППЕ-Гевгелија.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков се сретна со амбасадорот на ЕУ во нашата земја 
Семјуел Жбогар, кој истакна дека општина Гевгелија е многу успешна во обезбедувањето на поддршка 
и реализација на проектите во соработка со Делегацијата на ЕУ. Истовремено, изрази задоволство што 
соработката со општина Гевгелија продолжува и се унапредува. 

Соработката меѓу општина Гевгелија и УНДП ќе продолжи и ќе биде унапредена со нови проекти и 
донации, беше нагласено при посетата на постојаната претставничка на УНДП во РМ Лујза Винтон и 
средбата со градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков. УНДП ќе подржи проекти кои ќе бидат 
економски профитабилни, но и ќе водат сметка за заштитата на животната средина. 

Градоначалникот на општина Гевгелија оствари средба со волонтерите од Мировниот корпус на САД 
(Peace Corps Macedonia) кои престојуваат во општина Гевгелија. Двајца од нив  волонтираат во 
Фондацијата "Аполонија" и во ООУ" Владо Кантарџиев", како наставник по англиски јазик, додека 
новопристигнатите две волонтерки ќе бидат ангажирани како дефектолог во центарот "Мајка Тереза" и 
како професор по англиски јазик во СОУ "Јосиф Јосифовски".

Градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков оствари средба со италијанскиот амбасадор во 
нашата земја Карло Ромео, кој оцени дека општина Гевгелија чекори забрзано на својот јасно утврден 
развоен пат,упатувајќи честитки и признание поради справувањето на општината за време на бегалската 
криза. 

Амбасадорката Луиза Винтон, постојана претставничка на УНДП и амбасадорката на Јапонија во 
нашата земја, Кеико Ханеда, заедно со градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков 
присуствуваа на презентацијата на проектот за Времена депонија за комунален отпад во Гевгелија. 
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Градоначалниците на збратимените општини Иван Иванов од Севлиево, Бугарија, Владимир Гак од 
Инџија, Србија и Салем Дедиќ од Јабланица, Босна и Херцеговина, кои присуствуваа на прославата на 
Денот на ослободувањето на Гевгелија - 7 ноември, имаа средба со градоначалникот на општина 
Гевгелија Сашо Поцков,на која стана збор и за унапредување на соработката меѓу збратимените општини.

За време на приемот на дипломатскиот кор од страна на Ѓорѓе Иванов, кој беше одржан во Гевгелија, 
градоначалникот на општина Гевгелија оствари средба со повеќе амбасадори акредитирани во нашата 
земја.

ПРОЕКТИ

Почна уредувањето на излетиштето Динќут кај 
Гевгелија, во рамките на проектот  „Афирмација на 
природните и културните вредности во пограничниот 
регион за подобра видливост и пристап",
финансиранод ЕУ преку од ИПА-ППС меѓу 
Република Македонијаи Република Бугарија, а кој 
Општина Гевгелија го реализира заедно со 
Агенцијата за економски развој во Банско. 

Обезбедено е учество од страна на општина 
Гевгелијаза реализација на проектот „Изградба на 
две прифатилишта за бездомни животни“, во 
рамките на Југоисточниот плански регион, од кои 
едно прифатилиште треба да биде изградено во 
Гевгелија. Вкупната вредност на проектот изнесува 
19.971.922 денари, од кои за 11.980.000 денари треба да бидат обезбедени од Бирото за регионален 
развој, а другите средства преку кофинансирање. Општините Гевгелија и Струмица треба да обезбедат 
сопствено учество по 2.695.961 денар, урбаните општини во ЈИПР по 500.000 денари, а руралните 
општини по 150.000 денари. 

Потпишан договор за реализација на проектот 
AQUA M2 за регулација на дел од коритото на 
Сува река, кој општина Гевгелија ќе го реализира со 
финансиска поддршка од ИПА-ППС меѓу Република 
Грција и Република Македонија, во износ од 
516.000 евра, а чии партнери се општините Пеонија 
и Халкдиона во соседна Грција и Универзитетот 
„Аристотел“ во Солун.
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ЈАВНИ НАСТАНИ

По повод 73 годишнината од ослободувањето на Гевгелија, делегации на Сојузот на борците од НОВ- 
Гевгелија, на Општина Гевгелија, на збратимените општини Инџија, Јабланица и Севлиево,на 
Општинскиот Сојуз на пензионерите, на политичките партии и здруженија на граѓани, положија цвеќе на 
спомен обележјата и Спомен костурницата во Гевгелија.

На Денот на ослободувањето на Гевгелија - 7 ноември беше одржан свечен прием од страна на 
градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков, на кој присуствуваа бројни гости од општината, 
земјата и странство.

На традиционалната фолклорна манифестација  Фолклорен ѓердан, која се одржува во рамките на 
одбележувањето на Денот на ослободувањето на Гевгелија, настапија ансамблите - „Бојмија“ и „Танец“ 
од Гевгелија, „Мегдан“ и „Бранд Петрушев“од Богданци,  како и КУД „Свети Сава“ од Република Србија.

Друштвото на ликовни уметници од Гевгелија на одржа својата традиционална годишна изложба во 
Ликовната галерија „АМАМ“, на која се претставија гевгелиските ликовни уметници од сите генерации.

Во пресрет на Новата година на Железничката станица во Гевгелија пристигна Дедо Мраз, кој потоа се 
упати со специјално возило на градскиот плоштад, каде што го пречекаа голем број деца, а притоа беше 
одржана богата музичка програма. 
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