
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.05/02г.)и член 38 став (1) точка 44 од Статутот на општина 
Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10г.) Советот на 
општина Гевгелија на седницата одржана на ден 28.02.2018 година, донесе 

 
 
 

ПРОГРАМА 
за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија 

за организирање програмски активности во 2018 година 
 

1.Цели 
Основни цели на оваа Програма за поддршка на активностите на НВО секторот во 2018 
година се: 
- создавање услови за реализација на активностите на граѓаните и здруженијата на 
граѓани од различни интересни групи, 
-давање поддршка на проекти со коишто ќе се задоволуваат потребите на поголеми групи 
на граѓани, 
- афирмација на општината во развивање на соработка со НВО секторот. 
 

2.Активности 
 Во 2018 година општината ќе ги поддржи следните активности на НВО секторот, и 
тоа: 
 

Ред. 
Бр. 

Предлагач на 
проектот 

Име на програмската активност 

Одобрени 
средства  од 
општинскиот 
буџет 

1 

Здружение на 
граѓани  
"РЕКРЕАТИВЕЦ"-
Гевгелија 

Посета на природни реткости и културно-
историски споменици во земјата 

/ 

2 

Здружение на 
пензионери на 
општина 
Гевгелија 

Ден на пензионерите; Регионални 
спортски игри; Регионални музички 
игри......... 

50.000 ден. 

3 

Хабилитис 
центар "МАЈКА 
ТЕРЕЗА"-
Гевгелија 

Работно оспособување и работна 
интеграција на лица со посебни потреби 

200.000 ден. 

4 

Општинска 
организација на 
СЗБНОВ-
Гевгелија 

Програми за одбележување на јубилејни 
настани; Одбележување на државни и 
општински празници..... 

30.000 ден. 



5 

Здружение на 
Власите 
"МЕГЛЕНИЈА"-
Гевгелија 

Манифестација ВЛАШКА ВЕЧЕР, 23 Мај-
ден на Власите, уменски денови..... 

50.000 ден. 

6 

Здружение на 
граѓани "СПАС 
ЗА НАС"-
Гевгелија 

Иницијатива за прогласување на Кожуф 
планина за Национален парк 

/ 

7 
Општински 
противпожарен 
сојуз-Гевгелија 

Организирање квиз натпревари за 
заштита од пожари; Изготвување на 
информативен пропаганден материјал.... 

20.000 ден. 

8 

Здружение на 
граѓани 
"ПОДДРШКА" - 
Гевгелија 

"ИМАМ ПРАВО ДА ЗНАМ" 20.000 ден. 

9 

Здружение за 
мултимедијална 
култура 
Мултимедиа-
Скопје, отсек 
Гевгелија 

Изложба на фотографии; 30.000 ден. 

10 

Здружение на 
граѓани 
"Смоквица"-
Гевгелија 

Курбан од црква Св.Димитрија;       
Смоквичка вечер 

20.000 ден. 

11 

Регионален 
центар за 
одржлив развој-
Гевгелија 

Програма за развој на граѓанскиот сектор,  
Програма за младински активизам, 
Програма за развој на локална 
демократија,.......... 

50.000 ден. 

12 

Здружение на 
граѓани 
"ВИЗИТИНГ"-
Гевгелија 

Андроид апликација PLAY STORE, веб 
информатор GVG LIVE.MK, едукација и 
промоција на млади таленти....... 

10.000 ден. 

13 
Асоцијација за 
ПХ  "МОМЕНТ 
ПЛУС"-Гевгелија 

Одржување контакти помеѓу Здружението 
и институциите во РМ... 

20.000 ден. 

14 

Кинолошко 
друштво 
"КОЖУФ"-
Гевгелија 

Меѓународни изложби на сите раси 
кучиња 

50.000 ден. 

15 
Радио-аматерски 
клуб "Никола 
Тесла"-Гевгелија 

Радиоаматерски натпревар на кратки 
бранови-Гевгелија 

20.000 ден. 

16 
Други 
активности   

100.000 ден. 

Вкупно:                      700.000 ден. 



3.Финансирање 
 

Активностите утврдени со оваа Програма општината ќе ги поддржи финансиски со 
издвојување на средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2018 година, Програма Д-
Градоначалник, Потпрограма ДО. 
4.Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Гевгелија". 
 
 
 
Бр.09-363/1 Претседател 
28.02.2018г.                                                         на Советот на општина Гевгелија,  
ГевгелијаТашко Дојчинов, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 


