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Почитувани,
2018 година беше година на тешки одлуки, година на решавање на битни
прашања за иднината на општината, но и година на подготовки. Тоа беше, пред се,
година во која профункционираа новоизбраните извршни органи во локалната
самоуправа. Почетокот на нивното практикување на власта беше во знакот на
финансиската и организационата стабилизација на општината. Особено ако се има
предвид наследениот долг во општината и потребата од непречено функционирање на
локалната самоуправа. Во извештајната година успеавме да ги надминеме првичните
потешкотии, да го лоцираме тежиштето на проблемите и целиот капацитет да го
насочиме кон нивното решавање. Финансиската консолидација на општината се
наметна како приоритетна задача.
Но, не помалку значајна беше и организационата консолидација на општинската
администрација. За развојот на општината беше приоритетно и финиширањето на
започнатите и недовршени инфраструктурни проекти. Значајно е да се забележи дека
во првата година од мандатот на новата општинска власт сервисиравме повеќе од 20%
од долговите. Односно, од наследениот долг од 143 милини денари, исплативме 25
милиони денари. Притоа, редовно ги подмирувавме трошоците за тековните работи, не
дозволувајќи да се блокира работата на општината. Паралелно, настојувавме да се
обезбеди поорганизирана и поефикасна општинска администрација, што е значаен
предуслов за подобрување на услугите кон граѓаните.
Минатата година посебно внимание беше посветено на финиширањето на
капиталните инвестициони зафати во општина Гевгелија. Но, не само заради
декларативната заложба на новата локална власт дека ќе ги продолжи и заврши сите
започнати проекти. Туку поради неспорниот и значаен факт дека најголемиот дел од
овие проекти се финансираат со средства од граѓаните или со донација од меѓународни
институции. Без разлика кој ги започнал, а кој ги завршил проектите. Бидејќи многу
поважно од личните суети е граѓаните во општината по подолго време да пијат здрава
и квалитетна вода од новиот водоснабдителен систем. Во Гевгелија конечно
профункционира новата Пречистителна станица, a градот доби и Времена депонија за
комунален отпад. Станува збор за три капитални инвестициони зафати, кои минатата
година добија завршница, а со тоа општината се приближи кон европските стандарди.
Ваквото ново практикување на власта во локалната самоуправа експертите на
Словенечкиот институт за квалитет во редовната контрола на примената на ИСО
9001:2015 стандардот го внесоа во позитивните констатации на извештајот за
примената на стандардот. Тоа несомнено зборува дека Гевгелија зачекори по еден
сосема друг, европски пат. Целосната транспарентност ги отвори развојните
перспективи на општината. Истовремено, реализацијата на главните еколошки проекти
ја трасира визијата за оддржлив еколошки и економски развој на општина Гевгелија. За
оддржливост на ваквата цел беа направени почетни чекори преку зајакнување на
капацитетот и ефикасноста на општинската администрација, пред се, за подобрување
на квалитетот на услугите кон граѓаните. Но, истовремено и кон создавање на поволна
бизнис клима во општината.
Во таа насока беше и покренатата иницијатива преку ЗЕЛС за целосна
децентрализација на локалната самоуправа. За Гевгелија тоа претставува многу
значаен предуслов, особено, ако се има предвид географската и стопанската структура
на подрачјето. Поточно, фактот дека во овој пограничен регион, особено, по
започнатиот процес на евро-атланско интегрирање на земјата, постојат сите
предуслови за одржлив економско-еколошки развој. Затоа, во изминатата година
настојувавме да ги искористиме ваквите погодности, да ги надминеме сите потешкотии
кои тоа го попречуваат и да истраеме на веќе трасираната визија за Гевгелија, како
модерна, европска и зелена општина.
м-р Сашо Поцков
градоначалник
на општина Гевгелија
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НАДЛЕЖНОСТИ
Општина Гевгелија успешно го изведува, одржува и развива системот за
управување на квалитетот на услугите, соодветно со барањата на стандардот ИСО
9001:2015, стои во заклучокот на Словенечкиот институт за квалитет од Љубљана по
извршената редовна контрола. Имено, општина Гевгелија веќе една година го
применува овој стандард, односно отиде чекор напред во примената на стандардот
ИСО 9001:2008. Во изминатиот период новиот стандард стана основна алатка за
управување на процесите во општината со која се идентификуваат подeденакво и
раководството и вработените во локалната самоуправа. За време на проверката се
констатирани позитивни активности, пред се, во подобрувањето на локалната
инфраструктура и обезбедувањето на поголема заштита на животната средина.
Паралелно со ова се направени напори и за подобрување на квалитетот на услугите
кон граѓаните.
Една од основните надлежности на Градоначалникот на општината е да ја
контролира законитоста на прописите на Советот на општината, да иницира и предлага
донесување на прописи од надлежност на Советот, да го обезбедува извршувањето на
одлуките на Советот; да ги објавува прописите на Советот во службено гласило. Исто
така, негова надлежност и обврска е редовно да го известува Советот за извршување
на своите надлежности во согласност со статутот. Тргнувајќи од ваквите свои
надлежности, градоначалникот на општина Гевгелија во текот на 2018 година имаше
добра соработка со Советот на општина Гевгелија, која беше насочена кон остварување
на заедничката цел: успешно функционирање на локалната самоуправа, исполнување
на законските надлежности и подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните.
Самиот факт дека од предложените 115 акти од страна на градоначалникот дури 113 се
прифатени од страна на Советот на општина Гевгелија несомнено тоа го потврдува.
Посебно ако се има предвид дека Советот на општината навреме и низ транспарентна
постапка го донесе Буџетот на општина Гевгелија во 2019 година, но и повеќе други
стратешки документи.
Во текот на 2018 година Советот на општина Гевгелија одржа 15 седници, а тоа
значи дека континуирано работеше преку цела година. На седниците беа предложени
279 најразлични акти од неговата надлежност, од кои 226 беа донесени. Овој податок
очигледно потврдува дека настојувањата на Советот на општината биле да не го
попречува функционирањето на локалната самоуправа. Напротив, со навременото
донесување да го поттикнува развојот, но и паралелно, согласно својата програма, да
иницира одредени актуелни и значајни прашања, кои придонесуваат за унапредување
на животот во локалната самоуправа.
Градоначалникот на општината редовно го информираше Советот за сите
актуелни прашања, активности и проекти, кои директно влијаат за подобрување на
услугите кон крајните корисници-граѓаните. Било да се во прашање финансиските
извештаји, приоритетните проекти и апликации, па се до аплицирање на одделни
домашни и меѓународни програми или пак активности, кои се одвиваат во општина
Гевгелија. Притоа, настојуваше да воспостави редовна и успешна комуникација меѓу
општинската администрација со која раководи и Советот на општината. Со единствена
и заедничка цел – унапредување на животот во општина Гевгелија.

Закажани седници на Советот
на општина Гевгелија
Предложени акти
Предложени акти од Градоначалникот
Предложени акти од други предлагачи
Одржани седници на Комисии

15

Одржани седници

15

279
115
164
75

Донесени акти
Донесени акти
Донесени акти
Разгледани акти

226
113
113
279
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ФИНАНСИИ

Буџетската политика во општина Гевгелија во текот на 2018 година беше
насочена кон обезбедување на услови за нормално финансиско функционирање
на локалната самоуправа, наспроти наследениот долг од 143 милиони денари.
Настојувањата, паралелно, беа насочени кон редовно сервисирање на
тековните финансиски обврски на општината, но и измирување на дел од
наследените финансиски обврски. Така, во изминатата година беа исплатени 25
милиони денари или скоро 20% од долговите. Дополнително на ова на општина
Гевгелија од Владата на Република Македонија и беа одобрени 60,7 милиони
денари, согласно новиот закон за санирање на општинските долгови, за исплата на
старите долгови кон доверителите. Со доделените средства треба да бидат
исплатени 51% од преостанатите 118 милиони денари општински долг. По
објавениот јавен повик до доверителите и организираните средби околу понудите
за дисконт за побаруваната сума, се очекува исплатата на долгот да биде завршена
и многу порано до законскиот рок.
На крајот од 2018 година донесен е Буџетот на општина Гевгелија во 2019
година, во законскиот рок, и тоа, на транспарентен начин, во две фази. Основниот буџет
на општина Гевгелија за 2019 година беше проектиран врз основа на буџетските
остварувања во општината во изминатите три години, односно, во 2015, 2016 и 2017
година, а на овие просечни износи додадени се уште 10%. Тоа несомнено зборува дека
наместо популистички буџет, општината доби реална рамка за развој, со можност
доколку се обезбедат гарантирани финансиски приходи да бидат внесени во буџетот.
Инаку, Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година изнесува 573.828.777
денари или 9.330.549 евра, а годишниот план на приходи ги содржи основниот буџет,
буџетот на дотации, буџет на донации, буџетот на заеми и буџетот на
самофинансирачки активнопсти. Во основниот буџет во 2019 година се проектирани
275.678.227 денари или 48,04%, за дотации 195.503.452 денари или 34,06%, за донации
30.179.278 или 5,26%, за самофинансирачки активности 18.967.500 или 3.30% и
приходи од кредити се 53.500.320 денари или 9,33%. Најголем дел од приходите се
планираат од трансфери и донации - 349.230.957 денари, даночни приходи се
122.400.000 денари, додека пак капиталните приходи, кои се планирани од продажба на
градежно земјиште и нематеријално вложување, кои изнесуваат 25.020.000 денари.
Најголемо зафаќање од вкупните буџетски средства за 2019 година е планирано за
капиталните расходи, кои се проектирани на 206.143.907 денари или 35,93% од
вкупниот буџет.
На донесувањето на буџетот му претходеше јавна расправа, а во неговото
непосредно креирање учествуваа месните заедници во сите населени места. И тоа,
преку конкретни предлози, сугестии и барања, кои во зависност од оправданоста и
буџетските програми, беа вклопени во буџетот. Најголемиот дел од овие барања се
однесуваа на изградба на канализации, изградба и реконструкција на улици и
уредување на детски игралишта. Составен дел на буџетот беа десеттината најразлични
програми, кои всушност ја овозможуваат развојната компонента.
ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ И КОМУНАЛНИ ТАКСИ
Спроведувањето на даночната политика претставува значаен сегмент во
успешното функционирање на локалната самоуправа. Оттука и настојувањата за
остварување на реална даночна политика, пред се, во поглед на наплатата на данок на
имот. Неопходни се мерки и активности за реално пријавување и утврдување на овој
данок, а секако и измирување на обврските на граѓаните кон локалната самоуправа. Се
разбира, не само за оваа, туку и за другите даночни и комунални давачки. Особено, ако
се има предвид дека натфрлувања во остварувањето на даночната политика минатата
година е забележано кај данокот на промет на недвижности и данокот на наследство и
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подароци. Во 2018 година од страна на Одделението за локални даноци и такси, беа
донесени и реализирани следните решенија и други акти, како дел од даночната
политика:
- 7.916 решенија за данок на имот со вкупен износ од 17.000.962 денари,
почетно салдо 21.570.946 денари и вкупна наплата од 13.854.120 денари или 35,9% на
наплата од вкупното задолжение или 81,5% на наплата во однос на задолжението за
2018 година. Изработени се нови 1.082 даночни пријави и издадени се 3.733 опомени
за неплатен данок на имот на физички и правни лица.
- 441 решенија за утврден данок на промет на недвижност со вкупно
задолжение од 13.936.834 денари, почетно салдо од 184.472 денари и вкупна наплата
од 14.717.627 денари или 104,2% на наплата од вкупното задолжение или 105,6% од
задолжението за 2018 година.
- Изготвени се пресметки за камата на данок на промет на недвижен имот и
наследство и подарок во износ од 69.541 денари почетно салдо 6.843,00 денари и
наплата од 84.519 денари и 110,6% од вкупното задолжение или 121,5% од
задолжението за 2018 година.
-373 решенија за данок на наследство и подарок со вкупно задолжение
1.420.581 ден. почетно салдо од 408.216 ден. и вкупна наплата од 1.644.143 ден. и 89,9%
од вкупното задолжение или 115,7% од задолжението за 2018 година.
- 1.934 решенија за комунална такса за истакнување на фирма во вкупен износ
9.911.500 ден., почетно салдо од 58.772.882 ден. и вкупна наплата од 6.783.858 ден. и
9,9% од вкупното задолжение и 68,44% од задолжението за 2018 година.
- 34 решенија за комунална такса за користење простор пред деловни
простории во вкупен износ од 736.722 денари, почетно салдо 2.977.384 денари, со
вкупна наплата од 679.345 денари и 18,3% наплата во однос на вкупното задолжение и
92,2% во однос на задолжението за 2018 година. Издадени се 47 опомени за неплатена
Комунална такса за користење на простор пред деловни простории.
- 5 решенија за комунална такса за користење на плоштади и друг простор
во градот, во вкупен износ од 26.450 денари, почетно салдо од 12.674 денари и вкупна
наплата од 26.840 денари или 68,6% наплата од вкупното задолжение или 101,5% од
задолжението за 2018 година.
- 9 решенија за комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи
на јавни места во вкупен износ од 30.400 денари, почетно салдо од 333.600 денари и
вкупна наплата од 276.800 денари или 76,0% од вкупното задолжение и 910,5% од
задолжението за 2018 година.
По решенијата донесени од Градоначалникот на општина Гевгелија по погоре
наведените основи нема изјавено тужба.
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ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Почетокот на изградбата на Конска брана минатата година, несомнено
претставува најголемата капитална инвестиција во земјоделството во изминатите десет
години. Истовремено, изградбата на еден ваков капитален зафат претставува значаен
поттик за локалниот екекономски развој. Браната ќе обезбеди вода за наводнување на
8.000 ха особено во сушниот период, кога таа е најпотребна. Во моментот од можните
12.326 хектари во овој регион се наводнуваат 2.632 хектари или уште пореално речено
само 1.500 хектари. Висината на телото на браната Конско ќе изнесува 80 метри со
површина на резервоарот од 21 милиони метри кубни вода, а потребните средства за
оваа инвестиција од 2,4 милијарди денари се обезбедени од буџетот на Минитерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство преку Програмата за рурален развој.
Изградбата на хидросистемот Конско за граѓаните на општина Гевгелија ќе
обезбеди снабдување со дополнителни количества на чиста и здрава вода за пиење,
вода за наводнување, за производство на електрична енергија, но и вода за спас на
Дојранското Езеро. Дополнително ова вештачко езеро ќе претставува нова содржина во
локалната туристичка понуда на општина Гевгелија и ќе создава услови за развој на
туризмот, риболовот, рекреацијата и спортот. Ова се бенефитите што значително ќе ја
променат хидролошката, но и бизнис картата на општина Гевгелија.
Во насока на ваквата цел, од страна на градоначалникот на општина Гевгелија
минатата година беа остварени повеќе поединечни и две групни бизнис средби со
стопанствениците. Но, исто така, и бројни средби со заинтересираните инвеститори од
земјата и странство за отворање на нови стопански капацитети. Меѓу нив, и брендирани
светски трговски синџири, спа и здравствено рекреативни центри.
Што се однесува пак до малите и средни претпријатија, со формирањето на
Локалната акциска група „Бојмија“, чиј сооснивач е општина Гевгелија, заедно со
општините Валандово, Богданци и Дојран, се обезбедени и конкретни предуслови за
поттикнување на локалниот економски развој.
За таа цел, поточно, за поттикнување на вработеноста, минатата година општина
Гевгелија реализираше два проекти за ангажирање на десеттина невработени лица за
јавни работи. Започна и реализацијата на шестмесечниот проект за општо корисна
работа, со ангажирање на 8 невработени лица за општо корисна работа во јавните
установи и ранливите групи на семејства.
УРБАН ЖИВОТ
Една од надлежностите на градоначалникот на општина Гевгелија е
спроведувањето на законските одредби, посебно, во урбаниот живот. Станува збор за
активности и услуги, кои минатата година беа насочени кон подобрување на условите
за живот, поттикнување на инвестиционите вложувања и задоволување на потребите
на граѓаните во сферата на урбанизмот. Овие надлежности на локалната самоуправа
се остваруваат преку Секторот за урбанизам, комунално уредување и располагање со
државното земјиште, во чиј состав функционираат три одделенија.
Во Одделението за урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на
животната средина во 2018 година, согласно Законот за градење, беа издадени вкупно
122 одобренија и решенија за градба. Согласно Законот за постапување со бесправно
изградени објекти во текот на минатата година беа решени 667 предмети, а во постапка
на решавање се 778 барања за легализација. Додека пак согласно Законот за животна
средина беа издадени 13 решенија за Елаборат за заштита на животната средина.
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање издадени се 18
решенија:
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р.бр.

Вид на документи

Одобрени

1.

Локални урбанистички плански документации

2

2.

Архитектонско-урбанистички проекти

8

3.

Проекти за инфраструктура

3

4.

Плански програми
Урбанистички план вон населено место
Урбанистички план за село

2
3

Од посебно значење за развојот на општина Гевгелија е урбанистичкото
уредување на просторот, како предуслов за реализаија на инвестиционите активности
на правните и физичките лица, но и развојни програми на општината. Минатата година
во постапка на донесување се следните урбанистички планови:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ДУП за Блок 16
ДУП за дел од Блок 3 (3.2 и 3.3)
ДУП за дел од Блок 5 (5.1)
ДУП за дел од блок 1 централно градско подрачје
Измена и дополнување на ГУП за град Гевгелија
Урбанистички план за село Моин
Урбанистички план за село Давидово
Урбанистички план за село Милетково
Измена на Урбанистички план вон населено место - граничен премин Богородица
За четири урбанистички планови веќе е донесена планската програма, така што
постапката за донесување на следните планови треба да започне:

•
•
•
•

Урбанистички план за село Мрзенци
Урбанистички план за село Миравци
Урбанистички план за село Негорци
Урбанистички план вон населено место за локалитет Негорски бањи

•
•
•

Додека пак во фаза на изработка се следните урбанистички планови:
ДУП за Блок 1 (дел 1.2) Блок 2 (2.1 и 2.2)
ДУП за Блок 7 (7.2)
ДУП за Блок 15 (15.1 и 15.2)
Согласно Законот за градежното земјиште и Програмата за работа во областа
на располагање со градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, на
подрачјето на општина Гевгелија во 2018 година, беа понудени на продажба 11
градежни парцели. Преку спроведување на постапки за електронско јавно наддавање,
по претходно дадена објава за оттуѓување на градежно земјиште, сопственост на
Република Македонија, извршено е отуѓување на градежни парцели во Блок 5.3 и 5.6
во гевглиската населба Касарна, за изградба на станбени куќи, во Блок 6 (6.1 и 6.2) на
Мрзенски рид за изградба на објекти со посебен режим, во Блок 9 (9.1 и 9.2) во
населбата на Караорман за изградба на станбени куќи и во Блок 14 (14.1 и 14.2) во
Гевгелија за лесна индустрија.
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Од вкупно понудени 11 градежни парцели, по пат на електронско јавно
наддавање со почетна цена на наддавање од 61 ден./м2 , согласно Уредбата за висината
на цената на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија и висината
на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под
закуп, како и засновањето на право на стварна службеност, отуѓени се 9 градежни
парцели на физички и правни лица:
Градежна парцела во Блок

Намена на градежна парцела

Блок 5.3 и 5.6 КО
Гевгелија-Касарна
Блок 9- (9.1 и 9.2)
КО Гевгелија-Караорман
Блок 6- (6.1 и 6.2)
КО
Мрзенци-Мрзенски
рид
Блок 14- (14.1 и 14.2)
КО Гевгелија

А1- Домување во станбени
куќи
4
А1- Домување во станбени
куќи
4
А0 Домување во станбени
куќи со посебен режим
2

Г2 лесна индустрија

Објавени
градежни
парцели

1

Отуѓени
градежни
парцели

2
4
2

1

Во текот на 2018 година поднесени се 17 барања од физички и правни лица за
оттуѓување на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, со
непосредна спогодба, поголем дел за оформување на градежна парцела согласно ДУП.
Како и за оттуѓување на градежно земјиште, врз основа на донесено решение за
утврдување на правен статус на бесправен објек,т од кои согласно законските прописи
решени се 11 барања за оттуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба.
Непосредна спогодба
Поднесени барања

Решени

Во постапка

17

11

6

По барање на правно лице, минатата година, беше склучен еден договор со
непосредна спогодба за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија за времетраење од 20 години. Станува збор за
изградба на објект од јавен интерес утврдени со закон - мала хидроелектрична
црентрала во КО Конско, по претходна согласност од Владата на Република
Македонија.
Заради изградба на комунална инфраструктура во општина Гевгелија
(општински патишта, улици, водовод, канализација) во текот на 2018 година, со Предлог
за експропријација на општина Гевгеалија поведени се 34 постапки за потполна
експропријација, согласно Урбанистички план, на недвижен имот во приватна
сопственост. Притоа, потпишани се 31 договор за експропријација на недвижен имот за
реализација и изградба на улици во Гевгелија.
Предлог за експропријација
за улица

Извршена
експропријација

Во
постапка

Крак кон запад на ул
“Панче Пешев“
1
/
ул.“Димо Хаџи-Димов“
(пат кон затвор)
3
/
ул.“Св.Климент Охридски“
(продолжување на Булевар) 27
3
Во Одделението за уредување на градежно земјиште, патишта и улици минатата
година биле примени 337 барања за пресметка на надомест за утврдување на правен
статус на бесправно изградените објекти, од кои биле наплатени 291 барање. Преку ова
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одделение до општина Гевгелија од страна на граѓаните и правните лица биле
доставени 68 барања за користење на јавна површина и тоа, 29 пред деловни и
угостителски објекти (25 одобрени), 20 за градежни работи и 19 за организирање на
манифестации и презентации на јавни површини. Од примените 20 барања за прекоп
на јавна сообраќајница 19 биле одобрени, а од 5 барања за отстранување на дрвја, 4
биле одобрени, а едно е одбиено.
Гевгелија и населените места се добро покриени со мрежата на уличното
осветлување, која постојано се проширува. Во текот на 2018 година заврши
реализацијата на договорот за оваа намена, согласно кој беше проширена мрежата на
уличното осветлување во Гевгелија, во вредност од 542.349 денари. Минатата година
беше извршено кабловско поврзување на новата трафостаница за напојување на
новиот Водоснабдителен систем и бунарите во Мрзенска ада. Целиот зафат чинеше
1.882.517 денари, кои беа обезбедени од општинскиот буџет. Инаку, минатата година
од страна на граѓаните биле пријавени 195 барања за отстранување на дефект на
уличното осветлување, од кои 99 биле веднаш решени, а другите биле одложено
санирани.
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Во комуналната инфраструктура во општина Гевгелија во 2018 година беа
реализирани капитални зафати за подобрување на квалитетот на комуналните услуги.
Реализацијата на овие капитални проекти значително придонесе за обезбедување на
оддржлив еколошки развој на општина Гевгелија. Без сомнение, еден од главните
преуслови за интегрирање на општина Гевгелија во семејството на европските општини
и примената на европските стандарди. Се со цел да се обезбедат поквалитетни услови
за живот.
Минатата година во Гевгелија беше предаден во употреба новиот
Водоснабдителен систем – капитален инвестиционен зафат, кој обезбедува долгорочно
и квалитетно водоснабдување во Гевгелија и околината. Поточно, на 17.500 жители или
76% од вкупното население на општината, но и за околу 2000 жители од населните
места Селемли и Стојаково, во општина Богданци. Со изградбата на овој
водоснабдителен систем се решава и еден од најгорливите проблеми во општина
Гевгелија, присуството на арсенот во водата од бунарите кај Моин над утврденото ниво,
кој проблем се провлекува од пред еднаи пол деценија.
Во Гевгелија, исто така, беше предена во употреба и Пречистителната станица
за отпадни води, капитален проект вреден 10.693.000 евра, а реализиран како резултат
на трилатералната соработка помеѓу Владите на Швајцарија, Грција и Македонија.
Проект посебно значаен, не само поради финансиска вредност, туку и поради грижата
и третманот кон зачувувањето на животната средина. Посебно, во пограничниот регион,
каде што локалните и државните власти во двете соседни земји на овој начин даваат
конкретен придонес за заштита на водените ресурси.
Паралелно со ваквите капитални зафати, минатата година во Гевгелија беа
реализирани и неколку помали инвестициони зафати за подобрување на комуналната
инфраструктура. За таа цел, од општинскиот буџет беа издвоени 337.534 денари.
Меѓутоа, вистински поттик за подобрување на комуналната инфраструктура во
општината ќе даде потпишаниот договор минатата година меѓу општина Гевгелија и
KFW банката за користење на доделениот германски грант од 2,5 милиони евра за
подобрување на водоводните и канализационите системи.
Подготвителните активности за реализација на грантот веќе се направени, од
страна на донаторот извршен е избор на консултант, а во општина Гевгелија се
подготвуваат проекти за аплицирање. Средствата од овој грант ќе бидат користени за
комунално инфраструктурно уредување на делови од Гевгелија и општината, како и за
изградба на водоводна инсталација од новиот водоснабдителен систем кај Мрзенци до
Негорци и Прдејци. Со овој проект, покрај вклучувањето на Негорци и Прдејци во
регионалниот водовод, ќе се обезбеди и водоснабдување за ТИРЗ„Прдејци“. Исто така,
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предвидена е и санација на постојната водоводна линија од Гевгелија до граничниот
премин Богородица.
Во Гевгелија минатата година беше потпишан договорот за реализација на
проектот „AQUA M2 - Оддржливо управување со водените ресурси во прекуграничниот
регион“, за чија реализација од Интерег-ИПА Програмата за прекугранична соработка
на општина Гевгелија и беа доделени 516.000 евра. Со проектот е предвидена
регулација на делот од почетокот на свртувањето на коритото на Конска река (Сува
река) кон јужниот дел од урбанизираната зона, во должина од 600 метри. Станува збор
за најкритичниот дел од коритото, кое досега предизвикуваше излевање на речните
води и загрозување на блиските станбени објекти, при пообилни врнежи и надојдени
речни води. Со проектот се предвидува формирање на минор корито на регулација, 7
каскадни прагови, а ќе бидат изведени заштитни насипи, така што дното и бреговите од
коритото ќе бидат соодветно обликувани. На ЈПКД„Комуналец“ како партнер на
проектот, му се доделени 123.807 евра за најсовремена лабораторија за мерење на
квалитетот на водата.
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Заштитата на животната средина во општина Гевгелија во текот на 2018 година
се одвиваше во две насоки, но со единствена цел – доследно остварување на визијата
за Гевгелија како зелена општина. На инфраструктурен план Гевгелија доби Времена
депонија за комунален отпад – прва во земјата изградена комплетно по стандарди на
Европската унија. Депонијата кај Ново Конско зафаќа површина од 20.000 метри
квадратни, а има капацитет од 50 тони отпад дневно, Изградбата е реализирана со
доделениот јапонски грант од 1,5 милиони евра од Јапонската влада, а проектот е
имплементиран од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).
Во извештајната година продолжија мерките и активностите во општина
Гевгелија против геолошките истражувањата во пределот на планината Кожуф,
поточно, во регионот на реката Матушница. Паралелно со тоа и целосната заштита на
територијата на општина Гевгелија од било какви истражувања и експлоатација на
металични минерални суровини. Советот на општина Гевгелија даде негативно
мислење на Барањето за доделување на концесија за вршење на детални геолошки
истражувања металични минерални суровини на локалитетот на Кожуф планина,
поднесено од „Резервоар Минералс“ ДООЕЛ Скопје, а проследено од страна на
Министерството за економија на РМ.
Општина Гевгелија, исто така, реагираше и на одлуката на Уставниот суд по
Иницијативата поднесена од правното лице Резервоар минералс ДООЕЛ Скопје за
поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за
распишување на референдум во општина Гевгелија. Имено, Судот оценил дека со
оспорените одлуки Советот на општина Гевгелија постапил спротивно на законите и
распишал референдум на локално ниво за прашање што не е во негова надлежност,
односно за прашање за кое тој не е овластен со закон да одлучува и поради тоа пред
Судот се поставува прашањето за уставноста и законитоста на оспорените одлуки.
Меѓутоа, Судот во својата оцена, како што беше наведено во реакцијата на
општина Гевгелија, пропуштил да ја разгледа правната природа на споменатите одлуки
на Советот на општина Гевгелија. Имено, согласно член 110 од Уставот на Република
Македонија, Уставниот суд меѓу другото одлучува за согласноста на законите со
Уставот, за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и
законите. Одовде се наметнува прашањето дали оспорените Oдлуки воопшто
претставуваат прописи, односно акти кои се подобни за уставно-судска оцена.
Наспроти барањето на општина Гевгелија Уставниот суд да се огласи за
ненадлежен за Иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на оспорените
одлуки, Уставниот суд донесе одлука за поништување на референдумот.
Образложението на Судот е дека со оспорените одлуки Советот на општина Гевгелија
спротивно на законите распишал референдум на локално ниво за прашање што не е во
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негова надлежност, односно за прашање за кое тој не е овластен со закон да одлучува
со што постапил спротивно на Уставот и законите. Во реакцијата на градоначалникот на
општина Гевгелија, по тој повод, се наведува дека никој не може да порекне дека
локалниот референдум испрати јасна порака, која создава политичка и морална
одговорност. Што е уште позначајно пораката која ја испратија граѓаните изврши свое
силно влијание и кај централната и кај локалната власт, а истовремено го подигна
нивото на еколошка свест кај сите општествени чинители.
За поголема заштита на животната средина и јавна чистота, минатата година
беа поставени 20 контејнери за селектиран отпад во централното градско подрачје на
Гевгелија. Во сите училишни и дворови на јавни установи, како и на други јавни
површини, беа поставени 84 нови контејнери со закупнина од 1,1 метар кубен. Исто така,
во центарот на Гевгелија се поставени 60 нови канти за отпадоци, како и 20 лимени
контејнери. За заштита и складирање на електронскиот отпад поставени се посебни
контејнери.
ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА
За изградба и реконструкција на нови и постојните улици и локални патишта во
општина Гевгелија минатата година од општинскиот буџет беа издвоени 18.318.652
денари. Најголем дел од средствата – 6.756.065 денари беа наменети за обнова на
асфалтот на 10 улици, со вкупна површина од 11.217 метри квадратни, во Гевгелија,
Миравци и Богородица. Исто така, беа изградени нови улици со површина од 3.082
метри квадратни улична површина, во вредност од 4.851.578 денари. Покрај ова, беа
бетонирани улици и тротоари на површина од 5.937 метри квадратни, а за што од
општинскиот буџет беа издвоени 4.888.047 денари.
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1.070,00
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1.095,00
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Завршено

1.700,00

828.936,72

Паралелно со изградбата и реконструкцијата на локалната патна мрежа, беше
извршена и обнова на регионалната патна мрежа. Со доделениот грант од 180 милиони
денари Јавното претпријатие за државни патишта на РМ изврши целосна
реконструкција на регионалните патни правци Миравци-Давидово и Прдејци-Смоквица.
Исто така, започна и целосната реконструкција на патот Гевгелија-Негорци, во должина
од 6,5 километри. Првата фаза на реконструкција и асфалтирање на овој регионален
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пат до старата управна зграда на поранешен ЗИК„Винојуг“ веќе е завршена.
Реконструкцијата на преостанатиот дел од патот Гевгелија-Негорци продолжува со
подобрувањето на временските прилики.
Значајно е да се одбележи дека минатата година беше предадена во употреба
и новата делница од автопатот Демир Капија - Смоквица, во должина од 28,2 километри,
од кои дел се наоѓа и на територијата на општина Гевгелија. Новиот автопат обезбедува
значително скратување на времето на патување, ја зголеми безбедноста за сите
учесници во сообраќајот и создаде услови за динамизирање на транспортот и
трговијата, како и натамошен развој на целокупната економија. Ваквите придобивки ги
почувствуваа и граѓаните на општина Гевгелија, како и милионите патници кои го
користат овој автопат.
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Инспекцискиот надзор е посебно значаен контролен механизам во примената на
законските одредби, особено кога се работи за градежништвото, комуналната и патна
инфраструктура и заштитата на животната средина. За поголема ефикасност на овој
контролен механизам во локалната самоуправа се наметнува потребата од поголема
присутност на теренот, санкционирање на констатираните неправилности и изнаоѓање
на соодветни решенија на проблемите кои го забавуваат инспекцискиот надзор. Пред
се, во поглед на кадровската екипираност, но и поголема организираност и ефикасност
за доследно спроведување на работните задачи и законските одредби.
Овластениот градежен инспектор врши инспекциски надзор над примената на
Законот за градење и прописите донесени врз основа на овој закон. Тоа подразбира
вршење инспекциски надзор над градби од локално значење кои во Законот за градење
се дефинирани како градби од втора категорија. Инспекцискиот надзор што го врши
овластениот градежен инспектор опфаќа теренско и канцелариско работење. Основа за
поведување на инспекциска постапка е: бесправната градба, односно градба која се
гради без одобрение за градење и - градба која се гради спротивно на одобрението за
градење и одобрениот основен проект.
Во извештајниот период овластениот градежен инспектор има донесено 51
записник, 16 решенија за отстранување на градба, 1 решение за прекин на градба и 4
заклучоци за дозвола за извршување. Исто така, има доставено одговор на повеќе
претставки од физички лица. Ваквата активност не соодветствува на состојбата на
теренот со бесправните градби и обидите за отпочнување на градба без одобрение. Во
прв ред, поради забавената и неколкукратно неуспешната постапка за избор на фирмаизвршител на бесправните градби. Но, истовремено, и поради потребата од кадровско
екипирање на инспекциската служба.
Со овластување на градоначалникот на општина Гевгелија, овластениот
градежен инспектор работи и на предмети за легализација на бесправни објекти, така
што во 2018 година се изработени 18 урбанистички согласности, 23 решенија за
утврдување на правен статус на бесправен објект, 12 заклучоци за промена на барател
и исправка на техничка грешка во решение, 495 решенија за отфрлање на барањето
за легализација како некомплетно и неколку одлуки до Советот на општина Гевгелија
за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација. Исто
така, со овластување на градоначалникот, а во својство на член на комисијата за
располагање со државно градежно земјиште, има изработено вкупно 32 записници од
увид на лице место на градежните парцели сопственост на РМ, кои се предмет на
отуѓување (по пат на јавно наддавање или со непосредна спогодба). Овластениот
инспектор како член на комисијата за урбанизам на општина Гевгелија, зема активно
учество во предметите во областа на урбанистичкото планирање Додека пак,во
рамките на работното тело за именување на улици во општината реализирани се 150
постапки за нови улични броеви.
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Комуналната инспекција во текот на извештајната година има извршено 74
контроли за што се изготвени записници и преземени соодветни мерки согласно
законот. 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 13 записници за што се донесени 4 решенија и
7 заклучоци за запирање на постапката. Поднесена е една жалба на решение која е
прифатена и донесено ново решение.
Од областа на јавната чистота направени се 35 контроли за што се составени
17 записници за констатација и донесени 15 решенија од кои 10 решенија за
отстранување на поставена опрема или прибавување на решение од надлежниот
орган на општината за вршење дејност пред деловен објект и изложена трговска стока,
5 решенија за отстранување на хаварисани возила од јавната површина, како и
отстранување на смет, песок, шут и сл. По извршените контролни надзори донесени се
15 заклучоци за запирање на постапката.
Врз основа на Законот за комунални дејности и Одлуката за комунален ред на
општина Гевгелија направени се две контроли за што се донесени две решенија за
отстранување на ситна и крупна стока и живина од урбаната средина. Според Законот
за урбано зеленило, изготвени се 6 записници и донесени 5 решенија и 6 заклучоци за
запирање на постапката.
Во областа на домувањето од страна на граѓаните биле поднесени 5 барања по
кои е постапено за што се донесени 4 решенија за отстранување на утврдените
неправилности.

Видови на донесени акти

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

2017

2018

9

4

11

5

Отстранување на ситна и крупна стока и живина од урбаната средина

1

2

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

4

10

Изречена мандатна казна/глоба по ЗЈЧ

/

3

Барање за поведување на прекршочна постапка

/

Заклучок за отфрлање на барање поради неоснованост или
ненандлежност

/

1

Закон за урбано зеленило

3

5

Заклучок за запирање на постапката

27

34

Решение од областа на домувањето

/

4

Решенија по Законот за јавна чистота (отпадни води, хав. возила,
песок, шут
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Инспекцискиот надзор во заштитата на животната средина во текот на 2018
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
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
батерии и акумулатори и 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 за:
• 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.
Согласно законот за животна средина, односно член 24 став 5, кој се однесува
на уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат
за заштита на животната средина, во 2018 година се одобрени 6 елаборати.
Овластениот инспектор за животна средина, во текот на 2018 година, во рамките
на своите надлежности има извршено 45 инспекциски надзори за што се донесени
следните акти:
• 29 записници за извршен инспекциски надзор
• 19 решенија
• 16 записника за контролен надзор
• 6 издадени решенија за елаборати за заштита на животната средина
година

Овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта во текот на минатата
своите активности ги насочи кон извршување на работните задачи, кои
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произлегуваат од Законот за превоз во патниот сообраќаj и Законот за јавните патишта.
Притоа, се вршени контроли на превозници во општинскиот превоз на патници, односно
во авто такси превозот, општинскиот линиски превоз и посебниот линиски превоз на
патници во општина Гевгелија.
Во текот на извештајната година биле направени 35 контроли, составени 41
записник за најдената моментална состојба, при што се донесени 32 решенија за
отстранување на недостатоците и поведени 14 постапки за порамнување –платни
налози. Исто така, изготвени се 11 предмети-барања за издавање на Сертификат за
автотакси возач.
ОБРАЗОВАНИЕ
Воспитно-образовниот процес во општина Гевгелија во минатата година се
одвиваше согласно утврдените програми во сите четири основни училишта, во средноучилишниот центар, како и во основното музичко училиште. Во наставно-воспитниот
процес беа вклучени 2701 ученик, за кои се грижеа и воспитно-образовниот процес го
изведуваа 275 вработени, од кои 210 наставници. Во сите училишта наставниот процес
се одвиваше без проблеми и согласно наставните програми, а настојувањата на
учениците и нивните наставници беа насочени кон постигнување на што подобри
резултати.
Но, и кон успешното презентирање на стекнатото знаење и искуство на бројните
регионални, државни и меѓународни натпревари. Најдобра потврда за тоа се
постигнатите резултати и освоените награди на престижните натпревари, не само во
земјата, туку и во странство. Голем број ученици во СОУ„Јосиф Јосифовски“, заедно со
своите ментори, најчесто од државните и меѓународните натпревари се враќаа со
награди. Не помали резултати на државните натпревари покажаа и учениците во
основните училишта.
Значајно, е да се одбележат се поорганизираната и содржински квалитетна
вонучилишна активност и успешното работење на повеќе училишни секции. Покрај
традиционалните форми на вонучилишно ангажирање, како што се училишните хорови,
драмските, литературните секции, списокот на училишните секции значително се
зголеми. Истовремено, се зголемија и признанијата што ги добија овие секции. За
одбележување секако е и придонесот на сите училишта и нивните секции во
збогатувањето на културниот живот во општината.

Училиште

Број
ученици
СОУ Јосиф Јосифовски- 662
Гевгелија
ООУ Крсте Мисирков- 749
Гевгелија
ООУ Владо Кантарџиев- 771
Гевгелија
ООУ Климент Охридски- 166
Миравци
ООУ
Ристо
Шуклев- 202
Негорци
ООМУ Васо Карајанов- 151
Гевгелија
Вкупно
2701

на Број на наставен Вкупно
кадар
вработени
71
87
46

59

48

62

19

29

18

27

8

11

210

275
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За успешната реализација на наставната програма од големо значење се
обезбедените услови за нејзина реализација. Минатата година, во сите училишта на
територијата на општина Гевгелија беа преземени инвестициони активности за
подобрување на условите за избедување на настава и за работа. За таа цел беа
вложени над 3 милиони денари од општинскиот буџет и од блок дотациите.
Во 2018 година беше потпишан договорот за изведба на новите 14 училници во
СОУ„Јосиф Јосифовски“ со доделениот кредит од Светска банка, во износ од 38.359.853
денари, како и обезбеденото општинско учество од 3.650.122 денари. Истовремено,
беше потпишан и договорот за целосна реконструкција на угостителската сала, кујната
и другите простории, што ги користат туристичко-угостителските паралелки, со средства
од блок-дотациите. Со тоа всушност започна реализацијата и на двата проекти .

Училиште

Инвестициони зафати

денари

СОУ „Јосиф Јосифовски“
Гевгелија

Набавени нагледни средства
(компјутерска опрема)

415.000

ООУ „Крсте Мисирков“
Гевгелија

Реновирање на под во една училница,
варосување на спортската сала, една
училница, фасада на училиштето, набавка
на 5 училишни табли, две клими, нагледни
средства,
на канцелариски
мебел,
компјутери и книги

824.619

ООУ „Владо Кантарџиев“
Гевгелија

Набавка на училишен мебел, надзорни
видео камери, телевизори и нагледни
средства

184.000

ООУ „Климент Охридски“
Миравци

Набавка на училишен мебел, надзорни
видео камери, два телевизори и нагледни
средтва

738.000

ООУ „Ристо Шуклев“
Негорци

Изградено спортско игралиште во ПУ во
Кованец,,
изградени
трибини
на
спортскиот
терен
во
централното
училиште,
варосани
10
училници,
завршена атмосферската канализација од
јужната страна на училиштето, набавена
работна облека за учениците од прво до
петто одд, изградена пристапна рампа за
инвалидизирани лица на влезот на
училиштето, набавени се мебел, 277 нови
лектири во училишнта библиотека, два
телевизори, обновена опрема за видео
надзор

737.480

ООМУ „Васо Карајанов“
Гевгелија

Звучна
изолација на
вратите
во
училиштето, варосување, белење на
ентериерот во училиштето, набавени
училишен
и
канцелариски
мебел,
наставни, нагледни средства и музички
инструменти.

207.600
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КУЛТУРА
Културниот живот во Гевгелија, но и во населените места минатата година
забележи големи раздвижувања. Пред се, според бројот на културните настани, кои
континуирано се случуваа преку цела година. Меѓутоа, уште повеќе по разновидноста
на културната понуда. Почнувајќи од театарските гостувања, но и локалната театарска
продукција, промоции на книги и поетски читања, најразновидни музички концерти, па,
се до Гала оперски вечери.
Што е уште позначајно ваквата понуда на културни настани предизвика огромно
внимание и бројна публика. И тоа, не само во текот на културните манифестации, како
што беа Спасовден, Седмоноемвриската културна недела, фестивалот на смоквата
„Смоквијада“, мултимедијалниот арт фестивал „БОШ“, СРВ фестивалот, Мојот шарен
свет, туку и во секојдневните културни случувања.
Само во Народниот театар во Гевгелија минатата година беа одржани 85
културни настани, кои ги проследија над 3000 гледачи. Во одредени периоди од
годината, како што беше случајот со месеците мај, октомври, ноември и декември, на
сцената на Народниот театар секојдневно се случуваше по некој настан. Гостуваа
театри од целата земја, но и за прв пат, пред гевгелиската публика, Домот на културата
се претстави со сопствена театарска продукција. Театарските претстави на аматерскиот
театар „Дон Кихот“, било за деца или за возрасни, привлекоа големо внимание. За
збогатување на театарскиот живот секако придонсоа и претставите на драмската група
„Титанија“ во СОУ„Јосиф Јосифовски“, како и новите аматерски групи и stand up
настапи.
Прославата на 40 годишнината од формирањето на ООМУ„Васо Карајанов“ уште
повеќе го збогати музичкиот живот во Гевгелија, каде што продефилираа најпознатите
македонски музичари и оперски првенци. Јубилејот беше крунисан со Гала оперскиот
концерт на првенците на Македонската опера и балет придружувани од 70 музичари.
Културно-уметничките друштва и фолклорни ансамбли на своите концерти редовно
привлекуваа голем број гледачи, а не помалку значајни беа и музичките работилници,
меѓународниот натпревар на младите пијанисти и друг вид музичари, регионални хорски
и оркестарски смотри.
Концертите на градскиот хор „Гортинија“ и нивните гости од соседна Грција,
претставуваа музички настани на денот, а не помалку значајни беа и училишните
приредби, пред се, поради креативноста на учениците и нивните ментори. Посебна
богата беше детската програма, презентирана преку фестивалот Распеани дечиња,
манифестацијата Мојот шарен свет, Априлијада, во која беа вклучени голем број деца
од предучилишните и училишните образовни установи.
За богатиот ликовен живот придонесоа ДЛУГ, Ликовниот сектор и Пионерскиот
дом, но и повеќе здруженија, како што е Мултимедија центар, кои овозможија ликовните
изложби да станат составен дел на културниот живот. За одбележување беа новините
во ликовниот живот презентирани преку изложбите на гевгелиските фотографи и
групната изложба на фотографии „Зајдисонца“. Минатата година обилуваше и со бројни
поетски и книжевни настани и средби, промоции на нови романи, стихозбирки и други
книжевни дела, јавни часови за македонскиот јазик и литература и поетски рецитали.
Имајќи предвид дека многу културни настани се случуваа надвор од Народниот
театар, и тоа, не само во Гевгелија, туку и во населените места, тогаш неминовен е
фактот дека минатогодишното културно живеење го сочинуваа организираните над
стотина настани. Подеднакво, за сите генерации и за различните различните културни
предизвици, кои во Гевгелија привлекуваат се поголем број гости.
Значаен поттик за тоа имаше Програмата за финансиска поддршка на
културните проекти и манифестациии на општина Гевгелија, која со 4 милиони денари
ги поддржа одржаните културни манифестации, проекти и настани. На тој начин
обезбеди значително збогатување и содржинско проширување на културниот живот во
општината.

Извештај за работата на Градоначалникот на општина Гевгелија во 2018 година
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
За подобрување на социјалната заштита, минатата година беа иницирани и
спроведени повеќе мерки и активности, кои придонесоа за подобрување на условите за
згрижување на деца во предучилишните установи. Покрај ова, активностите во
социјалната заштита, главно, преку субвенционирање, беа насочени кон подобрување
на стандардот на социјално загрозените семејства. Пакетот на мерки за
субвенционирање содржеше повеќе форми на финансиска поддршка, од надоместот за
новороденчиња, па, се до субвенционирањето на трошоците за комунални услуги.
Ваквите субвениции беа наменети исклучиво за лица и социјално загрозени семејства.
Општина Гевгелија во 2018 година се соочи со нецелосна и несоодветна
кадровска екипираност на детските градинки, кои директно влијаеја на квалитетот на
услугите. Затоа, од приоритетно значење беше обезбедувањето на потребниот
воспитно-образовен кадар, но и регулирање на статусот на вработените, кои со години
работеле без решение. Поради недостигот на кадри и непокриеноста на блок дотациите
на присутните потреби од наставно-воспитен кадар, кусокот од средства за нормално
функционирање на градинките беше покриен со буџетски средства. Паралелно со ова
се одвиваа и активности за подобрување на условите за престој и згрижување на децата
во детските градинки. Во сите објекти на Детскатата установа „Детска радост“
занималните се опремени со нови масички, столчиња и креветчиња. Во централната
детска градинка е изградено и игралиште, обновени се кујните, а се набавени и ЛЦД
проектори, компјутери и друга опрема. Сите објекти се климатизирани, осветлени,
поставени се и камери за поголема безбедност. 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. Исто така, извршена е реконструкција на Дневниот центар за деца со посебни
промени со доделените 2.525.510 денари од Министерството за труд и социјална
политика на РМ.
Во текот на 2018 година, согласно Програмата за социјална заштита во општина
Гевгелија, беа реализирани повеќе активностите за подобрување на стандардот на
социјално загрозените домаќинства. За 15 деца на самохрани родители и родителикорисници на социјална помош беше обезбеден бесплатен престој во градинките,
односно, субвенционирање на надоместокот за престој на децата. Исто така, беа
обезбедени средства за превоз на децата кои престојуваат во Дневниот центар за деца
со посебни потреби. Општина Гевгелија субвенционираше со по 500 денари на 54
социјално загрозени домаќинства за потрошената вода и комунални услуги. Од страна
на градоначалникот на општината на сите 224 новороденчиња и третороденчиња им
беа донирани по 6.000 денари, односно, по 12.000 денари. Исто така, на категоријата
граѓани-корисници на социјална помопш им беа донирани огревно дрво, јајца по повод
Велигден, новогодишни пакетчиња и друга помош.
Во изминатата година посебно внимание беше посветено на грижата и
социјализацијата на децата со посебни потреби, и тоа, преку конкретни мерки. Пред се,
во рамките на воспоставената соработка на Дневниот центар за лица со посебни
потреби и центарот „Мајка Тереза“. Но, и преку соработката со невладините
организации и здруженија, која се остваруваше преку програмата за финансиска
поддршка на актвностите на НВО. За одбележување е и остварената соработка со
фондацијата „Аполонија“, како во поглед на проектите за социјализација на децата со
посебни потреби, така и во поглед на поквалитетниот општествен и културен живот во
општината.
СПОРТ
Во текот на 2018 година во општина Гевгелија спортот повторно ја врати
публиката на спортските стадиони и во спортките сали, посебно, кога станува збор за
кошарката, фудбалот и ракометот. Но, истовремено, преку училишните спортски сојузи
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и други спортски здруженија во спортските активности беа вклучени и голем број млади
луѓе. Значаен поттик за тоа имаше Програмата за финансиска поддршка на спортот во
општина Гевгелија со која од општинскиот буџет беа издвоени 9 милиони денари. Но,
не само за финансирање на професионалните спортски клубопви, туку и за активности
на повеќе здруженија кои анимираат млади спортисти.
Гевгелија со право стана град на кошарката, и тоа, не само поради фактот дека
во овој град постојат и се натпреваруваат два прволигашки кошаркарски клубови
„Кожув“ и „Блокотехна“. Покрај меѓународните натпревари кои ги играат овие клубови,
во рамките на БИБЛ лигата, Гевгелија беше домаќин и на Македонската кошаркарска
репрезентација. Што е уште поинтересно Гевгелија го промовира и урбаниот спорт
преку кошаркарскиот турнир што се одржа во самиот центар на градот.
Консолидацијата на најстариот фудбалски клуб „Кожуф“ и неговото враќање во
трката за престижното друштво на македонскиот фудбал, беше причина за повторно
враќање на публиката на трибините на Градскиот стадион во Гевгелија. ФК„Кожуф“
покрај првенствените натпревари, посебно внимание му посвети и на подмладокот и
профукционирањето на младинската фудбалска школа. Донираната опрема на 200
млади фудбалери претставуваше голем поттик за овие млади фудбалери.
Паралелно, со спортските активности, беше извршено опремување на Градскиот
стадион во Гевгелија. Истовремено, продолжи акцијата за уредување на нови детски
игралишта во Гевгелија и во населените места. За таа цел, подготвена е програма за
отворање на десеттина детски спортски игралишта, а чија реализација ќе уследи по
завршувањето на тендерската постапка за набавка на потребната опрема.
ТППЕ
Во противпожарната заштита во општина Гевгелија во 2018 година е направен
значаен исчекор во подобрувањето на квалитетот на услугите – констатира
Словенечкиот институт за квалитет, при последната контрола на примената на ИСО
9001:2015 во општина Гевгелија. За тоа секако придонесоа активностите и
ангажирањето на професионалната ТППЕ-Гевгелија насочени кон превентивно и
навремено локализирање на пожарите, континуирана обука на пожарникарите и
едукација на населението, како и опремување на противпожарната единица. На сите
овие три пункта во текот на минатата година беа забележани успешни резултати.
Во 2018-та година на подрачјето на општините Гевгелија, Богданци и Дојран, која
територија ја опслужува ТППЕ-Гевгелија се случиле 141 пожар, кои биле локализирани.
Од нив, 104 пожари се случиле на отворен простор, при што била опожарена површина
од 33,5 хектари, 29 пожари биле на објекти, а 7 пожари се случиле на сообраќајни
средства.. Причината за 105 пожари била невнимание, додека кај 36 пожари причината
е човечкиот фактор. Најмногу од пожарите, вкупно 64, се случиле во месеците
септември и октомври, што секако се должи на продолженото и топло лето. Споредбено
со 2017 година, минатата година се случиле 41 пожар помалку.

Пожари

Објекти
Отворено
Сообраќајни
средства
Друго
Вкупно

2
29
104
07

3
29
104
07

1
/
/
/

2
46000
/
27000

3
46000
/
27000

Повредениагинати
лица
1
2
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/

01
141

01
141

/
/

12000
85000

12000
85000

/
/

Број на пожари

Матријална штета

1

/
/

/
/
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Инаку, најголем број на пожари лани се случиле во објекти и на отворено во
приватна сопственост (97), а помалку во објекти во државна сопственост. Покрај
интервенциите за локализирање на пожарите, ТППЕ-Гевгелија вршела и други технички
интервенции, што несомнено укажува на оспособеноста и нејзината техничка
опременост.
Учесници

Сообраќајни несреќи
Испумпување на вода од полавени простории
Спасивање на луѓе од височини/длабочини
Отворање на заклучени простории
Санација на состојби по несреќи
Инциденти со опасни материиi
Осветлување на терени
Друго

3
1
1
1
/
/
/
5

3
1
1
1
/
/
/
6

10
3
2
2
/
/
/
13

/
/
/
/
/
/
/
/

ВКУПНО

11

12

30

/

Други

Поажарни
кари

број
П-возила

Вид на технички интервенции

Значајно влијание на мобилноста и ефикасноста на ТППЕ-Гевгелија имаат
воведените редовни обуки на пожарникарите кои континуирано се одвиваа во текот на
минатата година. Стручното усовршување и оспособување
на пожарникарите
значително придонесува за остварување на добри резултати на ТППЕ-Гевгелија.
Наставна единица

Планирани часови

Реализирани часови

ПП Тактика
ПП Справа и опрема
Прописи за заштита од пожари
ПП опасности и мерки на заштита
Практични вежби
Улици, хидр.мрежа, објекти
Прва помош
Кондициони вежби

33
22
05
/
3
/
/
/

33
22
05
/
73
/
/
/

За успешноста и ефикасноста на ТППЕ-Гевгелија од посебно значење е и
опременоста на пожарникарите и обновувањето на возниот парк. Во текот на 2018
година набавени се теренско возило Амарок (донација од ДЗС-Скопје), медицинско
возило Фолсфаген, опрема за врски - рачни, колски и стационарна станица, 20 парчиња
нови ПП црева. Додека пак за пожарникарите се набавени чевли, ракавици и маици,
како и Бристол облека, која беше донирана од колегите-пожарникари од Хрватска.
ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГИ
Во општина Гевгелија работи посебен Општински центар за услуги преку кој на
граѓаните им е овозможено да поднесуваат барања согласно надлежностите на
локалната самоуправа. Покрај канцеларијата во општинската зграда, Општинскиот
центар за услуги има свои истурени канцеларии во Миравци, Негорци, Прдејци и
Богородица. Минатата година во канцелариите на Општинскиот центар биле поднесени
вкупно 3073 барања, од кои најбројни биле барањата за средба со градоначалникот
(695), за издавање на потврда за адреса (597), за финансиска помош (506).
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Р.
бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

9.
10
.
11
.
12
.
13
.

Вид на барање/пријава

Гевге
Лија

Барање за прием кај
градоначалникот
Пријава за дефект на
улично осветлување
Барање за проширување
на улично осветлување
Барање
за
вршење
инспекциски надзор
Барање
за
увид
на
инспекторат за сообраќај
Барање за палење на василичарски оган на ј/п
Барање
за
асфалтирање/бетонирање улица
Барање на финансиска
помош

674
195

Богоро
дица

Миравц
и

10
8

23

7
15

12

17

Негор
ци

Прдеј
ци

6

5

54

30

310

4

1

12

23

5

72

1

3

1

2

2

12

2
1

1

10
506

Барање потврда за сопственост на стан и адреса
469
Барање за надомест за
новороденче
224
Пријави за штети на
земјоделски посеви од 146
елементарни непогоди
Предлози за дополнување
на Буџетот на општина 10
Гевгелија
Други барања и услуги на
160
граѓаните
Вкупно:
2417

Вкупно

695

506

17

48

51

12

597
224

29

161

336

1

1

1

1

15

35

112

82

38

427

84

232

244

96

3073

Средбите на градоначалникот со граѓаните се редовна форма на комуникација,
која се реализира еднаш неделно (во четврток или друг ден од неделата) преку
Општинскиот центар за услуги. За прием во текот на минатата година во канцелариите
на Општинскиот центар за услуги се пријавиле 695 граѓани, кои се реализирани.
Поднесени барања за прием за:
Комуналии
Урбанизам
Станбени прашања
Вработување
Образование
Култура/спорт
Социјална заштита
Екологија
Земјоделие
Друго
Вкупно:

78
110
69
238
18
10
40
7
2
123
695
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Покрај ова, градоначалникот на општина Гевгелија оствари непосредни средби
и со над 500 граѓани, стопанственици, културни и други општествено јавни работници,
договорени преку Одделението за поддршка на работата на градоначалникот. Исто
така, градоначалникот на општина Гевгелија имаше бројни средби со граѓаните во
месните заедници и во населените места. За тоа секако придонесе и успешно
спроведените избори во најголемиот дел од месните заедници. Новоизбраните
раководства организираа собири на граѓани, трибини и други манифестации на кои
учествуваше и градоначалникот на општината.
ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Општина Гевгелија е најотворена локална власт во Република Македонија, во
поглед на доброто владеење за отвореност и отчетност во политиката и владеењето.
Ова го покажа истражувањето на Метаморфозис - Фондација за интернет и општество,
организирано во сорабока со партнерите од регионалната мрежа на НВО и „ACTION
SEE“, за нивото на транспарентност, отвореност и отчетноста на извршната и локалната
власт во регионот. Истражувањето, кое беше направено во текот на 2018 година,
покажува дека општина Гевгелија исполнува 53,61% од овие критериуми, односно
највисокo ниво. Дури потоа следуваат општините Илинден со 46,24%, Берово со
39,80%, Куманово со 36,76%, додека Скопје исполнува 25,98%.
Општина Гевгелија е целосно отворена и транспарентна општина, која ги
информира граѓаните преку повеќе информативни алатки. Почнувајќи од електронскиот
билтен, што се објавува секојдневно, веб страната на општината, месечникот
„Гевгелиски магазин“, па се до редовните прес конференции и брифинзи со новинарите.
Седниците на Советот на општина Гевгелија се емитуваат одложено на локалната ТВ
Нова 12 и на регионалната ТВ Кобра.
Во текот на 2018 година до општина Гевгелија биле поднесени 28 барања за
слободен пристап до информации од јавен карактер. Од нив, 6 барања се поднесени од
физички лица, од кои по две од лица со место на живеење во Гевгелија и Скопје и по
едно со место на живеење во Богданци и Прилеп, додека 22 барања се поднесени од
13 правни лица, од кои 8 со седиште во Скопје, 2 со седиште во Струмица, и по 1 со
седиште во Велес, Прилеп и Валандово.
Поднесените барања се однесуваа за разни прашања од работењето на
локалната самоуправа, почнувајќи од бројот на службени возила со кои располага
општината, бројот на одржани седници на Советот на општината, стратешки планови,
општинскиот буџет, па, се до разни програми, план за јавни набавки, информации за
мигрантската криза, број на вработени во општинската администрација и многу други
прашања. На сите 28 поднесени барања за слободен пристап до информации од јавен
карактер било одговорено позитивно.
Во општина Гевгелија успешно се применува Систем 48 преку кој граѓаните ги
пријавуваат своите барања до надлежните општински служби, кои во рок од 48 часа
треба да преземат мерки за нивно решавање или пренасочување до надлежните
општински служби. Снимката од јавната презентација на Систем 48 часа, на која еднаш
месечно се дава отчет за пријавените и решените барања поднесени од страна на
граѓаните преку овој систем, се емитува на локалната телевизија. Истовремено, на
презентацијата раководителите на општинските одделенија и сектори во
ЈПКД„Комуналец“ даваат отчет за реализираните активности.
Преку Систем 48 во текот на 2018 година биле пријавени 295 барања од страна
на граѓаните, од кои 193 биле веднаш решени, а другите проследени за решавање до
надлежните служби. Најголемиот број од пријавените барања – 195 се однесувале на
дефект на уличното осветлување, 15 на интревенција на локалните патишта, 27 барања
биле за инспекциски надзор, а 58 од делокругот на работењето на ЈПКД„Комуналец“.
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СИСТЕМ 48
ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА

Јавно осветлување

незапочнати

одложени

затворени

15

81

99

Локални патишта

15

Инспекциски надзор 1

26

ЈКПД Комуналец

3

2

53

Вкупно

19

83

193

вкупно
195
15
27
58

295

поднесени барања
27

58

15

осветлување
локални патишта
инспекциски надзор
ЈКПД Комуналец

195

Статус на поднесените
барања

незапочнати

одложени

затворени

вкупно

19

83

193

295

статус на поднесени барања
83

19

затворени
одложени
незапочнати
193
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ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
ОДДЕЛЕНИЈА

Одделение за комунални
работи
и локални патишта

незапочнати

одложени

затворени

вкупно

15

81

114

210

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

одделение за комунални работи и локални
патишта
незапочнати
15

81

одложени
затворени

210

вкупно
114

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

одложени

1

затворени

вкупно

26

27

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

одделение за инспекциски надзор
1

0

27
незапочнати
одложени
26
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ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
незапочнати
3

ЈКПД
Комуналец

одложени
2

затворени
53

вкупно
58

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

ЈКПД Комуналец

58

53

во тек
одложени
затворени
вкупно

2

3

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Општина Гевгелија во текот на 2018 година имаше богата и значајна
меѓународна соработка. Токму како резултат на ваквата соработка и афирмацијата на
општината како локална самоуправа која ги применува европските стандарди, беа
финиширани повеќе проекти. И тоа, во рамки на програмите за прекугранична соработка
на ЕУ, програмите за подобрување на условите за живот на УНДП, како и програмите
на Светската банка за подобрување на општинските услуги. Само преку програмите на
ЕУ на општина Гевгелија минатата година и беа доделени 685.000 евра за реализација
на одобрените проекти. Од други донатори беа обезбедени 12 милиони евра за
реализација на капитални зафати.
Градоначалникот на општина Гевгелија минатата година имаше редовни средби
со локалните власти во пограничните општини во соседна Грција, пред се, општина
Пеонија. Средбите беа насочени кон заедничките проекти на овие традиционални
партнери во програмите за прекугранична соработка на ЕУ, но, и договарање на идните
заеднички настапи. Ваквите средби значително придонесоа за унапредување на
односите меѓу двете земји, посебно, важни за општина Гевгелија, каде што секојдневно
престојуваат голем број гости од соседните општини во Грција. Соработката со
збратимените општини минатата година, покрај редовните средби и размена на
искуства, беше насочена кон заедничкото учество во европските програми, главно, „ЕУ
за граѓаните“. Во таа насока беа разговорите што ги водеа гардоначалниците на
општина Гевгелија и на општина Радече, во Словенија, која пројави интерес за
воспоставување на соработка меѓу двете општини. Минатата година општина Гевгелија
потпиша Меморандум за соработка со општина Ужгород во Украина, со кој всушност се
дефинираат полињата за соработка меѓу двете општини.
68 годишнината од формирањето на ЕУ во Гевгелија беше одбележана со
традиционалното претставување на четири земји членки на ЕУ – Шведска, Австрија,
Грција и Кипар. Пред платото на Народниот театар во Гевгелија беа поставени
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штандови на која секоја земја беше претставена со пропаганден материјал од страна
на учениците од ООУ„Владо Кантарџиев“ и од ООУ„Крсте Мисирков“. Нивната
креативност во презентацијата предизвика посебно внимание кај присутните на
настанот, на кој присуствуваше и амбасадорот на Кралството Шведска во Република
Македонија, Матс Стафансон.
Градоначалникот на општина Гевгелија минатата година учествуваше во
работата на Заедничкиот консултативен комитет меѓу Република Македонија и
Комитетот на регионите на Европската Унија (ЗКК), на кој се расправаше на тема
„Состојбата на тековните реформи: придонесот и нивното влијание врз локалните и
регионалните власти“. Во текот на годината, исто така, градоначалникот на општина
Гевгелија беше домаќин и оствари средби со повеќе дипломатските претставници на
земји членки на ЕУ, но и други земји во светот.
Градоначалникот имаше средби со европскиот амбасадор во нашата земја
Самуел Жбогар, амбасадорката на Швајцарската Конфедерација во РМ, Сибил Сутер,
амбасадорот на Република Грција, Димитрис Јаникакис, амбасадорката на Украина во
нашата земја, Наталија Задорожњак, италијанскиот амбасадор Карло Ромео,
амбасадорката на Босна и Херцеговина Лепа Бабиќ, канадската амбасадорка во
Белград, Кати Ксаба, српската амбасадорка Душанка Дивјак-Томиќ, досегашната
претставничка на УНДП во нашата земја Луиза Винтон, јапонската амбасадорка Кеико
Ханеда, чешкиот амбасадор во нашата земја, Мирослав Томан. Исто така,
градоначалникот на општина Гевгелија ја прими и делегацијата на Сенатот на Чешката
Република, предводена од потпретседателот Јири Шестак.
Општина Гевгелија имаше добра соработка и со повеќе меѓународни
организации, кои финансиски ја поддржаа реализацијата на неколку значајни проекти.
Проекти

Изградба
брана

Статус

на

Конска Изградбата во тек

Нов водоснабдителен Предаден во
систем
употреба

вредност

инвеститор

39,6
мил.евра
105.325.025
денари

Влада на РМ

Пречистителна
станица

Предадена во
употреба

10,6
мил.евра

Времена депонија за
комунален отпад
Уредување на
излетиштето Динќут
Регулација на коритото
на Сува река
Доизградба
на
14
училници во
СОУ„Ј.Јосифовски“

Изградбата
завршена
Изградбата
во
завршна фаза
Завршена
тендерска постапка
Изградбата во тек

1,1 мил.евра

ИПА-грант
Светска
банка
(подзаем)
Општина Гевгелија
Швајцарска агенција
за развој (SECO)
Влада на Грција
Влада на Македонија
УНДП-Јапонски грант

169.000 евра ИПА-ППС со Бугарија
516.000 евра ИПА-ППС со Грција
34
мил.денари

Светска банка (заем)
Општина Гевгелија

Во текот на изминатата година се направени потребните предуслови во 2019
година општина Гевгелија да биде фискално стабилна и солвентна за да може да ги
извршува сите свои функции и надлежности. Истовремено, да може да аплицира на
сите новоотворени меѓународни програми и фондови, како резултат на забрзаниот
процес на евро-атланските интеграции на нашата земја. На тој начин ќе се обезбедат
сите услови за продолжување и практично остварување на визијата за модерна,
европска и зелена општина Гевгелија.

