
- 1 -

OTЧЕТ
НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 
НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

2013-2017 ГОДИНА





- 3 -

Почитувани сограѓани,

Со задоволство можам да констатирам дека во из-
минатите четири години од мојот втор мандат како 
градоначалник, продолжив, заедно со општинската 
администрација и со Советот на општина Гевгелија, а 
секако и со поддршка, помош и извонредните идеи и 
иницијативи од граѓаните во општината, да ги оства-
рам ветените и да отпочнам со реализација на нови 
проекти од изборната програма, со која по втор пат, 
ја добив поддршката од граѓаните за градоначалник 
на општина  Гевгелија. Најголемиот број документи, 
во прв ред, буџетот на општината и програмите за 
негова реализација, што беше предуслов за реали-
зација на програмските активности, беа донесени 
благодарејќи на поддршка на советниците од ВМРО-
ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, за 
разлика од советниците од опозицијата, чија поддршка 
редовно изостануваше.

Сите реализирани проекти значат  и придонесуваат 
за подобрување на квалитетот на живеење на сите 
граѓани во општината но, и за нејзино брендирање 
како една од најпосакуваните дестинации за живее-
ње во Република Македонија. Ваквите остварувања се 
должат, пред се, на принципите со кои се раководев 
-  посветеност, отвореност и отчетност за се што е 
направено.

Со ова на најдиректен начин покажавме дека во 
нашето работење ни беше најважно да ги оправдаме 
очекувањата на граѓаните и нивната доверба. Но, ис-
товремено, да им покажеме дека одговорно и чесно 
сме го потрошиле секој нивен денар, кој влегол во 
буџетот на општината.

Пред четири години, кога по втор пат станав гра-
доначалник на општина Гевгелија, ветив многу рабо-
ти. Најголемиот дел од нив веќе се остварени или се
во фаза на остварување.

Најдобра потврда за тоа се изградените нови патишта, 
атмосферски и канализациони линии, подобрените 

услови во образованието, развојот на културата и 
спортот, зголемената заштита на животната средина и 
подобреното урбано живеење на граѓаните.

Од вкупно реализираните проекти, во текот на изми-
натите четири години, само за патна инфраструктура 
беа издвоени 246.204.488 денари и изградени, покрај 
другото, најголемиот дел од патниот правец Негорци - 
Серменин, дел од патниот правец до село Хума, дел од 
Западниот булевар во Гевгелија, нови улици, тротоари 
,кружни текови и пешачки патеки во сите населени 
места во општината.

Со сопствени средства и со финансиска поддршка од 
Владата на РМ проширена е канализационата мрежа, 
изградени се нови канализациони линии во Прдејци, 
Мрзенци, Моин и Давидово.

За подобро водоснабдување реализирани се кон-
кретни зафати во скоро сите населени места, а во 
Гевгелија е извршена реконструкција на постојниот 
бунар за пиење кај Вардар и започна  изградбата на 
новиот водоснабдителен систем.

За проширување на фекалната и атмосферската кана-
лизација, за нови водоводни линии и за одржување 
на речните корита за четири години беа вложени 
73.270.499 денари.

Додека пак за реконструкција на детските градинки, 
домовите на културата и другите општински објекти, 
за нова урбана опрема и за нови линии од уличното 
осветлување беа вложени 114.773.956 денари.

Во образованието беа вложени над 17 милиони 
денари, така што во сите основни училишта и во 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ реализирани се повеќе 
зафати за подобрување на условите за настава, 
пред се, за замена на столаријата, за реконструкција 
на санитарните јазли или пак реконструкција на 
подрачните училишта.

ОДГОВОРНО, ЧЕСНО
И ТРАНСПАРЕНТНО
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Донесени се триесеттина урбанистички планови 
како основен предуслов за урбанизација, но и за 
подобрување на бизнис климата и поттикнување на 
локалниот економски развој. 

Во спортот паралелно ја поддржувавме активноста на 
спортските клубови, училишниот и масовниот спорт, 
но, и проширувањето и подобрувањето на спортската 
инфраструктура преку изградба на нови игралишта за 
рекреирање на младите, реконструкција на постојните и 
изградба на нова училишна спортска сала.

Додека пак во културата го подобривме имиџот на 
Гевгелија како град со богато културно живеење, но и 
со континуирано подобрување на условите за развој 
на културата. 

Во изминатите четири години продолживме со 
обезбедувањето на социјална заштита и грижа за 
социјално ранливите категории на граѓани, и тоа, 
преку конкретни проекти и активности. Го субвен-
циониравме престојот на деца во ЈОУДГ „Детска 
радост“ во Гевгелија на самохрани родители и со-
цијално загрозени родители, ја субвенциониравме 
потрошувачката на вода за пиење за домаќинствата,
кои се корисници на правото на социјална парична 
помош на подрачјето на општина Гевгелија. Покрај 
ова општина Гевгелија го помагаше и Дневниот 
центар за деца со посебни потреби, обезбедувајќи 
бесплатен превоз на деца кои го посетуваат центарот.
Исто така, обезбедивме еднократна парична помош 
за сите новородени деца во износ од 6.000 денари 
за првородено дете и 12.000 денари за трето родено 
дете.

Сето ова само за себе зборува дека во нашето 
работење сме биле на вистинскиот пат и сме создале 
поволни услови за живот и бизнис клима. 

Бројот на невработени во општината е намалена на 
само 582 лица, или 4,59% и покрај светската економска 
криза и политичка криза, која ја зафати земјава.

И во такви сложени услови се реализираа многу 
проекти за кои порано не се ни помислувало да се 
отпочнат, без притоа да се зголемат давачките на 
граѓаните, 

Секој од бројните граѓани на општина Гевгелија со 
кои имав можност да се сретнам во мојата канцела-
рија изминатите години имаше своја приказна, 
свое видување за тоа како би требала да се развива 
општина Гевгелија. Заедно, сите тие приказни ја пра-
ват вистинската слика на општината. 

Некој некогаш рекол дека работата со приказните е 
што тие завршуваат тогаш кога ќе престанеме да ги 
кажуваме и кога од зборови преминуваме на дела. 

Јас сум роден и израснат во овој град, имав своја визија 
и своја приказна за тоа како треба да изгледа оваа 
општина. Многу добро ги познавам проблемите со кои 
се соочуваат гевгеличани и секојдневно изминатите 
четири години  правев се што е во моите можности 
и надлежности, укажувањата на моите сограѓани, од 
зборови да ги преточам во дела.

Привилегија е да се биде градоначалник на општи-
на Гевгелија, привилегија е да се работи за доброто 
на секој жител на општината, затоа што оние кои ме 
избраа на ова место имаа доверба во мене, а јас таа 
доверба со посветено работење настојував  да ја 
оправдам.

Гевгелија ќе продолжи да се развива со исто, а се 
надевам и со побрзо темпо, на сите полиња на 
живеење, затоа што граѓаните на општината тоа 
го заслужуваат и со право посакуваат високите 
стандарди да се применуваат во сите полиња. 

Нашите граѓани заслужуваат со секој изминат ден да 
се подобруваат условите за нивно живеење и јас со 
мојот тим на тоа посветено ќе работиме и оваа година. 

Гевгелија е нашиот дом, а ние немаме резервна ва-
ријанта. Овде е нашата иднина и иднината на нашите 
деца, кои не мора да одат по туѓина. Затоа, и оваа 
година продолжуваме да ја градиме заедно нашата и  
иднината на нашите деца.

Изминативе години покажавме дека заедно можеме 
повеќе и дека Гевгелија се сака со дела и проекти.
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	Изградба на  нова Автобуска станица.

 Гевгелија доби модерен комплетен транспортен
 центар, кој ги задоволи потребите за 
 автобуски сообраќајa

 - Вредност : 11.635.000 денари

 - Финансирано од буџетот на Општина Гевгелија

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РА3ВОЈ

НЕКОГАШ

ДЕНЕС
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	Изградба на нов Градски пазар

 Новиот градски пазар се простира на површина 
 од 5.888 метри квадратни. Завршена е изградбата 
 на челичната конструкција, подната плоча,паркинг 
 просторот, оградата, а наскоро е планирано целосно 
 покривање и пуштање во употреба. Во склоп на пазарот 
 во тек е  и  постапка за изградба на 24 дуќани со кој 
 целосно ќе се комплетира овој проект.

 - Вредност : 78.833.508 денари

 - Финансирано од буџет на Општина Гевгелија

НЕКОГАШ

ДЕНЕС
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	Изградба на Конска брана 

 Потпишан договор за изведба со  турската компанија 
 „Адали холдинг“, издадено  одобрение за  градба, во тек 
 се подготвителните работи за реализација на проектот
 39,6 мил. евра 

 - Финансирано од  Влада на РМ



- 10 -

	Изградба на нов  водоснабдителен систем во Гевгелија

 Започна  изградбата на  новиот водоснабдителен систем во Гевгелија, во рамките на проектот
 „Подобрување на системот за водоснабдување во Гевгелија”. 

 Со проектот се планира изведба на нови бунари, со вкупно очекуваната проектирана издашност на целиот 
 бунарски систем од 150 - 200 литри во секунда. Предвидена е изградба на хлорна станица, резервоар на Мрзенски рид, 
 со капацитет од 1000 м3, како и потисен цевковод од бунарите до резервоарот, со должина од 1366 метри.

 Вкупната вредност изнесува 105.325.025 денари, а изградбата на системот треба да заврши до крајот на 2017 година. 
 Средствата се обезбедени преку заем од Проектот за подобрување на општинските услуги во износ од 83.471.430 
 денари или 1.357.259 евра, обезбедени од Светска банка, грант за подобрување на руралната инфраструктура  
 од 260.000 евра, од кои 195.000 евра се обезбедени преку ЕУ од ИПА фондовите, додека 65.000 евра се средства 
 од националниот буџет на РМ.



- 11 -

	Уредување на патека, кула за набљудување,  
 видиковци, инфо-табли на Вардарски рид

 Патеката се наоѓа во непосредна близина на познатиот 
 археолошки локалитет, а целиот проект треба да 
 обезбеди поголема информираност за богатото 
 природно и археолошко наследство во општината 
 и туристичка посетеност. 

 - Вредноста на овој проект е 173.000 евра 

 - Финансирано од  ЕУ преку ИПА-ППС со Бугарија

НЕКОГАШ

ДЕНЕС
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	Партерно уредување на  центарот во туристичкиот  локалитет Смрдлива вода 

 Во тек е уредувањето на централното подрачје

 - Вредност 5.881.710 ден. 

 - Финансирано од ЦРЈИПР-ИПАРД и општинскиот буџет
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	Изградена нова фекална канализација во Прдејци

 - Во должина од 4,8 километри

 - Вредност  262.000 евра,
    Средства обезбедени преку програмата на 
    Министерство за транспорт и врски од  
    Европската инвестициона банка

КОМУНАЛНИ РАБОТИ
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	Изградена нова фекална канализација во Мрзенци

 - Во должина од 4,7 км 

 - Вредност  16 милиони денари
   Средства обезбедени преку програмата на Министерство за транспорт и врски 
   од Европската инвестициона банка.
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	Изградена нова канализациона линија во Моин

 - Во должина од 2307 метри

 - Вредност 12.410.640 ден. 
    Финансирано од ИПАРД-АФП3РР и 
    Општина Гевгелија
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	Изградба на нова канализациона линија во Давидово

 - Вредност 4.791.069 ден. 

 - Финансирано од ИПАРД-АФП3РР и  Општина Гевгелија
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	Изграден крак од Фекална канализација во Богородица

 - Вредност : 428.249 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија
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 Атмосферска канализација  и реконструкција и асфалтирање на  ул. „Ѓорѓи Стамов”

 - Вредност : 2.133.591 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија

 Изградена Атмосферска канализација на ул. „Кочо Рацин”

 - Вредност : 2.384.822 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија
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	Атмосферска канализација на ул. „Серменинска” .
 Со реализацијата на проектот
 овозможено е асфалтирање на улицата.

 - Вредност:1.738.506 денари 

 - Финансирано од општина Гевгелија

	Атмосферска канализација на  ул. „Д.Ковачев”    

 - Вредност:2.364.818 денари  

 - Финансирано од општина Гевгелија
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	Атмосферска канализациона линија на влезот во Негорци

 - Вредност:2.347.758,92  денари  

 - Финансирано од општина Гевгелија
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	Изградена атмосферска канализација на ул.7 Ноември
 Изградба на втората фаза, која се протега од каналот Рауљ, па се до улицата кај затворот

 - Финансирано од Општина Гевгелија
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	Регулирање и изградба на атмосферска канализација на 
 Ул.Митко Зафировски  и Крак на ул.С.М.Данко 

 - Вредност: 3.445.259 денари 

 - Финансирано од Општина Гевгелија
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	Бетонски канал во Моин

 - Вредност : 544.565 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија

	Фекална канализација на улица „Г.Делчев”  

 - Финансирано од општина Гевгелија
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	Водоводна линија, фекална и атмосферска канализациона линија на продолжениот дел од Булевар Гевгелија 

 - Вредност : 2.797.936 денари (за фекална и атмосферска канализација)  

 - Вредност :866.052 денари (за водоводна линија)

 - Финансирано од Општина Гевгелија
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	Одводен канал за атмосферски води 
 во Негорци

 Изградбата е дел од проектот „Развој на механизми за 
 одржливо управување со речните сливови како мерка 
 за претпазливост против поројните феномени“, што 
 општина Гевгелија го реализира со финансиска 
 поддршка од ИПА-ППС со Грција во износ од 
 185.000 евра

НЕКОГАШ

ДЕНЕС
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	Доизградба на одводен канал Рауљ 
 Изградени 1090 метри во рамките на втората фаза

 - Вредност:311.917 евра 

 - Финансирано од ИПА-ППС со Грција
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	Регулација на речните корита
 Расчистување и чистење на канал во Милетково, канал во Богородица, канал во Негорци.

 - Финансирано од Општина Гевгелија
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	Санација на дел од коритото на 
 Сува река и Мрзенска река   

 - Финансирано од Општина Гевгелија
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	Реконструкција на бунарот со вода за пиење кај Вардар 

 - Вредност 76.000 долари

 - Финансирано од УНДП
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	Набавена нова механизација за управување со комунален отпад   

 - 2 возила за одведување на смет, 1 цистерна во вредност од 346.161 евра,
  1 булдожер во вредност од 200.000 евра
   Донација од ЕУ

 - 1 валјак во вредност од 20.000 евра, 1трактор со приколка во вредност од 16.000 евра.
  1 комбе за превоз на комунални работници и опрема
  Донација од УНДП
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	Електро-инсталатерски работи за осветлување на кампот за прифаќање на мигранти 
 и површините околу кампот

 - Вредност 588.447 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија
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	Намалување на загубите на вода за пиење
 Заменети 2724 стари со дигитални водомери во индивидуалните станбени објекти, 
 а претстои замена на уште 1300 вертикални дигитални водомери во станбените згради   

 - Вредност: 543.860 евра

 - Финансирано со кредит од KFW банка



- 34 -

	Изграден натпатник на автопатна делница кај Милци
 Изградбата на натпатникот на автопатната делница во непосредна близина на преминот Богородица 
 е дел од новата патна инфраструктура до новиот мултинаменски компекс кај Милци.

 - Вредност од 24 милиони денари

 - Инвеститор:Агенцијата за државни патишта на РМ

ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 35 -

	Изградба на патна инфраструктура на УПВНМ-Граничен премин

 - Вредност 1,3  мил.евра 

 - Финансирано од Општина Гевгелија

ВО ТЕК НА И3ГРАДБА

ДЕНЕС



- 36 -

	Доуредување на Западниот булевар  „Гевгелија”
 Асфалтирање на Западен Булевар, изградени 
 водоводна и канализациона  линија, мост, кружен тек,
 уредени тротоари, поставени канделабри .

 - Вредност 31.000.000 денари 

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 37 -

	Изградена на улици во населба „Караорман ”
 Обезбеден сообраќаен приклучок до 
 новите градежни парцели

 - Вредност: 2.996.616,48 денари 

 - Финансирано од Општина Гевгелија

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 38 -

	Доизградба на патот Негорци- Серменин (во три фази по 2 км)

 - 40.861.889 ден. со финансиска поддршка од 
  Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РМ.



- 39 -

	Асфалтирана    ул. „Серменинска” 

 - Вредност: 1.178.780,49 денари 

 - Финансирано од Општина Гевгелија

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 40 -

	Влезна улица во Моин
 Асфалтирана и проширена влезната улица во Моин

 - Вредност: 2.357.752,00 денари 

 - Финансирано од Општина Гевгелија

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 41 -

	Асфалтирање и реконструкција на најоштетените улици во Богородица

 - Финансирано од Општина Гевгелија

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 42 -

	Асфалтирана улицата 11-ти Октомври

 - Финансирано од Општина Гевгелија

ВО ТЕК НА И3ГРАДБА

ДЕНЕС



- 43 -

	Асфалтирана улица во Индустриската зона

 - Финансирано од Општина Гевгелија

ДЕНЕС

ВО ТЕК НА И3ГРАДБА



- 44 -

	Асфалтирана улицата  „Ристо Јанев” 

 - Вредност: 3.062.512,26 денари 

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 45 -

	Реконструкција на ул. „Коле Неделковски”

 - Вредност : 2.419.767 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија

	Реконструкција на ул. „Иво Лола Рибар”

 - Вредност : 983.270 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 46 -

	Реконструкција на ул. „Партизанска”

 - Финансирано од Општина Гевгелија

	Реконструкција на ул. „Скопска”

 - Вредност : 844.998 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 47 -

	Реконструкција на дел од ул. „Димитар Влахов”.

 - Вредност : 960.225 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 48 -

	Реконструкција и асфалтирање на улица „4 јули”

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 49 -

	Бетонирани краци на улица „Деко Ковачев„  

 - Финансирано од Општина Гевгелија 

	Асфалтирање на улица во Прдејци (од селото до „Интер –Констракшан“)

 - Финансирано од ЈП Државни патишта



- 50 -

	Асфалтирање на ул.Гоце Делчев во Мрзенци

 - Вредност:18.971.989 ден. 

 - Финансирано од АФП3РР и Општина Гевгелија



- 51 -

	Асфалтирање на  улицата  “Александар Сингер “  

 - финансирано од Општина Гевгелија

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 52 -

	Асфалтирање на  улицата   „Апостол Петков“

 - финансирано од Општина Гевгелија НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 53 -

	Бетонирани улици, краци и тротоари 
  во Ново Конско
 Бетонирани се сите попречни улици 
 во ова населено место

 - 2.196.770 ден. 

 - Финансирано од Општина Гевгелија

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 54 -

	Асфалтирање и реконструкција на улица „Македонија“

 - Финансирано од Општина Гевгелија

	Тротоари на ул.„ Железничка“ и ул. „Радован Ковачевиќ”

 - Вредност : 1.092.454 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија 



- 55 -

	Бетонирани улици во Кованец

 - 503.006 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија

	Бетонирани улици во Негорци,Богородица, ул.„Титоградска“,ул.„Г.Делчев“ - крак Негорци

 - 2.300.915 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија

НЕКОГАШ ДЕНЕС



- 56 -

	Бетонирани улици „С.Михајлов“, „Р.Динев“ - крак Миравци, „Елена Минчева“- Миравци, „Гоце Делчев“ - 
 крак Миравци, „Ѓорги Митров“- крак Миравци,  „М.Тито“- крак Миравци, „Иднина“ Миравци

 - 1.300.613 денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 57 -

 Уредување на кружни текови
 Уредени два кружни  текови  на крстосницата кај ПС-Гевгелија и кај поранешна Касарна

 - Финансирано од Општина Гевгелија

ВО ТЕК НА И3ГРАДБА

ДЕНЕС



- 58 -

ДЕНЕС

ВО ТЕК НА И3ГРАДБА



- 59 -

	Изградба на Пешачка патека од Негорски бањи 
 до Негорци (Должина 822 метри)

 - 4.175.137 ден 

 - финансирано од Општина Гевгелија

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 60 -

	Изградба и реконструкција на тротоари, патеки, 
 станбени улици и други јавни површини со 
 павер елементи (ул. Ристо Јанев,ул. Гевгелија, Пешачка 
 патека до болница, Тротоар на ул. 7-ми Ноември)

 - 5.461.934 ден  

 - финансирано од Општина Гевгелија



- 61 -



- 62 -

	Санација на оштетено крило на АБ мост на Конска Река

 - Вредност:1.018.684 денари 

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 63 -

	Изградба на мост во Давидово
 Обезбеден преминот преку „Луда река„ во Давидово до патот кон Црквата

 - Финансирано од општината

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 64 -

	Изградба на Прoчистителна станица 
 за фекални води крај Вардар   
 Изградбата е во звршна фаза

 - Вредност : 9,7 милиони ЕУР

 - Финансирано од Швајцарска агенција за 
    развој СЕКО, Македонска и Грчка влада

УРБАНИ3АМ - ЖИВОТНА СРЕДИНА

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 65 -

	Урбанизација
 Донесени или поведена постапка за донесување на 30 урбанистички планови, од 5016 барања 
 за легализација на објекти легализирени се 2380, а издадени се 194 одобренија за градба.

	Осветлувањето на делницата од автопатот „Александар Македонски“
 Должина на трасата која е осветлена изнесува 6.000 метри, од кои 3.500 метри на автопатот 
 и 2.500 метри на краците од клучката., а  поставени се 158 канделабри.



- 66 -

	Нови линии за улично осветлување
 Поставени се нови линии за улично осветлување на влезот во Гевгелија, ул. Караорман - Нова населба,ул. 
 Леонид Јанков - Гевгелија, ул. Коле неделковски – Гевгелија, ул. Мицо Шаренков - Гевгелија, ул. Белградска - Гевгелија,
 Детско игралиште на ул.И.Миов Гевгелија, Богородица, Миравци, Моин – влез и игралиште.



- 67 -

	Поставени Автобуски постројки 
 Поставени 17 постојки во Гевгелија 
 и во населените места

 - Вредност : 1.091.736 денари  

 - Финансирано од Општина Гевгелија 

	Ден на дрвото
 Во рамките на акцијата се пошумува  во околината на Гевгелија, во подрачјето “Топлик”, каде пред неколку
 години беснееше голем шумски пожар. Во пошумувањето учествуваат вработените од општинската администрација, 
 Шумското стопанство Кожуф, ЈПКД Комуналец и големиот број средношколци и граѓани.



- 68 -

	Реконструкција на ПУ во Кованец

 - 1,195,340 денари, 

 - Финансирано од Општина Гевгелија

ОБРА3ОВАНИЕ

НЕКОГАШ



- 69 -

ДЕНЕС



- 70 -

	Нова училишна спортска сала во ООУ„Климент Охридски“-Миравци

 - Финансирано од Влада на РМ



- 71 -

	Реконструкција и изработка на термофасада  на училишната зграда  на СОУ „Ј. Јосифовски“

 - 700.000  денари 

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 72 -

	Реновирање на санитарните јазли и градежно занаетчиски работи 
 во Основното училиште „Владо Катарџиев”
 Со вкупно 1,7 милиони денари, издвоени од општинскиот буџет, 
 се изврши комплетна реконструкција на тоалетите, 
 а со тоа значително се подобрени хигиенските услови 
 за учениците од ова училиште.



- 73 -

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 74 -

	ОУ „Климент Охридски“
 Поправка на дел од кровната конструкција 
 Инсталација на систем за користење на техничка вода во централното училиште .

 - Финансирано од Општина Гевгелија

	ОУ „Ристо Шуклев“
 Уредување на училишниот двор со тревна површина и замена на подот во  училници  

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 75 -

	Реконструкција на санитарните јазли ,замена на столарија и прозорците во ПУ во Богородица и Мрзенци

 - 1,7  милиони  денари 

 - Финансирано од Општина Гевгелија

ДЕНЕСНЕКОГАШ



- 76 -

	Обнова на фасада и поставување на  нови прозорци во ПУ во Прдејци

 - Финансирано со сопствени средства во износ  од 890.000 денари.

	Изградба на Мултинаменско игралиште (мал фудбал, ракомет и кошарка) 
 на Спортско-рекреативен комплекс „Касарна”
 Реализирано преку Програмата на Владата на РМ
 Овој проект е дел од програмата на Агенцијата за млади и спорт “Изградба на 100 игралишта”, 
 а игралиштето е наменето за мал фудбал, ракомет и кошарка.

СПОРТ И МЛАДИ

НЕКОГАШ



- 77 -

ДЕНЕС



- 78 -

	Спортско-рекреативен комплекс „Касарна“ 
 (изградба на Фитнес зона)

 - Финансирано од Влада на РМ



- 79 -

	Општина Гевгелија издвојува значајни средства за подршка на спортот. Изминатите години преку програмата за 
 финансиска поддршка на спортот се издвојуваа по 8.000.000 денари, а за 2017 година 9.000.000 денари наменети 
 за организирање на разни турнири, младински школи, меѓународни изложби на расни кучиња, атлетски собири и 
 бројни други спортски активности. За омасовување на спортот придонесоа и училишните спортски игри во 
 организација на Сојузот на училишни спортови, посебно, новоформираните училишни спортски клубови. 
 Што се однесува пак до професионалниот спорт вреди да се одбележи реактивирањето и резултатите што 
 ги постигна ФК„Кожуф“, повторното враќање на спортската сцена на машкиот и женскиот ракомет, а, се разбира 
 и успешното натпреварување на КК„Кожув“ во Првата македонска кошаркарска лига и балканската БИБЛ лига.

	Изградба на детски игралишта
 во Гевгелија, во Богородица 
 и Миравци

 - Финансирано од
    Општина Гевгелија



- 80 -

	Реконструкција на Ликовна галерија АМАМ
 Ликовна галерија, која се наоѓа во реконструираниот
 објект на стариот Амам. Станува збор за објект кој е 
 прогласен за споменик на културата.

 - Вредност : 5,3 мил.денари

 - Финансирано од Општина Гевгелија,Општина Карач
    Турција и Мин.за култура

КУЛТУРА

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 81 -

	Обнова и Реставрација на фасадата на библиотеката
  „Гоце Делчев” и Замена на столаријата
 Со проектот е предвидена целосна реставрација 
 на фасадата, кој важи за еден од најстарите и 
 најрепрезентативните стари станија во Гевгелија 
 и е прогласен за споменик на културата.
 Конзервацијата чини (50.000 евра) а замената 
 на столаријата (923.704 ден)

 - Финансирано од Министерство за култура 
    и Општина Гевгелија

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 82 -

	Замена на кровната конструкција 
 и внатрешно уредување на Пионерски дом  

 - Финансирано од 145.000 евра ИПА-ППС со Бугарија 
    и 432.877 ден. финансирано од Општина Гевгелија



- 83 -

	Изградба на лимен покрив  на деловен простор (зграда на поранешна РТГ)    

 - Вредност : 1.171.769 денари

 - Финансирано од буџет на Општина Гевгелија



- 84 -

	Доизградба и уредување на Дом на култура Негорци

 - 2.000.000 денари финансирано од Општина Гевгелија

	Реконструкција на Домот во Миравци

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 85 -

	Реконструкција  на помошен објект во склоп на црквата Св. Спас во с.Петрово

 - Изградбата е во тек

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 86 -

	Општина Гевгелија секоја година со по 4.000.000 денари финансиски  ги подржува културните манифестации, проекти 
 и активности на повеќе здруженија на граѓани, културни институции, невладини организации, кои аплицираат на 
 објавените конкурси кои се објавуваат секоја година. Во Програмата за финансирање на програми, проекти и 
 манифестации во областа на културата од јавен интерес за општина Гевгелија во 2017 година, што ја усвои
 Советот на општина Гевгелија на последната седница, се опфатени 42 програми, проекти и манифестации.



- 87 -

	Изградба на нова детска градинка во Богородица

 - Вредност 4.000.000 денари

 - Финансирано од   Општина Гевгелија

СОЦИЈАЛНА 3АШТИТА

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 88 -

	Реконструкција на покрив и  поставување на термо изолациона фасада на 
 Детска градинка „Сончогледи“ Гевгелија и реконструкција на патеките со павер елементи

 - вредност од 2.969.225,74 денари 

 - Финансирано од Општина Гевгелија



- 89 -

	Градежно занаетчиски работи за подобрување на енергетска ефикасност на објектите на ЈОУ   „Детска радост“ 
 и замена и реконструкција на кров

 - 5.457.291 денари ,Општина Гевгелија

НЕКОГАШ

ДЕНЕС



- 90 -



- 91 -

	Фасадирање и замена на азбесните кровови со панел елементи на детските градинки 
 во Гевгелија, Негорци и Миравци

 - 852.054 ден . финансирано од Општина Гевгелија

	Поддршка на Дневниот центар на лица со посебни потреби



- 92 -

	Во изминатите четири години обезбедивме еднократна парична помош за сите новородени деца 
 во износ од 6.000 денари за првородено дете и 12.000 денари за третородено дете.



- 93 -

	Општина Гевгелија ги субвенционира трошоците за комунални услуги на социјално загрозени лица. 
 Според одлуката што ја донесе Советот на општина Гевгелија секој од социјално загрозените лица им се 
 субвенционира месечно по 500 денари за потрошената вода до 20 кубни метри, за отпадни води и погребни услуги.

	Плакета од сојузот на пензионерите на РМ
 Претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионери на Република Македонија, Драги Аргировски,  
 на градоначалникот на општина Гевгелија, Иван Франгов му го додели виокото признание, Плакета од Сојузот 
 на пензионерите на Република Македонија во знак на успешна соработка на Сојузот со општина Гевгелија, како и 
 поддршката што градоначалникот Франгов ја дава сето време за спроведување на активностите на здружението.



- 94 -

	Со цел создавање услови за реализација на активностите на граѓаните и здруженијата на граѓаните од различни
 интересни групи, давање поддршка на проекти со кои се задоволуваат потребите на поголеми групи на граѓани, 
 како и афирмација на општината во развивање на соработката со НВО секторот, општина Гевгелија секоја година 
 од својот буџет издвојува финансиски средства во висина од 700.000 денари.
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