
























































































































Vrz osnova na ~len 3 od Zakonot za komunalni dejnosti (,,Slu`ben vesnik na RM’’ 
br.45/97,23/9945/06 i 16/04 g.) i ~len 38 stav 1 to~ka 15 od Statutot na op{tina Gevgelija 
(,,Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija’’ br.25/06), Sovetot na op{tina Gevgelija na 
sednicata odr`ana na den  29.12.2016 godina, donese 

 
 

P R O G R A M A 
za  dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i za{tita i zgri`uvawe   

na bezdomni `ivotni vo op{tina Gevgelija 

 za 2017 godina 
 
 

I.VOVED 
Integriranoto спречување и suzbivawe na zaraznite bolesti predizvikani od 

mikroorganizmi i {tetnici e zbir na mehani~ki, fizi~ki, biolo{ki i hemiski merki i 
postapkи. Тоа се preventivni i kurativni  merki  koi se prezemaat  со цел,  suzbivawe ili 
namalivawe na populacijata najmalku do pragot na {tetnost, zapirawe na rastot i 
razmno`uvaweto, uni{tuvawe na postoe~kata populacija na {tetnici do biolo{kiot 
minimum, odnosno vleguvawe i zadr`uvawe na {tetnicite na povr{inata vo prostorot ili 
objektot. Toa se odnesuva na organizmi koi gi prenesuvaat pri~initelite na zarazni 
bolesti, parazitiraat na ~ove~koto telo, pri~initeli se na alergiski reakcii, deluvaat 
toksi~no i predizvikuvaat bolesti. 

  
[to se odnesuva do  za{titata i zgri`uvaweto na bezdomnite `ivotni , redovno se 

prezemaat merki za nivno zalovuvawe, za{tita i zgri`uvawe na istite bidejki 
pretstavuvaat potencijalna opasnost po zdravjeto i  `ivotot  na lu|eto, osobeno decata. 

 
 
II. CELI 

 Zаradi za{tita na naselenieto vo op{tina Gevgelija od zarazni bolesti, {tetnici 
i bezdomni `ivotni, potrebno e prezemawe soodvetni merki  и vo tekot na 2017 godina. So 
planiranite aktivnosti spored ovaa programa, }e se za~uva `ivotnata sredina i zdravjeto 
na lu|eto i podobri sevkupniot ambient vo gradot i naselenite mesta vo op{tina 
Gevgelija. 
 
 
 III.AKTIVNOSTI  

 Vo 2017 godina, za spre~uvawe na pojavi od zarazni bolesti predizvikani od 
mikroorganizmi, {tetnici i bezdomni `ivotni, op{tina Gevgelija }e gi prezeme slednite 
aktivnosti: 
 

 

 Merki i 
aktivnosti 

Mesto i lokacija Planirani 
Sredstva  

1 Dezinfekcija, 
dezinsekcija i 
deratizacija 

Osnovni u~ili{ta, detski gradinki, javni op{тински

 ustanovi i dr. objekti. 
Dezinsekcija protiv komarci на целата територија  

што ја опфаќа  op{tina Gevgelija. 
 

 
 
 
 

1.500.000,oo  



 
 

2. 

 
 
Za{tita i 
zgri`uvawe na 
bezdomnite 
`ivotni 

 
 
Vo градот Gevgelija и naselenite mesta. 

 
 

300.000,oo 

 Vkupno denari : 1.800.000,oo 

 

IV.FINANSIRAWE 
 Aktivnostite utvrdeni so ovaa programa }e se realiziraat so sredstva od Buxetot na 
op{tina Gevgelija za 2017 godina. 
 
 V. ZAVR[NI ODREDBI 

Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben glasnik na 
op{tina Gevgelija’’. 

 
 
 

 
Br.09-3063/1 
29.12.2016 god. 
Gevgelija                      Pretsedatel 
                 na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
                  Драги Хаџи-Николов 
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Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на РМ” бр.84/2008, 
52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 
71/16 и 163/16), член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник на РМ” 
бр.5/2002) и член 38 став 1 точка 12 од Статутот на општина Гевгелија (“Службен гласник на општина 
Гевгелија” бр.25/2006 и 8/2010), Советот  на општина Гевгелија, на седницата одржана на ден  29.12.2016 
година, донесе: 
 

ПРОГРАМА 
За изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и 

улици во општина Гевгелија за 2017 година 
 

Член 1 
 Со оваа Програма се утврдуваат изворите на средствата за изградба, реконструкција, 
рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во 2017 година, нивниот распоред и 
начин на користење и обемот на работите. 
 

Член 2 
Висината на средствата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на 

општинските патишта и улици, се утврдуваат во износ од 78.500.000,00 денари и тоа од следните извори на 
приходи: 

1. Трансфери од владини институции, и тоа од: 
1.1. Агенција за државни патишта, наменети за изградба, реконструкција, рехабилитација, 

одржување и заштита на општинските патишта и улици; 
 1.2.  Агенција за рамномерен регионален развој; 

2. Надоместок за уредување на градежно земјиште; 
3. Комунални такси;  
4. Приход од продажба на градежно земјиште сопственост на РМ; 
5. Средства од фондовите на ЕУ и други грантови. 
Износите на секој поединечен извор на приходи се прикажани во Буџетот на општина Гевгелија за 

2017 година, а во оваа програма се прикажани како приходи и расходи искажани во програми и потпрограми. 
 
Вкупни приходи искажани по потпрограми се следните: 
 

 Ј  Комунални дејности 78.500.000,00 
1  Ј6 Одржување и заштита на локални патишта и улици и 

регулирање на режим на сообраќај 
2.500.000,00 

2  ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 73.000.000,00 
3  ЈФ Изградба на сообраќајна сигнализација 3.000.000,00 
   ВКУПНО ПРИХОДИ 78.500.000,00 

 

Член 3 
Средствата во висина од 78.500.000,00 денари се распределени во следните потпрограми и се 

наменети за реализација на предвидените активности во секоја потпрограма: 
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 Ј6 Ј60    
ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА, 
УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ 

2.500.000,00 

   1   Поправки и Тековно одржување 2.500.000,00 
    1.1  Одржување на улици и патишта 2.200.000,00 

     1.1.1 Крпење на ударни дупки  
     1.1.2 Зимско одржување општинските патишта и улици  

     1.1.3 
Расчистување на општинските патишта Гевгелија-Богородица, 
Негорци-Кованец, Негорци-Серменин и Миравци - Петрово и 
крак кон Габрово, пат кон Хума 

 

    1.2  Поправка и одржување на опрема 300.000,00 

     1.2.1 Поправка и одржување на семафори  
 

 ЈД     
ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ 

ПАТИШТА И УЛИЦИ 
73.000.000,00 

  ЈД0    
Изградба и реконструкција на општински патишта и 

улици 
35.000.000,00 

   1   Изработка на проектна документација 1.000.000,00 

     1.1.1 
Проектна документација (инфраструктурни, идејни и основни 
проекти) за улици во Гевгелија  

     1.1.2 
Проектна документација (инфраструктурни, идејни и основни 
проекти) за улици во населените места  

 

     1.1.3 
Изработка на проектна документација за изградба,  
реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на 
општинските патишта во општина Гевгелија 

 

     1.1.4 
Изработка на проектна документација за сообраќајни решенија 
за крстосници и кружни текови во Гевгелија  

        
   2   Надзор над изградба и реконструкција на објекти 500.000,00 
     2.1.1 Надзор над изградба и реконструкција на објекти  
        
   3   Изградба на улици и патишта 23.500.000,00 
     3.1.2 Изградба на улици во дел од Урбан блок 4 во Гевгелија  

     3.1.3 
Изградба на улици во дел од Урбан блок 5 (ул.„Ристо Јанев“ и 
др.) во Гевгелија 

 

     3.1.4 
Изградба на улици во дел од  Урбан блок 7 (ул.“Серменинска“ и  
др ) во Гевгелија 

 

     3.1.5 
Изградба на улици во дел од Урбан блок 9 (Караорман) во 
Гевгелија 

 

     3.1.6 Изградба на улици во дел од Урбан блок 14 во Гевгелија  
     3.1.7 Изградба на улици во дел од Урбан блок 15 во Гевгелија  

     3.1.8 
Изградба на улица кон КПУ Затвор Гевгелија (новопланирана 3 
според ГУП) 

 

     3.1.9 Изградба на улица М.А.Ченто во Мрзенци   
     3.1.10 Изградба на нови улици во с.Негорци   
     3.1.11 Изградба на нови улици во с.Миравци  

     3.1.12 
Изградба на нови улици во населените места Богородица, 
Мрзенци, Прдејци,  Давидово  

 

     3.1.13 Доизградба на патот до црквата св.Богородица во Давидово  
     3.1.14 Уредување на влезната улица во с.Конско  

     3.1.15 
Уредување на улици во с.Серменин (улица кон манастирот и 
кон црквата и др.) 

 

        
   4   Реконструкција на улици и патишта 10.000.000,00 

     4.1.1 
Реконструкција на улици во Гевгелија (ул.”Индустриска”,“Ѓоко 
Тутушев” и др.) во Гевгелија  

     4.1.2 
Реконструкција на улици во населените места во општината 
(Негорци, Миравци, Богородица, Мрзенци Прдејци)  
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     4.1.3 
Реконструкција на улици или краци на улици во руралните 
населени места. 

 

        
        

  ЈДЦ    
Изградба на заобиколен пат околу Гевгелија  (Западен 

и Јужен Булевар) 5.000.000,00 

   1   Изградба на улици и патишта  

     1.1.1 
Изградба (на заобиколен пат околу Гевгелија  (Западен и Јужен 
Булевар) 

5.000.000,00 

        

  ЈДЈ    
Реконструкција на општинскиот пат Негорци-

Серменин 
11.000.000,00 

   1   Реконструкција на улици и патишта  

     1.1.1 
Реконструкција–изградба на општинскиот пат Негорци-
Серменин  

11.000.000,00 

        

  ЈДM    Изградба (Довршување) на патот за с.Ума 4.000.000,00 
   1   Изградба на улици и патишта  
     1.1.1 Изградба (Довршување) на патот за с.Ума    4.000.000,00 
        

  ЈДР    
Изградба (продолжување) на Булевар Гевгелија во 

Гевгелија 
18.000.000,00 

   1   Изградба на улици и патишта  

     1.1.1 
Изградба (продолжување) на Булевар Гевгелија во Гевгелија 
(ул.„Свети Климент Охридски“) 

18.000.000,00 

 
 ЈФ ЈФ0    ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 3.000.000,00 

   1   Изработка на проектна документација 100.000,00 

     1.1.1 
Проектна документација за сообраќајна сигнализација на улици 
и општински патишта во општина Гевгелија 

 

        
   2   Изградба и поставување на сообраќајна сигнализација 2.900.000,00 

     2.1.1 
Поставување на сообраќајни знаци, ознаки и патокази, 
заштитни столбчиња на улици и општински патишта 

 

     2.1.2 
Обележување на улици и општински патишта со хоризонтална 
сигнализација 

 

     2.1.3 
Набавка и поставување на табли со имиња на улици, куќни 
броеви и др. 

 

     2.1.4 Изградба (поставување) на семафори   
 

      ВКУПНО РАСХОДИ (Ј6, ЈД и ЈФ) 78.500.000,00 

 

Надлежност Програма ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ ИЗНОС 

Ј  КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 78.500.000,00 

 Ј6 
Одржување и заштита на локални патишта и улици и 
регулирање на режим на сообраќај 

2.500.000,00 

 ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 75.000.000,00 
 ЈФ Изградба на сообраќајна сигнализација 3.000.000,00 
  ВКУПНО РАСХОДИ 78.500.000,00 

 
 

Член 4 
Програмата ја извршува Градоначалникот на општина Гевгелија, по утврдените приоритети. 
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Член 5 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Гевгелија”, а ќе се применува сметано од 01.01.2017 година. 
 
 
 
 
 
 

Бр.09-3058/1                                                      Претседател     
29.12.2016 год.                                                 на  Советот на општина Гевгелија ,  
Гевгелија                                                                                                              Драги Хаџи-Николов 
 

                                                                              
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vrz osnova na ~len 20 stav 1 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko 
planirawe ("Slu`ben vesnik na RM" br.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) i 
~len 38 stav 1 to~ka 44 od Statutot na op{tina Gevgelija ("Slu`ben glasnik na 
op{tina Gevgelija" br.25/06 god.), Sovetot na op{tina Gevgelija na sednicata 
odr`ana na 29.12.2016 godina, dоnеse 

 

 PROGRAMA 
За изработка на урбанистички планови 

vo op{tina  Gevgelija za 2017 godina 
 

 I. OP[TI ODREDBI 

1. So ovaa programa se utvrduvaat planskite dokumenti, koi }e se 
izrabotat za urbanisti~ko ureduvawe na prostorot vo gradot Gevgelija, 
naselenite mesta i na podra~jeto von naselenite mesta (GUP, i DUP za gradot 
Gevgelija, UP za selo, UP za podra~je von naseleno mesto), vo op{tina 
Gevgelija, izvorite na sredstva za finansirawe i drugi pra{awa povrzani so 
planskite dokumenti. 

So izrabotka na urbanisti~kite planovi treba da se obezbedi racionalno 
ureduvawe i koristewe na prostorot, uslovi za humano `iveewe i rabota na 
gra|anite, nadminuvawe na urbanite barieri na licata so invaliditet, odr`liv 
razvoj, za{tita na nedvi`no kulturnoto nasledstvo i otvarawe na novi lokacii 
za: 

• domuvawe 

• komercijalni и деловни objekti 

• javni институции 

• производство, дистрибуција и сервиси 
• зеленило и рекреација   
• инфраструктура 
     Preku donesenite urbanisti~ki planovi op{tinata gi realizira 

usvoenite godi{ni programi za komunalno ureduvawe, za izgradba na lokalni 
pati{ta i  ulici, vodovodni mre`i, fekalni i atmosferski kanalizaciski 
mre`i, za{tita na `ivotnata sredina i dr. 
 Potrebata od izrabotka na urbanisti~kite planovi isto taka e 
inicirano i od Oddelenieto za urbanizam, grade`ni{tvo, arhitektura i 
za{tita na `ivotnata sredina, vrz osnova na sledeweto na stepenot na 
kvalitetot i potrebata za realizacija na planovite, rokovite na va`nosta na 
istite, novonastanatite promeni i potreba za razvoj, kako i predlozite, 
inicijativite i barawata od fizi~kite i pravnite lica dostaveni do 
Oddelenieto. 
 Izrabotkata na urbanisti~kite planovi }e se finansira od Buxetot na 
op{tina Gevgelija  za koja namena se pedvideni 7.000.000,00 denari 
 Urbanisti~kite planovi }e se izrabotuvaat soglasno Zakonot za javni 
nabavki od pravni lica koi poseduvaat licenca za vr{ewe na ovaa dejnost. 
  
II. POSEBNI ODREDBI 
 

1. Izmena i dopolnuvawе za GUP  na grad Gevgelija 
  

 



2.Изrabotka na DETALNI URBANISTI^KI PLANOVI za grad Gevgelija 
po blokovi и ревизија и изменена на донесени Детални урбанистички 
планови soglasno prilo`enata skica 
 
2.1. Urban blok 1 
 - Podelen e na {est dela (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6) 
- Granici na opfatot na blokot:  
Osovina na ul.Slobodan Mitrov Danko, Taqa Bikova,Мирче Ацев, Новоплнирана 
5, Петар Мусев 
- Povr{ina na opfat: 63ha 
- Faza: Nacrt i Predlog plan 
- Namena na prostorot: А1 domuvawe во стамбени куќи, В јавни институции, В1 
образование и наука, АБВ градски центар, Е1 комунална инфраструктура.   
Zabele{ka: Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok   

Во постапка: 

 -Детален урбанистички план за дел од блок 1 (дел од 1.6) 

2.1.1 Д етален урбанистички план за центално градско јадро блок 1 дел 1.1 општина 

Гевгелија. 

2.2. Urban blok 2  
- Podelen e na ~etiri dela (2.1; 2.2; 2.3; 2.4) 
- Granici na opfatot na blokot:  
 Осовина на ул.Слободан Митров Данко, Борис Кидрич, Новопланирана 2, 
Новопланирана 5, Мирче Ацев, Таља Бикова. 
  - Povr{ina na opfat: 40,8 ha 
- Faza: Nacrt i Predlog plan 
- Namena na prostorot:А1 domuvawe во стамбени куќи,А2 домување во стамбени 
згради, Б комерцијални и деловни намени, В1 образование и наука, АБ комерцијална 
зона Д1 парковско зеленило, Д2 заштитно зеленило, Д4 меморијални простори, Е2 
комунална супраструктура-автобуска станица,Е1 комунална инфраструктура.   
Zabele{ka: Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok     
Во постапка: 

-Детален урбанистички план за за дел од блок 1 (1.2) и дел од блок 2 (2.1 и 2.2) 

2.3. Urban blok 3 
 - Podelen e na tri dela (3.1; 3.2; 3.3) 
- Granici na opfatot na blokot:  
 Осовина на Бул. Гевгелија, Борис Кидрич, Слободан Митров Данко, 7-ми Ноември. 
 - Povr{ina na opfat: 26,3ha 
- Faza: Nacrt i Predlog plan 
- Namena na prostorot: А1 domuvawe во стамбени куќи, А2 домување во стамбени 
згради Б комерцијални и деловни намени В1 образование и наука, В2 здравство и 
социјална заштита, АБ ( Кomercijalnа зона ) Е2 комунална супраструктура - катна 
гаража, Е2 комунална супраструктура - бензинска пумпна станица со придружни 
содржини, Е1 комунална инфрасруктура.   
Zabele{ka : Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok     
- Во постапка: 

-Детален урбанистички план за за дел од блок 3 (3.2 и 3.3) 

2.4. Urban blok 4 

 - Podelen e na pet dela (4.1; 4.2; 4.3; 4.5) 
- Granici na opfatot na blokot:  
   Осовина на Булевар Гевгелија, 7-ми Ноември, Слободан Митров Данко, 
Новопланирана 11, Западна 1. 



- Povr{ina na opfat: 49,5ha 
- Faza: Nacrt i Predlog plan 
- Namena на просторот: А1 домување во стамбени куќи, А2 домување во стамбени 
згради, Б комерцијални и деловни намени В1 образование и наука, АБ (комерцијална 
зона) Е1 комунална инфраструктура.    
Zabele{ka: : Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok   
  

2.5. Urban blok 5 
- Podelen e na шест dela (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5, 5.6) 
- Granici na opfatot na blokot:  
 Осовина на ул. Новопроектирана 11, Слободан Митров Данко, Петар Мусев, 
Новопланирана 5, Новопланирана 4, Маршал Тито, Западна 1. 
 - Povr{ina na opfat: 50,1ha 
- Faza: Nacrt i Predlog plan 
- Namena na prostorot: А1domuvawe во стамбени куќи, А2 домување во стамбени 
згради, АБ ( komercijalnа зона), Д3 спорт и рекреација, Е1 комунална 
инфраструктура.    
Zabele{ka: Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok     
Во постапка 

- Дететален урбанистички план за дел од блок 5 (дел од 5.2) 

- Дететален урбанистички план за дел од блок 5 (5.1) 

 2.7. Urban blok 7  
 - Podelen e na пет dela (7.1;7.2; 7.3; 7.4; 7.5) 
- Granici na opfatot na blokot:  
   Осовина на ул.Новопланирана 3, 7-ми Ноември, Бул. Гевгелија, Западна 1. 
- Povr{ina na opfat: 61 ha 
- Faza: Nacrt i Predlog plan 
- Namena na prostorot: А1 domuvawe во стамбени куќи, А2 домување во стамбени 
згради, В4 државни институции, АБВ (локален центар), АБ ( komercijalnа зона) Е1 
комунална инфраструктура.       
Zabele{ka: Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok    
Во постапка  

-Детален урбанистички план за блок 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5) 

 2.8.Урбан блок 8 
-Поделен на четири дела (8.1, 8.2, 8.3, 8.4) 
-Граница на плански опфат на блокот: 
Осовина на ул.Новопланирана 5, Новопланирана 2, граница на ГУП, Ул. 
Новопланирана 4. 
-Површина на плански опфат48,5ха. 
-Фаза: Нацрт и Предлог план 
-Намена на просторот: А2 домување во стамбени згради, Б комеријални и деловни 
намени, В јавни институции, Д1 парковско зеленило, Д2 заштитно зеленило, Е1 
комунална инфраструктура. 
Забелешка: Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok      
2.9. Urban blok 11   
 - Podelen e na tri дела (11.1; 11.2; 11.3) 
- Granici na opfatot na blokot:  
 Граница на ГУП, клучка на А1- за Гевгелија, осовина на Бул. Гевгелија, Борис Кидрич. 
 - Povr{ina na opfat: 45,2ha 
- Faza: Nacrt i Predlog plan 



- Namena na prostorot: Б комерцијални и деловни намени, Г2,Г3Г4   proizvodstvo, 
distribucija и servisi, Д2 заштитно зеленило, Е2 комунална супраструктура 
бензинска пумпна станица со придружни содржини, Е1 комунална инфраструктура.  
Забелешка: Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok        
Во постапка  

- Детален урбанистички план за блок 11 (11.1, 11.2 и 11.3) 

2.10. Urban blok 12   
 - Podelen e na pet дела (12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5) 
- Granici na opfatot na blokot:  
  Осовина на Бул. Гевгелија, клучка на А1 за Гевгелија, граница на ГУП, ул. Борис 
Кидрич. 
 - Povr{ina na opfat: 115,9 ha 
- Faza: Nacrt i Predlog plan 
- Namena na prostorot: Б комерцијални и деловни простори, Г2,Г3,Г4 proizvodstvo, 
distribucija и servisi, Д2 заштитно зеленило, Е2 комунална супраструктура 
бензинска пумпна станица со придружни содржини, Е2 комунална супраструктура 
железничка станица со придружни содржини, Е1 комунална инфраструктура. 
Zabele{ka: Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok        
Во постапка  

 - Детален урбанистички план за блок 12 (12.1, 12.2, 12.3, 12.4 и 12.5) 

2.11 Urban blok 13  
- Granici na opfatot na blokot:  
   Осовина на ул. Новопланирана 3, граница на ГУП 
- Povr{ina na opfat: 24,5 ha 
- Faza: Nacrt i Predlog plan 
-Namena na prostorot:Д2 заштитно зеленило, Д4 меморијални простори, Е1 
комунална инфраструктура. .   
2.12. Urban blok 14  
- Podelen e na пет дела ( 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 и 14.5) 
- Granici na opfatot na blokot:  
 Осовина на ул.Новопланирана 4, граница на ГУП, УЛ. Новопланирана 2, граница на 
ГУП. 
 - Povr{ina na opfat: 45,2 ha 
- Faza: Nacrt i Predlog plan 
- Namena na prostorot:А1 domuvawe во стамбени куќи, Б komercijalni и деловни 
намени, Г2,Г3,Г4 proizvodstvo, distribucija И servisi, Д2 заштитно зеленило, Д3 
спорт и рекреација, АБ комерцијална зона, Е1 комунална инфраструктура.      
Zabele{ka: Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok        
Во постапка: 

- Детален урбанистички план за блок 14 4, блок 14.5, блок 15.1 и блок 15.2  

2.13. Urban blok 15  
 - Podelen e na пет дела (15.1, 15.2, 15.3, 15.4 и 15.5)  
- Granici na opfatot na blokot:  
 Осовина на ул. Новопланирана 1, Западна 1, Новопланирана 1, граница на ГУП, ул. 
Новопланирана 10. 
 - Povr{ina na opfat: 68,4 ha 
- Faza: Nacrt i Predlog plan 
- Namena na prostorot: А1 домување во стамбени куќи, Б komercijalni и деловни 
намени, В1 образование и наука, В5 верски институции, АВБ локален центар, АБ 
комерцијална зона, Д3 спорт и рекреација, Е1 комунална инфраструктура.    
Zabele{ka: Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok         



Во постапка: 

-Детален урбанистички план за дел од блок 15 (15.3, 15.4 и 15.5) 

2.14. Урбан блок 16 

-Поделен е на четири дела (16.1, 16.2, 16.3, 16.4)  
-Граници на опфатот на блокот: 
Осовина на ул. Западна 1, 7-ми Ноември, Новопланирана 3. 
-Површина на опфат: 35,2 ха. 
-Фаза: Нацрт и Предлог план 
Намена на просторот: А1 домување во стамбени куќи, Б комерцијални и деловни 
намени, АБ комерцијална зона, Е1 комунална инфраструктура. 
Забелешка: Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok           
Во постапка: 

- Детален урбанистички план за блок 16. 

2.15. Урбан блок 17 
-Поделен е на два дела  (17.1, 17.2) 
-Граници на опфатот на блокот: 
Граница на ГУП, осовина на ул. Западна 1, Новопланирана 10. 
-Површина на опфат 41,8 ха. 
-Фаза: Нацрт и Предлог план 
-Намена на просторот:А1 домување во индивидуални стамбени куќи, АБ комерцијална 
зона, Е1 комунална инфраструктура. 
Забелешка: Se predviduva izrabotka na DUP na delovi od Blok  
 
3.1 Izmena na DUP za del od Blok 14.2 vo Gevgelija   
3.2 Izmena na Blok 5 od Urbanistiчki plan za selo Prdejci, op[tina Gevgelija.     
3.3 Izmena na DUP za edna gradeжna parcela  (ГП 9.1.100) дел од блок 9.1 КО 

Гевгелија      
  

3.ОПШТИ АКТИ ЗА СЕЛА  

 

3.1.Општи акт за село Моин  

3.2.Општи акт за село Ново Конско 

3.3.Општи акт за село Серменин 

3.4.Општи акт за село Кованци 

3.5.Општи акт за село Хума 

3.6.Општи акт за село Конско 

3.7.Општи акт за село Давидово 

3.8.Општи акт за село Смоквица 

3.9.Општи акт за село Милетково 

3.10.Општи акт за село Петрово 

3.11.Општи акт за село Габрово 

   

4. URBANISTI^KI PLANOVI VON NASELENO MESTO 

 

4.1.Urbanisti~ki plan вон населено место na turisti~ki lokalitet Smrdliva 
Voda   

4.2.Изменување и дополна на Urbanisti~ki plan von naseleno mesto за 

комерцијални и деловни намени во КО Негорци м.в. „Долна Корија“ општина 

Гевгелија  

4.3. Urbanisti~ki plan von naseleno mesto za lokalitet Negorski Bawi   
4.4. Urbanisti~ki plan von naseleno mesto za Psihijatriska  bolnica  Negorci   



4.5. Урбанистички план вон населено место за повеќенаменски кпомплекс м.в. 

„Големо Брдо“ КО Миравци на потег автопат Демир Капија Смоквица, општина 

Гевгелија. 

4.6.Измена и дополнување на блок 4, 5 и дел од блок 6, од Urbanisti~ki plan von 
naseleno мeстo за мултинаменски стопански комплекс на потегГевгелија-

граничен премин Богородица општина Гевгелија. 

 

4.7 Урбанистички план вон населено место за индустриска зона „Билото“ КО Прдејци, 

општина Гевгелија. 

 

 

  

5. LOKALNA URBANISTI^KA PLANSKA DOKUMENTACIJA 
 
  

5.1. Lokalna urbanisti~ka planska dokumentacija za potrbite na op{tina 
Gevgelija soglasno ~len 46 Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawе.  
5.2. Lokalna urbanisti~ka planska dokumentacija za potrbite na gra|anite i 
pravnite lica za ureduvawe i koristewe na prostorot so opredeluvawe na 
grade`na parcela von planski opfat, soglasno ~len 46 od Zakonot za prostorno 
i urbanisti~ko planirawe.  
 
Vo postapka: 
ЛУПД за изградба на стопански комплекс со намена Г2-Лесна и незагадувачка 

индустрија на КП бр.628 и делови од КП бр.629, КП бр.638 и КП бр. 763/1 во КО Ново 

Конско – општина Гевгелија. 

   

Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б1 мали 

комерцијални и деловни намени за КП 552 КО Серменин, општина Гевгелија. 

Локална урбанистичка планска документација за изградба на викенд куќи А4 

на КП бр.3737, 3740, 3741, 3742, 3743, 3738 и 3739 во КО Негорци, општина Гевгелија. 

 

III.OДРЕДБИ ПРЕВЗЕМЕНИ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА  

 

 

 Со донесувањето на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. 

Весник бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), се укинуваат постапките за 

приоритетна, односно скратена постапка за изработка и донесување на урбанистички 

планови. Но во истиот Закон во член 123 се наведува дека урбанистичките планови 

започнати до денот на отпочнување на примена на овој закон, ке продолжат согласно 

одредбите на законот по кој се започнати. Според тоа во оваа глава во годишната 

програма се додаваат започнатите урбанистички планови од приоритетнат програма за 

изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија за 2015 година. 

 

 Од поднасловот 2. Изработка на Детални урбанистички планови за град 

Гевгелија по блокови, и ревизија и измени на донесени Детални урбанистички 

планови за општина Гевгелија: 

 

1. (2.9) Детален урбанистички план за блок 11. 



2. (2.10) Детален урбанистички план за блок 12. 

 

Урбанистички планови за село 

 

1.Урбанистички план за село Мрзенци. 

2. Урбанистички план за село Негорци. 

3. Урбанистички план за село Миравци. 

 

  

 

Urbanisti~kite planovi }e se donesat  vo postapka propi{ana vo ~lenot 
24 od  Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe.    

Izmena i dopolnuvawe na Programata za izrabotka na urbanisti~ki 
planovi na podra~jeto na op{tina Gevgelija koi se od op{t interes mo`e da 
vr{i Sovetot na Op{tinata Gevgelija.  
   Ovaa Godi{na programa vleguva vo sila osmiot den od denot na 
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija". 
 

 

  

 
 
Br. 09-3060/1                            -                 Pretsedatel 
29.12.2016  god.                    na Sovet na op{tina Gevgelija,   

Gevgelija                                 Драги Хаџи-Николов  

 



Vrz osnova na ~len 12 od Zakonot za javna ~istota ("Slu`ben vesnik na RM"br.111/08, 
64/09, 88/10, 130/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 i 31/16 g), i ~len 38 stav 1 to~ka 15 od 
Statutot na op{tina Gevgelija (,,Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija"br.25/06), Sovetot na 
op{tina Gevgelija na sednicata odr`ana na 29.12. 2016 godina, donese 

 
 

                                        P   R   O   G   R   A   M   A 
za odr`uvawe na javnata ~istota vo op{tina Gevgelija 

za 2017 godina 
  

I.OP[TI ODREDBI 
 

So ovaa programa se utvrduvaat rabotite za odr`uvawe na javnata ~istota vo op{tina 
Gevgelija za 2017 godina, i toa: 

Vid i obem na rabotite {to treba da se izvr{at, finansiskite sredstva, vremenski 
rokovi za izvr{uvawe, dinamika i na~in na vr{ewe na rabotite, obezbeduvawe na javni 
sanitarni jazli i  postavuvawe na soodvetni sadovi za frlawe na otpadoci na javnite povr{ini 
i na otvorenite prostori pred javnite objekti. 

Soglasno odredbite na Zakonot za javna ~istota, odr`uvaweto na javnata ~istota, 
sobiraweto na smetot i ~isteweto na snegot vo zimski uslovi se dejnost od javen interes od 
lokalno zna~ewe, i pretstavuva obvrska na edinicite na lokalnata samouprava.  

Odr`uvaweto na javnata ~istota na javnite povr{ini vo op{tinata  vr{i  JPKD 
,,Komunalec“  Gevgelija. 
 

II. VID, OBEM, DINAMIKA I NA^IN  
     NA IZVR[UVAWE NA RABOTITE 

 
 Odr`uvawe na javnata ~istota na javnite povr{ini }e se vr{i: 
 Metewe vo centralnoto gradsko podra~je, utvrdeno so GUP,   sekoj den na ulicite, 
trotoarite, plo{tadot - {etali{teto, parkirali{tata  od 5 do 7 ~asot vo periodot od 1.04. do 
31.10. vo tekot na godinata (leten period) i od 6 do 8 ~asot vo periodot od 1.11. do 31.03. vo tekot 
na godinata (zimski period). 
            Javnite povr{ini vo ostanatite delovi od gradot }e se metat edna{ nedelno.  

Vo naselenite mesta, na javna povr{ina vo centarot na naselbata i vleznite ulici, 
meteweto ‘e se vr{i  edna{ nedelno, a vo drugite delovi  od naselbata - edna{ mese~no.   
 Vo turisti~kiot lokalitet Smrdliva Voda javnata ~istota vo centarot na lokalitetot 
}e se odr`uva edna{ nedelno vo periodot od 01.04 do 30.09 (vo sezona), a vo periodot od 1.10. do 
31.03. (von sezona) dva pati mese~no. 
 Odr`uvawe na javnata ~istota so miewe na ulicite }e se vr{i sekoj den vo letniot 
period na javnite povr{ini vo centarot na gradot, a vo zimskiot period po potreba (zavisno od 
vremenskite uslovi). 
 Vo ostanatite delovi od gradot, kako i vleznite ulici  i centarot na naselenite mesta  
}e se mijat po potreba. 

 Javnata ~istota na javnite povr{ini ( parkovite, uli~nite trevnici, drvoredite) }e se 
vr{i vo letniot period sekoj den, a vo zimskiot period po potreba, a se planira и izgradba na 
javni sanitarni jazli. 
 
 
 
 
 



 
III. POSTAVUVAWE NA SADOVI ZA OTPAD  

 
Za odr`uvawe na javnata ~istota na javnite povr{ini vo gradot i naselenite mesta }e se 

postavat sadovi-korpi za frlawe na otpadoci, kako i kontejneri za sobirawe na otpadot 
 

 

IV.FINANSISKI SREDSTVA 
  
 Finansiskite sredstva potrebni za realizacija na Programata za odr`uvawe na javnata 
~istota vo op{tina Gevgelija  }e se obezbedat od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2017 godina, 
i istite iznesuvaat 7.400.000,oo denari.                
 

Sredstvata za odr`uvawe na javna ~istota предвидени со  Програмата }e se obezbedat od 
Буџетот на општина Гевгелија за 2017 година, Programa J4.  

  
 V.ZAVR[NI ODREDBI 
 
 Programata za odr`uvawe na javnata ~istota na op{tina Gevgelija za 2015 godina vleguva 
vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija“. 
  
 
 
 
 
Br.09-3062/1 
29.12.2016 g. 
Gevgelija 

                                            Pretsedatel 
                                                                                                        na Sovet na op{tina Gevgelija 
                                               Dragi Haxi-Nikolov 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Vrz osnova na ~len 38 stav 1 to~ka 13 od Statutot na op{tina 
Gevgelija ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 god.) Sovetot 
na op{tina Gevgelija na sednicata odr`ana  на ден 29.12.2016 godina, donese 
 

PROGRAMA 
Za odr`uvawe na javnoto osvetluvawe vo 

Op{tina Gevgelija za 2017 godina 

 

             
I.Op{ti odredbi 

 
Programata se izgotvuva so cel da se utvrdat aktivnostite za 

obezbeduvawe na funkcioniraweto na javnoto osvetluvawe na podra~jeto na 
op{tina Gevgelija vo 2017 godina, kako i potrebnite finansiski sredstva za 
sproveduvawe na istata. 

1.Funkcioniraweto na javnoto osvetluvawe opfa}a: 
- potro{uva~ka na elektri~na energija; 
- materijali za odr`uvawe na javno osvetluvawe; 
- finansiski sredstva 

 2.Za funkcionirawe na javnoto osvetluvawe se vr{i redovnoto 
odr`uvawe koe opfa}a: 
 -Zamena na pregoreni i iskr{eni svetilki so postavuvawe na 
natriumovi i eko svetilki. 
 -Zamena na za{titni stakla i nivno ~istewe; 
 -Zamena na site elementi na sijali~no mesto; 
 -Podesuvawe na uredite koi slu`at za avtomatsko palewe i gasnewe 
na elektri~nite svetilki (den/no}), koi se o{teteni ili ja izgubile 
osetlivosta; 
 -Osloboduvawe na svetlosnite tela od vegetacija i dr. 
 
 II.Odr`uvawe na javnoto osvetluvawe 
 

Za odr`uvawe na javnoto osvetluvawe }e se vr{at kontroli ~etripati 
mese~no, a redovno vo centralnite podra~ja na naseleni mesta vo op{tinata, 
krstosnicite, pe{a~kite premini, ulicite vo blizina na bolnicata, 
u~ili{ta, detski gradinki i drugi ulici, koi se vo blizina na objekti od 
vitalno zna~ewe i so pogolema frekcvencija. 

1. Stepenot na uredenost na naselenite mesta so javnoto osvetluvawe 
po broj  i vid na svetilki e sledniot: 

 
Naseleno mesto Vkupno 

Gevgelija 
`ivini sijalici 125W  
`ivina sijalici 250 W 

natriumova sijalica 70 W 

 
392 

31 
380 



natriumovi sijalici 250 W 

sijalica ekonomik 30 W 

natriumova sijalica 110 W 

led reflektori 70w 

314 
514 
443 

30 

Gevgelija vkupno: 2140 

Negorci 
`ivini sijalici 125 W 
`ivini sijalici 250 W  
ekonomik sijalica 30 W 

natriumova sijalica 70w 

natriumova sijalica 110 W 

 
93 

8 
15 
56 
26 

Negorci vkupno: 198 

Bogorodica 
`ivini sijalici 125 W 
`ivini sijalici 250 W  
natriumova sijalica 70w 

natriumova sijalica 110 W 

 
64 

4 
48 
16 

Bogorodica vkupno: 132 

Mrzenci 
`ivini sijalici 125 W 

natriumova sijalica 70w 

natriumova sijalica 110 W 

 
23 
42 
11 

Mrzenci vkupno: 76 

Prdejci 
`ivini sijalici 125 W 

ekonomik sijalica 30w 

natriumova sijalica 70 W 

natriumova sijalica 110 W 

 
30 

2 
30 
18 

Prdejci vkupno: 80 

Moin 
`ivini sijalici 125 W 

natriumova sijalica 110 W 

natriumova sijalica 70 W 

 
16 
25 
22 

Moin vkupno 63 

Novo Konsko 
`ivini sijalici 125 W 

natriumova sijalica 70 W 

natriumova sijalica 110 W 

 
26 
21 

1 

Novo Konsko vkupno: 48 

Kovanec 
`ivini sijalici 125 W 

natriumova sijalica 70 W 

 
7 

17 
 

Kovanec vkupno: 24 

Sermenin  



`ivini sijalici 125 W 

natriumova sijalica 70 W 

natriumova sijalica 110 W 

6 
5 
7 

Sermenin vkupno: 17 

StaroKonsko 
`ivini sijalici 125 W 

natriumova sijalica 70 W 

natriumova sijalica 110 W 

 
12 
16 

1 

Konsko vkupno: 29 

Smrdliva voda 
`ivini sijalici 125 W 

natriumova sijalica 70 W 

natriumova sijalica 110 W 

 
23 
31 
10 

Smrdliva voda vkupno: 64 

Huma 
`ivini sijalici 125 W 

natriumova sijalica 70 W 

natriumova sijalica 110 W 

 
28 
31 
11 

Huma vkupno: 70 

Miravci 
`ivini sijalici 125 W 
`ivini sijalici 250 W 

ekonomik sijalici 30 W 

natriumova sijalica 70w 

natriumova sijalica 110 W 

 
16 

6 
6 

186 
74 

Miravci vkupno: 288 

Miletkovo 
`ivini sijalici 125 W 

natriumova sijalica 70 W 

natriumova sijalica 110 W 

 
6 

21 
16 

Miletkovo vkupno: 43 

Petrovo 
`ivini sijalici 125 W 

natriumova sijalica 70 W 

natriumova sijalica 110 W 

 
11 
21 
12 

Petrovo vkupno: 44 

Smokvica 
`ivini sijalici 125 W  
`ivina sijalici 250 W 

natriumova sijalica 70 W 

natriumova sijalica 110 W 

 
15 

3 
11 

8 

Smokvica vkupno: 37 

Gabravo 
`ivini sijalici 125 W  
natriumova sijalica 70 W 

 
1 
3 



natriumova sijalica 110 W 3 
Gabravo vkupno: 7 

Davidovo 
`ivini sijalici 125 W 

ekonomik sijalica 30w 

natriumova sijalica 70 W 

natriumova sijalica 110 W 

 
13 

6 
39 
19 

Davidovo vkupno: 77 

Op{tina Gevgelija se 
vkupno: 

3402 

 
2.Tabelarno pretstaveni po vidovi na svetilki za op{tina Gevgelija: 

 
Red.br. Op{tina Gevgelija Vkupno 

1. `ivini sijalici 125 W 782 

2. natriumova sijalica 70 W 980 

3. natriumovi sijalici 250 W 314 

4. ekonomik sijalici 30 W 543 

5. `ivina sijalica 250 W           52 

6. natriumova sijalica 110 W       701 

7 led reflektori 70 W          30 

 
3. Potrebni materijali za odr`uvawe i pro{iruvawe na javnoto 
osvetluvawe za 2017 godina. 
 

 

    

R.br. Ime na matеrијalot EM Kol. 

        

1.  Ekonomik sijalica  25 W br. 100 

2.  Ekonomik sijalica 30W br. 100 

3.  Natriumova sijalica 110W br. 
 

300 
 4.  Natriumova sijalica 70W.  br. 1000 

5.  Natriumova sijalica 250 W br. 100 

6.  Metal halogena sijalica 400 W br. 10 

7.  Ampula za reflektor   150 W br. 10 

8.  Ampuli za reflektori 500W  br. 10 

9.  Ampuli za reflektori 300W  br. 10 

10.  Prigu{nica za nadvore{na monta`a 70 W br. 1000 

11.  Prigu{nica za nadvore{na monta`a 125 W br. 50 

12.  Prigu{nica za vnatre{na monta`a 250 W br. 40 

13.  Komplet armatura 125 W  br. 150 

14.  Komplet armatura natrium 250 W   br. 10 



15.  Fasonki E27-porcelanski br. 500 

16.  Fasonki E40-porcelanski br. 20 

17.  Za{titno staklo F 200 br. 300 

18.  Forel so opti~ko oko br. 10 

19.  Kontaktor 25A br 2 

20.  Kontaktor 63A br. 10 

21.  Kontaktor 80A br. 5 

22.  Kontaktor 125A br. 5 

23.  Tajmer so sedmodnevna memorija br. 4 

24.  Avtomatski osigura~i 16A br. 20 

25.  Avtomatski osiguruva~i 25A br. 20 

26.  Avtomatski osiguruva~i 63A br. 10 

27.  No`est osiguruva~ 63A br. 50 

28.  No`est osiguruva~ 100-250A br. 30 

29.  Postolje za osiguruva~i br. 5 

30.  Patron 25A br. 50 

31.  Kapa za osiguruva~ 25A br. 50 

32.  Grebenest prekinuva~ 25A br. 5 

33.  Komplet podno`je za opalna topka od 125 br. 30 

34.  Opalna topka F-400 br. 30 

35.  Topka F 500/160 br. 20 

36.  Stega za kabel AL2h16 br. 200 

37.  Kombinirana Al-Cu spojnica br. 100 

38.  Kabelska glava za PP00 br. 5 

39.  Kabel PP00 4h16mm  m 100 

40.  Kabel P/F 2h1,5mm m  50 

41.  Kabel P/f 2h2,5mm m             50  

42.  Alkaleks kabel 1h16mm m 300 

43.  Alkaleks kabel 2h16mm m 3000 

44.  Alakleks kabel 4h16mm m 50 

45.  Iwektor za natr. sijalica 70 W br. 1000 

46.  Metal halogen reflektor 400 W br. 10 

 

   

 
 
Nabavkata i monta`ata na materijalite }e se vr{at soglasno Zakonot 

za javni nabavki.  



 Izborot na najdobar ponuduva~ za odr`uvawe na javno osvetluvawe }e 
go vr{i Komisijata za javni nabavki na Op{tinskata administracija  
Gevgelija na javen tender. 
 

III.Elektri~na energija za javno osvetluvawe  
 
Potro{uva~kata na elektri~na energija vo 2016 godina, iznesuva 

125.867 kWh vo prosek mese~no odnosno za cela godina 1.510.401 kWh. 

  

IV.Finansirawe na javnoto osvetluvawe 
 
 Za funkcionirawe na javnoto osvetluvawe }e se obezbedat sredstva 

od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2017 godina od Programata J3 i toa: 
- za potro{ena elektri~na energija 12.000.000,00 denari; 
- za materijali za odr`uvawe na javnoto osvetluvawe i monta`a 

5.000.000,00 denari;  
- drugi operativni rashodi 2.000.000,00 denari 
Vkupno sredstva za realizacija 19.000.000,00 denari. 
Za realizacija na programata nadle`en e Gradona~alnikot na 
op{tinata. 
V.Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo 

"Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija". 
 
 
 

 

 

 
 
 
Br.09-3067/1 

29.12.2016 god. 
Gevgelija 

Pretsedatel 
na Sovetot na op{tina Gevgelija, 

Драги Хаџи-Николов 

 



Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалнаta 
самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.05/02 god.),     
Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 29.12.2016 година, 
донесе 
 

 
 П Р О Г Р А М А 

За комуникација во општина Гевгелија за 2017 година   
 
 
 ВОВЕД  
  Комуницирањето со јавноста претставува суштински елемент во 
управувањето на секоја отворена и отчетна локална власт. Постојаната 
двонасочна комуникација со граѓаните, бизнис заедницата, медиумите, 
невладините организации и другите засегнати јавности е присутна во 
секојдневното работење на  општина Гевгелија.  Истовремено тоа претставува  
обврска и предизвик за секој локален функционер па така и за градоначалникот 
на општина Гевгелија. Преку навремено, секојдневно и отворено информирање 
на граѓаните за работата, општината може да очекува нивна доверба, 
поддршка, но и нивно активно учество во процесот на креирање политики и 
нивно спроведување.  
Процесот на демократизација одамна ја  наметна основната потреба од 
редовно и навремено информирање на граѓаните и на сите идентификувани 
групи од интерес на општината за работата на општинската администрација , 
сервисот на услуги кои ги нуди таа, како и за резултатите од работењето на 
општината во целост. Во таа насока е носењето на  Годишната програма за 
комуникација во општина Гевгелија за 2017 година   како документ во кој се 
определени начините на пренесување на информациите за работата на 
локалната самоуправа, како и  активностите кои ќе ги преземе општина  
Гевгелија во насока на надградба на старите како и воведување на нови форми 
на унапредување како на надворешната така и на  внатрешната комуникација. 
Во таа насока добрата информираност на граѓаните за работата на Општината 
и нејзините услуги  ќе придонесат кон зајакнување на комуникацијата помеѓу 
Општината и граѓаните, поголемо учество од страна на граѓаните во 
донесувањето на одлуките, ќе се унапреди уште повеќе позитивниот  имиџ кој 
го има изградено општина Гевгелија изминатите години како посакувана 
дестинација за живеење и  атрактивен регион за инвестирање од страна на 
заинтересираните инвеститори.  
Дека општина Гевгелија е меѓу оние општини во република Македонија кои 
сериозно ја разбрале  потребата  од навремено и транспарентно информирање 
на своите граѓани и целата македонска јавност покажува и овогодишното 
истражување на Центарот за граѓански комуникации. Имено, тие ги објавија 
резултатите од истражувањето за активната транспарентност на општините 
што значи објавување јавни информации на сопствена иницијатива. Биле 
анализирани сите 81 општина и 16 министерства во земјава вклучувајки го и 
град Скопје. Центарот направи анализа колку локалните самоуправи преку 
своите интернет страници, јавни гласила, даваат информации од своето 
работење на јавноста без да им биде побарано. Акцент било ставено, колку 
локалните самоуправи го истакнуваат пристапот до информациите, нудат 
информации за услугите и надлежностите на општините, финансиската и 
буџетската транспарентност но и информации за специфичните надлежности 
на општината. Во вкупното рангирање според индексот на активна 



транспарентност , општина Гевгелија од  97 институции, предмет на анализата 
е рангирана на  солидното 14 место,  во групата на институции кои имаат 
добра транспарентност во своето работење. Тоа значи дека општина Гевгелија 
во своето секојдневно работење  се раководи од тоа начинот на којшто ги 
објавува информациите да биде исплатлив и ефективен, односно да биде 
лесно достапен за најширок круг на граѓани. Исто така, општина Гевгелија  ги 
информира граѓаните и заинтересираните страни за објавените информации и  
го поттикнува пристапот до нив и нивното редовно користење. 
 

 
Појавата на новата технологија наречена Интернет означи нова страница во 
поимањето на комуницирањето, поврза различни видови на медиуми, како што 
се телефонот,радиото и телевизијата со што се создаде огромна и 
брзорастечка глобална интерактивна мрежа. Со ова интернетот стана 
доминантно средство на дисеминација на сите услуги па така и на 
општинските.Поради тоа во завршна фаза е  изготвувањето на Стратегијата за 
информатичко комуникациска технологија за општина Гевгелија. 
Информатичко–комуникациската технологија претставува една од клучните 
алатки 
за развој и за ефективно работење на општеството. Придобивките на граѓаните 
и 
на општините се заштеда на енергија, електронски услуги, брза размена на 
информации, зголемени приходи. Во изминатите години за да се достигне 
нивото 
на напредок на европските општини беа донесени голем број закони поврзани 
со 
информатичко–комуникациската технологија, како и четири национални 
стратегии. 
За намалување на дигиталниот јаз што нашите граѓани секојдневно го 
чувствуваат 
е потребен стратегиски пристап. Недостигот од ваков пристап беше причина 
една 
од стратегиските точки од националната стратегија за развој на електронски 
комуникации со информатичка технологија да биде и општините да усвојат 
свои 
локални стратегии за ИКТ. Поради тоа во завршна фаза е изготвувањето на 
Стратегијата за информатичко комуникациска технологија за општина 
Гевгелија . Усогласување на нашите стандарди со европските, коректно 
следење и спроведување на сите законски одредби и нивното успешно 
спроведување ќе придонесе и општина Гевгелија да го заслужи епитетот е-
општина.  
 
 ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈА 
 
 
 Општа цел: 
 Да се одржува редовната и навремена комуникација со јавностите и да се 
зајакнат  капацитетите за извршување на годишниот план за комуникација. 
Континуирано работење врз подобрувањето на потенцијалите на човечките 
ресурси и техничките капацитети  на општината кои се неопходни  за 
остварување на комуникацијата со јавностите. 



 
 Специфични цели: 
 
-Зголемено ниво на информирање на сите целни јавности и нивно подобро 
запознавање со работата и резултатите од работата на општината. 
-Подобрување на квалитетот на општинските комуникациски капацитети. 
-Зголемување на задоволството на граѓаните од работата на општината 
-Поголема вклученост на граѓаните во активностите од заеднички интерес и во 
процесот на донесување одлуки . 
-Подобрување на системот на внатрешна комуникација и информираност на 
вработените со која ќе се постигне задоволство при секојдневната работа и ќе 
се зголеми чувството на  лојалност на секој вработен. Вработените се првата а 
не последната целна група во програмата за комуникација. Без добра 
внатрешна соработка како и без непречен континуиран проток на информации 
невозможно е успешно и ефикасно да се спроведува ниту една програма за 
комуникација со граѓаните и другите надворешни јавности во општината. 
 
 
             ПРИНЦИПИ  НА   КОМУНИКАЦИЈА 
 
 Во процесот на спроведување на Програмата за комуникација, Општина 
Гевгелија  ќе се придржува кон следниве принципи на комуникација: 
-Комуникацијата ќе биде составен дел од сите активности на општината. 
-Процесот на комуникација ќе биде јасен и разбирлив. 
-Комуникацијата ќе биде навремена. 
-Комуникацијата ќе биде отворена, чесна и искрена. 
-Информациите ќе бидат достапни до сите. 
-Комуникацијата ќе биде двонасочна меѓу општината и сите целни групи. 
 
Во процесот на комуникација, општина Гевгелија истапува со слоганот-Општина 
Гевгелија е сервис на граѓаните, да управуваме со општината заедно. 
 
 ЦЕЛНИ ГРУПИ 
 - Граѓаните на општина Гевгелија 

Општината редовно ќе ги информира граѓаните за своите активности со цел: 
да ја зголемува транспарентноста на својата работа,и да ги поттикне граѓаните 
за поголема вклученост во нејзината работа во сегментите каде тоа се очекува 
од нив (пр. за учество  во процесите за донесување одлуки). 

 - Урбани и месни заедници 
      Да го поттикне партнерскиот однос за остварување на заеднички 
интереси 
 - Медиуми (локални и национални) 
 Општината ќе се залага за активна  транпарентност преку медиумите , со 
тоа што постојано ќе пласира информации од секојдневните активности и 
случувања во општина Гевгелија, со цел граѓаните од општината и од 
Република Македонија  да имаат постојан прилив за новостите во неа.  
 - Бизнис сектор 

 Општината ќе одржува постојан контакт и ќе го информира бизнис-секторот  
за своите активности и програми со цел да иницира активна поддршка, 
партиципација и заеднички проекти за локален економски развој. Во овие 
контакти општината настапува со мотото-Општина Гевгелија е доверлив 



партнер кој работи на креирање на поволна бизнис клима. Бидете и Вие наш 
партнер.   

 - Невработени 
 Ќе се одржуваат постојани средби со невработените, како и со 
Подрачната единица на Агенцијата за вработување на Република Македонија 
за да се најдат привремени или трајни решенија за  решавање на проблемот на  
невработеноста. 
 - НВО сектор 

 Општината ќе ги комуницира и информира невладините огранизации за 
своите активности и програми со цел да иницира активна поддршка, 
партиципација и заеднички проекти од интерес за развојот на општината.  

 - Општинска администрација 
 Општината ќе ги унапредува  формите на внатрешна комуникација меѓу 
вработените за засилувањето на нивната улога во застапување и 
прокламирање на интересите на општината.  

 - Потенцијални инвеститори 
 Општината  редовно ќе ги информира потенцијалните инвеститори за 
своите активности, проекти и потреби со цел да привлече капитал за 
реализицијата на проекти и да придонесе за локален еконосмки развој.   

  
-Збратимени градови 
Општината ќе одржува постојана комуникација со градовите со кои 
има потпишано повелба за збратимување со цел запознавање на 
јавноста на тие градови со можностите за инвестирање во општина 
Гевгелија како и заедничко учество во европските проекти за 
прекуграничната соработка  и друѓи меѓународни проекти.  

 
           - Донатори 

Општината редовно ќе ги информира меѓународните организации и донатори 
за своите активности, проекти и потреби со цел да стимулира поддршка за 
следни активности и потреби.  

 - Маргинализирани групи  
 Општината преку ралични форми ќе одржува комуникација  со ранливите 
категории граѓани како што се децата со посебни потреби, Ромите и други 
социјални групи за подобрување на нивниот статус, услови за живеење и 
остварување на основните човекови права.  

 -Земјоделци 
 Иако единиците на локалната самоуправа немаат директна надлежност 
во земјоделието,  Општина Гевгелија ќе наоѓа начини за одржување 
комуникација и стимулирарање на земјоделското прозиводство.  

 -Студенти  
      Студентите како носители на идниот развој на општината, ќе бидат 

вклучени во отворениот ден на општината, а комуникацијата со нив ќе се 
одржува и преку различни форми за стимулирање во учењето. 
  - Туристички организации 
 Туризмот како еден од правците за развој на Општина Гевгелија налага 
потреба за редовна комуникација со турстичките субјекти. Печатење 
пропагандни материјали, промовирање туристичка веб страна која од 
наредната година ќе почне со работа ,  вклучување на традиционалните 
манифестации во туристичката понуди на локално и национално ниво, како и 
создавање на општинска асоцијација на туристички работници која е веќе 
формирана, ќе бидат во фокусот на интересирањето. 



 
 
 АЛАТКИ И НАЧИНИ НА КОМУНИКАЦИЈА 
 
 Општина Гевгелија  ќе ги користи следните алатки и начини  за 
комуникација: 
 - Месечен весник  

„Гевгелиски Магазин“, излегува  еднаш во месецот, со осврт на 
настаните и актуелните теми организирани од Општината. Исто така 
обработува содржини што се од интерес на пошироката јавност.  
 - Е-билтен  
 Се подготвува секојдневно. Главен акцент се става на дневните настани 
и на актуелните случувања. Опфаќа теми од локалната самоуправа, од 
работата на јавните општински установи, од соработката со невладниот и 
бизнис-секторот и најави на значајни културни и спортски настани 
 - WEB страница  
 -Редовно се ажурира, со можност за интерактивна коминикација со 
граѓаните по проблемски прашања, но и за испитување на јавното мислење. 
 - Прес конференции 
 Се организираат по потреба, кога градоначалникот, лицето одговорно за 
комуникација со јавноста на Општината или раководителите на 
секторот/одделенијата имаат да соопштат одредена информација. Како и по 
повод оддржувањето на  традиционалните манифестации и кога се прави 
периодичен пресек на сработеното.  
 - Изјави за медиумите 
 Една од најчесто користените алатки за комуникација со граѓаните преку 
медиумите. Изјавите се даваат кога општината има активности од различни 
области и по барање на медиумите, кога обработуваат теми за локалната 
самоуправа.  
 - Соопштенија за јавноста 
 Се употребува кога се пренесува кратка писмена информација со 
различна содржина ( известување, демант, повик, честитка... )   
 - Интервјуа 
 Тие спаѓаат во често употребуваните алатки, кои се користат периодично 
– (најчесто еднаш месечно), тематски кога се прави сублимат на одредена 
материја. Интервјуа се  прават и  локалните и националните медиуми.  
 - Посети на новинари 
 -Кога се започнува или завршува некој капитален проект, Општината и 
Градоначалникот практикуваат организирање посета на новинари. Со 
обезбеден превоз се посетува локацијата и се информира за суштината на 
проектот/активноста. 
 - Брифинзи за новинарите 
 Ова е поретко користена алатка за комуникација, главно, поради малиот 
број новинари и дописници во општината, но, изминатиот период  повеќе се  
практикуваше, со брифирање на дописниците од општините Струмица и Велес, 
поради можноста да се даваат насоки за теми  интересни за јавноста. 
 - Огласи (рекламни спотови) 
 Ова е платен дел на локалните медиуми, во кој се емитуваат огласи 
поврзани со јавните набавки, лицитации на земјиште и сл.  
 - Директен пренос од седница 
 Седниците на Советот на општината  директно ќе  се пренесуваат  на 
локалната телевизија (со која е склучен договор). Ова помага за поголема 



транспарентност во работата на Советот и подобро информирање на граѓаните 
за неговата работа. Оваа година се предвидува домодернизирање на системот 
за аудио снимање во рамките на салата за одржување на седници на Советот. 
 - Публикации 
 Се изработуваат по одредени тематски содржини  кои помагаат во 
профилирањето и промовирањето на општината во пошироката јавност. 
Публикациите како печатен материјал претставуваат траен документ сработен 
за манифестации и активности организирани од Општината.  
 - Флаери/брошури 
 -Се изработуваат по потреба: тематски, за промовирање на Општината 
за туристички, културни, стопански и др. Цели. Исто така се изработуваат за 
потребите на медиумски кампањи сврзани со одредени акции ( пр. За поголема 
наплата на општинските даноци, за Системот 48, за легализација на 
дивоградбите, за евиденција на дивоградби и сл.)  

 -Настани 
 Се организираат за комуникација со специфични целни групи 
(пензионери,  

невладини организации, невработени, деца со посебни потреби, бизнис-сектор 
и др.). Притоа се пренесуваат ставови  на општината и градоначалникот и се 
прибираат мислења од специфичните целни групи.  

 -Огласна табла 
 На огласната табла се објавуваат направените интервенции во 
урбанистички планови, преземени соопштенија од министерсвата и владата 
кои се однесуваат за територијата на Општина Гевгелија, како и интерни 
соопштенија за вработените од општинската администрација. 

 Средства и начини за унапредување на имиџот и идентитетот на 
општина Гевгелија 
 Посебна грижа во рамките на програмата за комуникација ќе се посвети 
на унапредувањето на имиџот и идентитетот на општина Гевгелија и тоа како 
пред локалната, така и пред пошироката јавност.  
 За оваа цел ќе се користат следниве средства и начини:  

-Промоција на туристичката веб страна која ќе се изработи наредната 
година „Гевгелија-турист инфо“; 

- редовно користење на симболите на општината како средства за 
идентификација  
 - настојување, секогаш кога е можно, за време на јавните настапи на 
претставници на општината да се гледаат и симболите на општината 

 -  изработка на општински знамиња, како големи, така и за на маса 
  
 АКТИВНОСТИ 

 1.Редовно и навремено информирање на граѓаните за работењето на 
општината 
 2.Поттикнување на граѓаните за учество во крирањето на буџетот 

 3. Одржување на пилот проектот - „Ден на отворена општина“ 
 4. Поттикнување на поголема вклученост на граѓаните во донесување на 
 стратешки документи 
 5. Поттикнување на поголемо учество на граѓаните на манифестациите 
од заеднички интерес   
 6. Подигање на свеста и информирање на граѓаните за даночните 
обврски кон општината 
 7. Одржување информативни средби со посебни целни групи 



 8. Информирање на граѓаните за законската регулатива за градење во 
насока на спречување на нелегална градба 
 9. Подигање на капацитетот за комуницирање 
 10. Редовно информирање на јавноста за случувањата во општината 
 
 КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА  
 
 Кога редовната комуникација е оневозможена од какви и да е причини и 
се создаваат вонредни услови, настапува комуникација во услови на криза. 
Ваквата настаната состојба ја проценува градоначалникот, кој во услови на 
кризна ситуација ја координира комуникацијата со јавноста.  
 
 РЕСУРСИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
  

За реализација на програмата ќе се користат сите расположливи ресурси 
што и досега се користат. 
 Сепак, за одредени активности во насока на унапредување на 
досегашната комуникација потребно е да се алоцираат и дополнителни 
ресурси чиј приказ е даден во продолжение:  
 
                       Активност       Трошоци/денари 

1 Поставување на електронски банер 118.000 

2 Набавка на дневни и неделни весници,електронски 
изданија   

300.000 

3 Печатење на Гевгелиски магазин, печатење и 
издавање на публикации 

650.000 

4 Изработка на апликација за мобилен телефон 
„Општина Гевгелија„ 

30.000 

5 Изработка на Стратегија за информатичка 
технологија и воведување на Интранет софтвер за 
внатрешна комуникација 

60.000 

6 Пренос на седници на Советот, ТВ емисии и 
реклами  

600.000 

7 Огласи, објави, закуп на печатен и електронски 
простор 

800.000 

8 Медиумска промоција на општината 200.000 
 Вкупно 

 
2.468.000 

 
           СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
  

Програмата ќе ја спроведува општинската администрација во 
координација со лицето одговорно за односи со јавноста, а под раководство на 
градоначалникот на општината.  
 



 МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И АЖУРИРАЊЕ 
 
  

Остварувањето на програмата ќе се следи секојдневно, како што се 
спроведуваат планираните активности.  
 Оценувањето на спроведувањето ќе се прави редовно, најмалку еднаш 
месечно.  
 Ќе се спроведува квалитативно и квантитативно мерење на резултатите, 
според индикаторите од планот за спроведување на активностите.  
 По потреба, програмата ќе се ажурира, а во насока на подобрување на 
нејзиното остварување.  
  
 
 
 
 
 
Бр.09-3066/1                                                                            Претседател 
31.12. 2016 год.                                                   на Совет на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Драги Хаџи-Николов    

 



Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02 год.) и член 38 став 1 точка 
44 од Статутот на општина Гевгелија („Службен весник на општина 
Гевгелија“ бр. 25/06 и 8/10) Советот на општина Гевгелија на седницата 
одржана на 29.12.2016 година, донесе: 

 
 

ПРОГРАМА 
 

за активностите на општина Гевгелија во областа на  
Локалниот економски развој (ЛЕР) за 2017 година 

 
 
1.  Развојни приоритети 
 
 Општина Гевгелија во 2017 година ќе настојува да обезбеди 
поволни услови за локалниот економски развој. За таа цел активностите 
ќе бидат насочени кон поддршка на проекти за локалниот економски 
развој и руралниот развој. 
 
 
2.  Цел  
 
 Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните 
развојни приоритети согласно постојните стратешки документи и обнова 
на истите. 
 
 
3.  Проектни активности 
 
 Активностите на Општина Гевгелија во областа на ЛЕР ќе бидат 
насочени кон забрзан и динамичен развој на општината, согласно 
надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети.  

Проектите и активностите се групираат во две групи: 
 
 
3.1  Поддршка на локалниот економски развој 
 
 

Р. Бр. Проект Износ 

1. 
Поддршка на Центарот за регионален развој на 
Југоисточен плански регион 

230.000 

2. 

Прекугранична соработка IPA, IPA-CBC 

5.570.000 

Проект за валоризација на иновативен тематски 
туризам 

Оддржливо управување на прекугранични водни 
ресурси 

Интегриран систем за рано предупредување за 
спречување на метеоролошките и сеизмолошките 
опасности 

ВКУПНО: 5.800.000 



 
 
3.2  Проекти од областа на енергетската ефикасност 
 

Р. Бр. Проект 
Учество 

 на општина 
Гевгелија 

1. 
Енергетска контрола на општински 
објекти 

200.000 

ВКУПНО: 200.000 

 
 
 
4.  Финансирање 
 
 

Предвидените проектни активности во оваа Програма, во вкупна 
вредност од 6.000.000 денари, ќе бидат финансирани од средствата на 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2017 година и кофинансирани од 
страна на домашните и меѓународните институции и агенции. 
 
5. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 
 
 
 
 
 
Бр. 09-3065/1                                                                   Претседател 
29.12.2016 год.                                         на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                 Драги Хаџи-Николов                                                                       
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vrz osnova na  ~len 99 od Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben 
vesnik na RM" br. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 i 142/16) i ~len 38 stav 1, 
to~ka 44 od Statutot na op{tina Gevgelija (,,Slu`ben glasnik na op{tina 
Gevgelija" br. 25/06 i 8/10 god.), Sovetot na op{tina Gevgelija na sednicata 
odr`ana na den 29.12.2016 godina, donese 

 P R O G R A M A 

za rabota vo oblasta na raspolagaweto so grade`no zemji{te vo                                                                
sopstvenost na  Republika Makedonija na podra~jeto  na                                   

op{tina Gevgelija za 2017 godina 

         So donesuvawe na noviot Zakon za grade`no zemji{te (,,Slu`ben vesnik na 
RM" br. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 i 142/16),  grade`noto zemji{te mo`e da  
bide vo sopstvenost na Republika Makedonija, op{tinite, op{tinite vo gradot 
Skopje  i gradot Skopje, na javnite pretprijatija, akcionerski dru{tva i drugi 
subjekti osnovani od Vladata na Republika Makedonija i Sobranieto na 
Republika Makedonija, na doma{ni i stranski  fizi~ki i pravni lica. 
         Sopstvenosta vrz grade`noto zemji{te sozdava prava i obvrski i slu`i za 
dobroto na sopstvenikot i na zaednicata. Sopstvenosta na grade`noto zemji{te 
vklu~uva i pravo na gradewe na zemji{teto, koristewe na zemji{teto i pravo na 
prenesuvawe na pravoto na gradewe na drugi lica. Pravoto na sopstvenost na 
grade`noto zemji{te za op{tinite, op{tinite vo gradot Skopje i gradot Skopje 
se steknuva vrz osnova na pravno delo, po prethodno donesena odluka od strana 
na  Sovetot ili vrz osnova na sudska odluka.   
         Sopstvenosta na grade`noto zemji{te na op{tinite vklu~uva  pravo na 
gradewe, koristewe na zemji{teto, pravo na prenesuvawe na pravoto na gradewe 
na drugi lica i pravo na  otu|uvawe na grade`noto zemji{te.  
         So grade`noto zemji{te sopstvenost na Republika Makedonija upravuva 
Vladata na Republika Makedonija. 
         Sopstvenosta na grade`noto zemji{te ja opfa}a negovata povr{ina i se 
ona {to  so nego e trajno povrzano, a se nao|a na povr{inata ili pod nea.  
         Grade`noto zemji{te e dobro od op{t interes za Republika Makedonija, a 
ureduvaweto na grade`noto zemji{te e dejnost od javen interes. 
         Grade`noto zemji{te mo`e da bide izgradeno i neizgradeno, uredeno ili 
neuredeno. Izgradeno grade`no zemji{te e zemji{te na koe e izgraden objekt od 
traen karakter koj e zapi{an vo javnite knigi za zapi{uvawe na pravata na 
nedvi`nosite i zemji{teto {to slu`i za redovna upotreba na objektot 
opfateno so granicite  na grade`nata parcela.  

 Uredeno grade`no zemji{te e zemji{te opremeno na koe se izgradeni 
objekti na komunalna infrastruktura, objekti na vodovodna, fekalna i 
atmosferska kanalizacija i druga instalacija, so priklu~oci do grade`na 
parcela.  
         Grade`no zemji{te e zemji{te koe e planirano so urbanisti~ki plan,  
urbanisti~ka planska dokumentacija ili proekt za infrastruktura.  
         Grade`na parcela e del  od grade`noto zemji{te, ~ii {to granici se 
utvrdeni so urbanisti~ki plan, urbanisti~ka planska dokumentacija ili proekt 
za infrastruktura i istata mo`e da se sostoi od edna  ili od pove}e katastarski 
parceli ili od delovi na katastarski parceli. 



       Objekt od traen karakter e objekt koj e zapi{an vo javnite knigi za 
zapi{uvawe na pravata na nedvi`nostite. 
        Vremen objekt e monta`no-demonta`en ili tipski objekt koj se postavuva 
na grade`no neizgradeno zemji{te, zaradi privremena upotreba na prostorot, do 
realizacijata na urbanisti~ki plan za grade`noto zemji{te na koe e postaven 
vremeniot objekt. 
        Infrastrukturen objekt e objekt od oblasta na soobra}ajot (kopnen, 
voden i vozdu{en soobra}aj), podzemna ili nadzemna instalacija (vod) i 
elektronski komunikaciski mre`i i sredstva, so site nivni pridru`ni 
instalacii.  
        Prometot so grade`noto zemji{te e sloboden. 
        Grade`noto zemji{te sopstvenost na Republika Makedonija mo`e da se 
otu|i, dade na koristewe (koncesija ili javno privatno partnerstvo), dade pod 
dolgotraen i kratkotraen zakup, razmenuva ili da se vostanovat drugi stvarni 
prava. 
 
A) Prostoren opfat i predmet na Programata 
 
         Predmet na Programata e menaxirawe so grade`noto zemji{te vo 
sopstvenost na Republika Makedonija {to se nao|a na teritorijata na op{tina 
Gevgelija definirana spored teritorijalnata organizacija na Republika 
Makedonija, za vreme na kalendarska 2017 godina. 
         Za da mo`e da se vr{i otu|uvawe, davawe pod zakup, na grade`noto 
zemji{te potrebno e da se izraboti mapa na dr`avnoto grade`no zemji{te vo 
op{tinata so site numeri~ki podatoci za istoto. 
        Va`en faktor vo ovaa postapka e i kategorijata urbanisti~ki plan, 
odnosno urbanisti~kite planovi vrz osnova na koi mo`e da se izdade odobrenie 
za gradewe.  
       Vo tekot na godi{nata Programa se predviduva predmet na menaxirawe so 
grade`noto zemji{te vo sopstvenost na Republika Makedonija da bidat 
grade`nite parceli {to se nao|aat na teritoriite na slednite naseleni mesta i 
lokaliteti:   
 

1. Za individualno domuvawe  
- Gevgelija,  DUP za blok 9 (9.1 i 9.2), Odluka br. 07-1668/1 od 29.08..2014 god.; 
- Gevgelija, DUP za blok 5.3 i 5.6,  Odluka br. 07-1910/1 od 24.10.2013 godina; 
- Gevgelija, DUP za blok 3.1,  Odluka br. 07-1889/1 od 27.09.2012 godina; 
- Gevgelija, DUP za blok 6 (6.1 i 6.2), Odluka br. 09-2459/1 od 30.09.2015  god.; 

     - Bogorodica  UPS ( blok 1,2,3,4,5,6 i 7) Odluka br.09-360/1 od 10.02.2016 god. 
   

2. Kolektivno domuvawe 
      - Gevgelija, DUP  za gradsko centralno podra~je, Odluka br. 07-1830/1 
    od  08.07.2011 godina; 
       - Gevgelija, DUP za  GP 3.02 blok 1 - centralno gradsko podra~je, Odluka br. 
07-2365/1  od  03.12.2012 godina; 

 - Gevgelija, DUP za del od blok 3,  Odluka br. 07-1847/1 od 30.09.2014 godina; 
      - Gevgelija, DUP za blok 5.3 i 5.6, Odluka br. 07-1910/1 od 24.10.2013 god. 
              

3. Lesna industrija i malo stopanstvo 
- Gevgelija, DUP za blok 14 (14.1 i 14.2), Odluka br. 09-2180/1 od 27.08.2015 g; 

      - Negorci - lokalitet Blokotehna, DUP za stopanska zona, Odluka br. 08- 
          124/1 od 28.04.1994 godina; 



     
4.  Komercijalni i delovni objekti 

       -  Gevgelija, DUP za blok 10 (10.1, 10.3, 10.4 i 10.5),  Odluka br. 07-1667/1 
od 13.09.2013 godina; 
   

5.  Sport i rekreacija 
- Bogorodica, urbanisti~ki plan von naseleno mesto za multinamenski 
stopanski kompleks na poteg Gevgelija - grani~en premin Bogorodica, 
Odluka br. 07-720/1 od  15.03.2011 godina; 

       - Gevgelija, DUP za blok 5.3 i 5.6, Odluka br. 07-1910/1 od 24.10.2013 
godina. 
 
 
B) Osnovi za izrabotka na Programata 

• Zakonski osnov 
Zakonski osnov na Programata za upravuvawe so grade`noto zemji{te se: 
Zakon za lokalnata samouprava (,,Slu`ben vesnik na RM,, br.5/02), Zakon 
za grade`no zemji{te (,,Slu`ben vesnik na RM,, br. 15/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16 i 142/16) i ~len 38, stav 1, to~ka 44 od Statutot na op{tina 
Gevgelija (,,Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija,, br. 25/06 i 8/10) 

 

• Osnovni planski dokumenti 
 

o Strategija za lokalen odr`liv razvoj na op{tina Gevgelija za 
planski period od  2006 do 2011 godina 

 
Op{tina Gevgelija e nadle`na za lokalniot ekonomski razvoj na 

podra~jeto na svojata teritorija, {to podrazbira:  
 
-  Planirawe na lokalniot ekonomski razvoj; 
-  Utvrduvawe na razvojnite i strukturnite prioriteti i  
-  Vodewe na lokalnata ekonomska politika. 
 

Ovoj dokument vklu~uva tri strate{ki komponenti, koi se me|usebno 
povrzani i harmonizirani edna so druga: 

 
a) Lokalna procenka; 
b) SWOT Analiza - vo tri sektori: Infrastruktura, odr`liv 

ekonomski razvoj i kvalitet na `ivot; 
c) Strate{ki planovi - vklu~uvaj}i vizija, strate{ki celi, 

razvojni celi i pregled na programite i proektite. 
 

Strategijata identifikuva prioritetni oblasti i strate{ki izbori, 
istata postavuva {iroka ramka za ekonomski, socijalen i kulturen razvoj na 
op{tina Gevgelija za periodot 2006 - 2011 godina. Sepak, potrebna e 
ponatamo{na elaboracija za kreirawe na planovi za implementacija koi }e gi 
dadat detalite za programite i proektite, u~esnicite vo aktivnostite, 
finansiski planovi, predviduvawa i rizici, razvojni indikatori i vremenski 
procenki. Kako {to Republika Makedonija se dvi`i kon EU integraciite, 
podobrenite kapaciteti na lokalnite u~esnici }e bidat iskoristeni za 
integrirawe i harmonizirawe na strategijata so novite evropski, nacionalni i 
regionalni politiki.  



 
 

o Lokalen ekolo{ki  akcionen plan na op{tina Gevgelija, donesen 
na 09.05.1998 godina 

 
Celi na lokalniot ekolo{ki akcionen plan na op{tina Gevgelija se: 
 

1. Odreduvawe, procenka i rangirawe na Eko problemite vo op{tinata vrz 
osnova na relevantniot rizik po ~ove~ko zdravje, `ivotna sredina i 
kvalitet na `iveeweto. 

2. Sozdavawe na takov LEAP {to }e gi odredi specifi~nite strategii i 
aktivnosti za namaluvawe na najserioznite rizici vo sredinata. 

3. Podobruvawe na sevkupnite ekolo{ki uslovi vo op{tinata i {tedeweto 
na parite i `itelite  preku niskobuxetski strategii i dobri rezultati 
so najmali tro{oci. 

4. Promovirawe na javnata svest, razbirawe i odgovornost za za{tita na 
`ivotnata sredina i zgolemena javna podr{ka za ekolo{ki investicii 
(re{enija). 

5. Zajaknuvawe na mo`nostite kako na lokalnata samouprava taka i na nivo 
na Nevladini organizacii (NVO) za upravuvawe so implementirawe na 
ekolo{kite problemi vklu~uvaj}i ja nivnata sposobnost za privlekuvawe 
i na stranski finansiski sredstva (investicii). 

 
 

o Potstrategija za ruralen razvoj na op{tina Gevgelija za planski 
period od  2008 do 2013 godina 

 
 Vizija 

 Sozdavawe celosno inkorporiran i finansiski stabilen region so 
uslovi za kvalitetno `iveewe i rabotewe. 

 
 Misija 

 Podobruvawe na kvalitetot na `ivotot vo ruralnata zaednica preku: 

− Sozdavawe uslovi za odr`liv socio-ekonomski razvoj; 

− Efikasni institucii; 

− Javni - privatni partnerstva; 

− Razvien biznis sektor; 

− Efikasno upravuvawe so prirodni resursi i infrastruktura i 

− Za~uvuvawe na tradicionalni vrednosti. 
 

 Celi na potstrategijata za ruralen razvoj 
 
 Specifi~ni celi 

• Da se animira teritorijata i lokalnata rabotna sila (lokalni operatori 
/ subjekti); 

• Da se oddr`i lokalno pretpriemni{tvo; 

• Da se podobri menaxmentot i komercijalnite kapaciteti na lokalnite 
firmi; 

• Da se zgolemi vrabotuvaweto; 

• Da se za{titat prirodnite i kulturnite resursi niz prizmata na 
integriraniot razvoj na teritorijata; 



• Da se podobrat uslugite za ruralnata populacija za da se podobri 
kvalitetot na `iveewe; 

• Da se prekvalifikuvaat ~ove~kite resursi. 
 
Socijalni celi 

• Da se promoviraat inicijativi; 

• Da se sozdadat (resozdadat) vrski; 

• Da se mobiliziraat ~ove~kite i finansiskite resursi; 

• Da se prerazgledat i nadminat tradicionalnite {emi. 
 
Proizvodstveni celi 

• Da se sozdadat novi subjekti i osnovni uslovi za ruralen razvoj; 

• Da se moderniziraat strukturite; 

• Da se podobrat uslovite za proizvodstvo. 
 

o Turisti~ki akcionen plan na op{tina Gevgelija i op{tina 
Valandovo 

 
 Razvojot na turizmot }e bide ostvaren so kreirawe na linkovi pome|u 
site stopanski i nestopanski sektori (proizvoden, trgovski, kulturen, 
nevladin, obrazovnite institucii i verski ustanovi) se so cel, poddr{ka na 
javnite i privatnite inicijativi za kreirawe na konkurentni nizi od 
aktivnosti koi {to se perspektivni na podolg rok, poradi ostvaruvawe na 
ekonomskite i socijalnite pridobivki vo regionot. 
 

Strate{ki celi: 
 

1. Zbogatuvawe na turisti~kata ponuda na regionot (nastani, aktivnosti i 
turisti~ki uslugi) 

2. Da se podobri turisti~kata infrastruktura; 
3. Da se zgolemi turisti~kiot marketing i promocija; 
4. Razvivawe na ~ove~ki resursi vo pravec na unapreduvawe na turizmot 
5. Da se zgolemi razvojot i investiciite vo turizmot. 

 
 - Generalen urbanisti~ki plan na grad Gevgelija izmeni i dopolnuvawe  
za planski period od 2012 do 2022 godina, Odluka br. 07-1436/1 od 
16.07.2012 godina    

 
 Prostornata organizacija na gradot podrazbira definirawe na oddelni 

urbani sodr`ini i infrastrukturni sistemi vo ramkite na kompleksniot 
socioekonomski i prostoren sistem na gradot. Preku usvoenite modeli vo ~ii 
ramki }e se odviva razvojot na najva`nite gradski funkcii se predviduva 
podobruvawe na standardot na domuvawe, prostorno dooformuvawe na 
stopanskite zoni i nivno infrastrukturno ekipirawe, prostorna disperzija na 
nestoipanskite dejnosti i funkcii na op{testvenata nadgradba, 
optimalizirawe na uslovi za odmor, rekreacija i sportuvawe, ekipirawe na 
gradot so komunalni infrastrukturni sistemi, prilagoduvawe na soobra}ajniot 
sistem, za{tita na kulturno-istoriskoto i graditelsko nasledstvo na gradot i 
primena na sistemot za upravuvawe na `ivotnata sredina.  

 



- Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi za 2016 godina 
("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br. 14/15) Odluka br. 09-3381/1 
od  25,12.2015 godina 

 
V) Lica vklu~eni vo izrabotka na Programata  
1. Stanka Karajanova - Rakovoditel na Oddelenie za urbanizam, 
grade`ni{tvo, arhitektura i za{tita na `ivotnata sredina 
2. Pan~e Kirov - Rakovoditel na sektor za urbanizam, komunalni raboti i 
za{tita na `ivotna sredina 
3. Lidija Kartova - sovetnik, ovlasten grade`en  inspektor 
4. Blagica Mitrova - sovetnik za ureduvawe na grade`no zemji{te, pati{ta 
i ulici 
5. Toni Nikolov - pomlad sorabotnik za izrabotka na proekti 
 
 

Glavi na programata: 
1. Celi na Programata 

• Op{ti celi na Programata 
Obezbeduvawe na uslovi za socio-ekonomski razvoj na op{tinata, preku 
pravewe prostorni uslovi za razvoj 

 

• Konkretni celi na Programata po naseleni mesta, urbani blokovi i 
lokaliteti 

Zainteresiranite gra|ani na sopstveni prostori za obavuvawe na dejnost 
mo`at da ja realiziraat svojata potreba, a so toa da pridonesat za razvoj na 
naselenoto mesto/lokalitet, koristewe na lokalnite resursi, vrabotuvawa 
na lica, obezbeduvawe na podobri uslovi za `iveewe. 

 
2. Obem i pregled na grade`no zemji{te {to e predmet na Programata 

(grupirani po naseleno mesto i po urbanisti~ki plan) 

• Grafi~ki prilog so odbele`ani grade`ni parceli {to }e bidat predmet 
na menaxirawe na toa naseleno mesto/lokalitet, identifikuvani so broj 
na grade`nite parceli. 
 

• Detalen pregled na grade`ni parceli  (po naseleno mesto i po 
urbanisti~ki plan). 

  
A. Grade`ni parceli {to }e bidat predmet na otu|uvawe po pat na javno 

naddavawe  
 
 

Tabela  za  2017 godina 
 

ПРИЛОГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 



 
              
       3.   Marketing  strategija  za  promocija  na  grade`noto  zemji{te {to  e 
predmet na ovaa Programa 
 

• Definirawe na celni grupi za oddelni grupi na grade`ni parceli 

• Definirawe na najefikasnite marketing pristapi, alatki i kanali 

• Definirawe na opfatot i tro{ocite povrzani so implementacija na 
marketing strategijata 

• Definirawe na vremenskata ramka za implementacija na marketing 
strategijata 

• Lica zadol`eni za implementacija na marketing strategijata 
 
 Opredeluvaweto na marketing strategijata zapo~nuva so 
definirawe/pretpostavuvawe na zainteresiranite strani za 
kupuvawe/iznajmuvawe na odredeni delovi od grade`noto zemji{te. 
Zainteresiranite strani se vsu{nost potencijalnite kupuva~i/iznajmuva~i na 
zemji{teto i idni investitori, odnosno pretstavuvaat celna grupa na 
aktivnostite od marketing strategijata. 
 So ogled na razli~nata namena i mestopolo`ba na grade`noto zemji{te 
{to }e bide ponudeno, logi~no e celnite grupi za oddelni lokacii da bidat 
razli~ni.  Sleden  ~ekor  e  identifikuvawe na  najefikasnite marketing 
pristapi, alatki i kanali za komunicirawe/promovirawe na ponudata do 
zainteresiranite strani. Marketing pristapot, alatkite i kanalite za 
komunicirawe/promovirawe se limitirani od pove}e aspekti, no glavno od 
finansiskata mo} na op{tinata. Kako i da e, marketing strategijata mora da 
obezbedi ispra}awe na vistinska, navremena i precizna informacija na 
vistinska adresa. 

 
4. Dinamika na realizacija na Programata 

 

• Broj na turnusi za objavuvawe oglas, vremenski  period za  
objavuvawe na oglasite i raspredelba na grade`nite parceli po 
turnusi 

 
            So cel minimizirawe na finansiskite tro{oci povrzani so objavata na 
oglasi za otu|uvawe, odnosno davawe pod zakup na grade`noto zemji{te se 
predviduva grade`nite parceli {to se predmet na Programata da se objavat  po 
eden  do dva turnusi  vo sekoj  kvartal od  2017 godina. 
             
            Propi{uvawe na uslovite za naddavawe 
 
            Postapkata za otu|uvawe se sproveduva soglasno Zakonot za grade`no 
zemji{te so elektronsko javno naddavawe na internet stranicata 
www.gevgelija.gov.mk  so prethodno dadena objava od strana na Komisijata za 
sproveduvawe na postapki za javno naddavawe vo:  

- dva  dnevni  vesnika  koi  se  izdavaat  na  makedonski  jazik,  a  
izleguvaat najmalku tri meseci pred denot na objavuvaweto na 
objavata, i   

- "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" 
 



            U~estvo na javnoto naddavawe zainteresiranite pravni i fizi~ki lica go 
potvrduvaat so popolnuvawe na prijava za u~estvo na javno naddavawe po 
elektronski pat. Kon prijavata zadol`itelno se prilo`uva bankarska garancija 
za serioznost na ponuda vo iznos od 100% do 500% od vkupnata po~etna cena na 
grade`noto zemji{te, no ne pomalku od 30.000 denari, koja }e bide aktivirana 
dokolku najpovolniot ponuduva~ ne gi uplati sredstvata vo rok od 15 dena od 
priemot na pismenoto izvestuvawe i nema da se pristapi kon sklu~uvawe na 
dogovor. 
          Javnoto naddavawe mo`e da otpo~ne so najmalku eden u~esnik, a javnoto 
naddavawe }e bide uspe{no dokolku ima najmalku edno postapno naddavawe nad 
po~etnata cena za otu|uvawe na grade`noto zemji{te. 
           Naddavaweto se vr{i ,,~ekorno,, so zgolemuvawe na vrednosta so sekoj 
,,~ekor,,  za 10%, no ne pomalku od 10,00 den. po m2. 
           Rokot za podnesuvawe na prijavata za u~estvo vo javnoto naddavawe e od  20 
- 60 kalendarski dena zavisno od kategotijata na objektot smetaj}i od denot na 
objavuvaweto na objavata do denot na podnesuvaweto na prijava za zemji{teto. 
 

• Lica nadle`ni za realizacija na Programata 
 

 Licata koi }e gi sproveduvaat postapkite za otu|uvawe ili davawe 
pod zakup na grade`no zemji{te sopstvenost na Republika Makedonija, koi 
zadol`itelno treba da poseduvaat ovlastuvawe, se slednite: 
1. Stanka Karajanova - Rakovoditel na oddelenieto za urbanizam, 
grade`ni{tvo, arhitektura i za{tita na `ivotnata sredina 
2. Pan~e Kirov - Rakovoditel na sektor za urbanizam, komunalni raboti i 
za{tita na `ivotna sredina 
3. Lidija Kartova -  sovetnik, ovlasten grade`en  inspektor 
4. Blagica Mitrova - sovetnik za ureduvawe na grade`no zemji{te, pati{ta 
i ulici 
5. Blagoj Ristov - vi{ sorabotnik za javni nabavki 

 
5. Procenka na finansiskite prilivi po osnov na realizacija na 
Programata (prihodna strana na Programata) 

 
       Procenkata na finansiskite prihodi se pravi kumulativno za sekoe 
naseleno mesto oddelno, spored prose~nata pazarna cena za metar kvadraten 
grade`no zemji{te po zoni vo toa naseleno mesto ili lokalitet. 
         

- Gevgelija, blok 9 ,,Karaorman,,                                   2.808.400 den. 
- Gevgelija, centralno podra~je                  5.919.900 den. 
- Gevgelija, blok 3                                                              2.580.000 den. 
- Gevgelija  blok 6                                                            17.188.200 den.                                
- Gevgelija, del od UB 5                                                  66.614.900 den. 
- Bogorodica                                                                          299.700 den. 
- Gevgelija blok 10                                                             2.404.800 den. 
- Gevgelija blok 14                                                             4.374.000 den. 
- Negorci, ,,Blokotehna ,,                                                 2.367.000 den. 
- Bogorodica, sportski tereni                                     38.244.000 den.  

  
                                                                Vkupno prihodi:            142.800.900 den.  
 
 



 
 

6. Procenka na finansiskite sredstva potrebni za realizacija na 
Programata (rashodna strana na Programata) 
 

 Finansiskite sredstva potrebni za realizacija na Programata se sostojat 
od zbir na procenetite finansiski sredstva potrebni za realizirawe na 
slednite aktivnosti:  

-tro{oci po osnov na administrirawe na  
postapkite za otu|uvawe, odnosno davawe pod  
zakup na grade`noto zemji{te                                                                800.000 den. 

-tro{oci po osnov na eksproprijacija                                10.000.000 den. 
-tro{oci po osnov na kupuvawe na  

grade`no zemji{te od fizi~ki i pravni lica                                              0 den. 
-tro{oci za promovirawe odnosno  

reklamirawe na grade`nite lokacii {to 
 }e bidat predmet na otu|uvawe, odnosno davawe 
 pod zakup na grade`noto zemji{te                                                          60.000 den. 
 

                                                                               Se vkupno:     10.860.000 den. 
 

7.  Preodni i zavr{ni  odredbi   
 
- Programata ja usvojuva Sovetot na op{tinata. 
- Programata mo`e da se izmenuva i dopolnuva na na~in i postapka 

 ista po koja i se donesuva. 
- Za sproveduvawe na ovaa Programa nadle`en  e Gradona~alnikot na 

 op{tinata. 
 Ovaa Programa vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo 
,,Slu`beniot glasnik na op{tinata. 
 
 
 
 
Br.09-3059/1                    Pretsedatel 
29.12.2016 god.                     na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                                   Dragi Haxi - Nikolov 
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3.02 2819 А2 
kolektivno 

домувaње 
KP br. 4966                              
КО Гевгелија 

1530 10710  54,27%  3.82  22.00 m П+6 
ДУП за del od blok 1 centralno 

gradsko podra~je 
Гевгелија 

5.3.96 310 А1 
семејно 

домувње 
KP br. 6727/1                             
КО Гевгелија 

138 552  44,5%  1.78  10.20  П+2+Pk ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.98 312 А1 
семејно 

домувње 
KP br. 6727/1                   
КО Гевгелија 

133 532  42,6  1.70  10..20  П+2+Pk  ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.101 460 А1 
семејно 

домувње 
KP br. 6727/1                            

КО Гевгелија 
208 832   45,2 1.80  10.20   П+2+Pk  ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.102 439 А1 
семејно 

домувње 
KP br. 6727/1                            

КО Гевгелија 
188 752  42.8  1.71  10.20    П+2+Pk  ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.103 441 А1 
семејно 

домувње 
KP br. 6727/1                            

КО Гевгелија 
162 648  36,7  1.46  10.20    П+2+Pk  ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 



5.3.104 457 А1 
семејно 

домувње 
KP br. 6727/1                            
КО Гевгелија 

167 668   36.5 1.46  10.20    П+2+Pk  ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.105 262 А1 
семејно 

домувње 
KP br. 6727/1                            

КО Гевгелија 
127 508  48.4  1.93  10.20    П+2+Pk  ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.106 301 А1 
семејно 

домувње 
KP br. 6727/1                            
КО Гевгелија 

141 564  46,8  1.87  10.20     П+2+Pk  ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.107 362 А1 
семејно 

домувње 
KP br. 6727/1                            
КО Гевгелија 

166  664 45.8  1.83  10.20     П+2+Pk  ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.108 416 А1 
семејно 

домувње 
KP br. 6727/1                         

КО Гевгелија 
203 812  48.7  1.95  10.20     П+2+Pk  ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.109 468 А1 
семејно  

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

251 1004 53,6 2.14 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.110 451 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

174 696 38,5 1.54 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 
 

Гевгелија 
 

5.3.111 414 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                      
КО Гевгелија 

193 772 46,6 1.86 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.112 371 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

152 608 40,9 1.63 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.113 302 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

133 532 44,0 1.76 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 



5.3.114 300 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

120 480 40,0 1.60 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.115 292 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

121 484 41,4 1.65 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.116 363 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

146 584 40,2 1.60 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.117 425 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             

КО Гевгелија 
182 728 42,8 1.71 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.119 382 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             

КО Гевгелија 
183 732 47,9 1.91 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.120 424 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

177 708 41,7 1.66 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.121 393 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             

КО Гевгелија 
176 704 44,7 1.79 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.122 434 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

174 696 40,0 1.60 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.123 375 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

125 500 33,3 1.33 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 



5.3.128 436 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

225 900 51,6 2.06 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.129 399 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

194 776 48,6 1.94 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.130 361 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             

КО Гевгелија 
168 672 46,5 1.86 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.132 494 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 6727/1                                             
КО Гевгелија 

259 1036 52,4 2.09 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.162 284 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                             
КО Гевгелија 

150 600 52,8 2.11 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.163 280 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                             
КО Гевгелија 

118 472 42,1 1.68 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.164 341 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                        
КО Гевгелија 

155 620 45,4 1.81 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.165 499 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7506                                          

КО Гевгелија 
240 960 48,0 1.92 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.166 460 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7506                                             

КО Гевгелија 
246 984 53,4 2,13 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.167 437 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                             
КО Гевгелија 

247 988 56,5 2.26 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.168 452 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                             
КО Гевгелија 

239 956 52,8 2,11 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 



5.3.169 574 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1      
КО Гевгелија 

265 1060 46,1 1.84 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.172 548 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                                
КО Гевгелија 

268 1072 48,9 1.95 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.173 449 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                                                                          
КО Гевгелија 

233 932 51,8 2,07 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.174 350 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                                                                          

КО Гевгелија 
159 636 45,4 1.81 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.175 352 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                                                                          
КО Гевгелија 

160 640 45,4 1.81 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.176 356 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                                                                          
КО Гевгелија 

158 632 44,1 1.77 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.177 330 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1      
КО Гевгелија 

152 608 44,8 1.79 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.178 304 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                                 
КО Гевгелија 

129 516 42,4 1.69 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.179 324 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                                                                          

КО Гевгелија 
142 568 43,8 1.75 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.3.180 404 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                                                                          

КО Гевгелија 
203 812 52,2 2.00 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 



5.3.183 209 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 7505/1                                                                                          
КО Гевгелија 

128 512 61,2 2.44 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.6.1 2025 А2 
 

колективно 
домување 

КП  br. 6727/1                                                                                          

КО Гевгелија 
797 3985 39,3 1.96 15.50 П+4 ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.6.2 1932 А2 
колективно 
домување 

КП  br. 6727/1     

КО Гевгелија 
736 3680 38,0 1.90 15.50 П+4 ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.6.3 1806 А2 
колективно 
домување 

КП  br. 6727/1                                                

КО Гевгелија 
688 3440 38,0 1.90 15.50 П+4 ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.6.6 1455 А2 
колективно 
домување 

КП  br. 6727/1                                                                                          

КО Гевгелија 
485 2425 33,3 1.66 15.50 П+4 ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.6.8 1979 А2 
колективно 
домување 

КП  br. 6727/1                                                                                          

КО Гевгелија 
910 4550 45,9 2,29 15.50 П+4 ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.6.9 1968 А2 
колективно 
домување 

КП  br. 6727/1                                                                                          

КО Гевгелија 
860 4300 43,6 2.19 15.50 П+4 ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.6.10 2391 А2 
колективно 
домување 

КП  br. 6727/1                                                                                          

КО Гевгелија 
1053 5265 44,0 2,20 15.50 П+4 ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.6.11 2741 А2 
колективно 
домување 

КП  br. 6727/1                                                                                          

КО Гевгелија 
1158 5790 42,2 2.11 15.50 П+4 ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.6.12 5487 Д3 
спорт и 

рекреација 
КП  br. 6727/1                          

КО Гевгелија 
3845 2692 70,0 0.49 6.00 П ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.6.13 7810 Д3 
спорт и 

рекреација 
КП  br. 6727/1                                                             

КО Гевгелија 
5828 4080 74,6 0.52 6.00 П ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

5.6.14 7732 Д3 
спорт и 

рекреација 
КП  br. 6727/1                                                                                          

КО Гевгелија 
5241 3669 67.7 0.47 6.00 П ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 



5.6.17 5074 Д3 
спорт и 

рекреација 
КП  br. 6727/1                                                                                          

КО Гевгелија 
3458 2421 68.1 0.47 6.00 П ДУП за blok 5.3 i 5.6 Гевгелија 

3.1.53 300 А1 
семејно 

домување 
КП  br. 3447                                                                                         

КО Гевгелија 
125 500 41,67 1.67 10.20 П+2+Пк ДУП за blok 3.1 Гевгелија 

10.5.13 668 Б2 
големи 

трговски 
единици 

КП бр.2197  
КО Гевгелија 

341 1194 51,0 1.78 16.00  П+4      
ДУП за блок 10 (10.1, 10.3,  

10.4 и 10.5) 
Гевгелија 

9.1.59 335 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
198 792 59.1  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.60 355 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
209 836 58,8  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.61 415 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
201 804 48,4  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.62 488 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
258 1032 52,8  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.63 535 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
294 1176 54.9  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.101 738 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
393 1572 53.2  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.102 685 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
368 1472 53.7  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.103 461 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
239 956 51.8  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 



9.1.104 586 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
269 1076 45,9  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.105 586 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
269 1076 45.9  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.106 461 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
239 956 51.8  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.107 463 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
241 964 52.0  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.113 464 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
213 852 45.9  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

9.1.114 616 A1 
semejno 

domuvawe 
КП бр. 399 

KO Gevgelija 
255 1020 41,4  10.20 P+2+Пк DUP za блок 9 (9.1 и 9.2) Gevgelija 

14.2.20  2165 Г3 сервиси 
КП бр.7521/1  
КО Гевгелија 

1143 2400   12.00 П+2 ДУП за блок 14 (14.1 и 14.2) Гевгелија 

14.2.25 1458 Г2 
лесна и 
незагад. 

индустрија 

КП бр.7512/1 
 КО Гевгелија 

756 1588   12.00 П+2 ДУП за блок 14 (14.1 и 14.2) Гевгелија 

14.2.27 862 Г2 
лесна и 
незагад. 

индустрија 

КП бр.7512/2  
КО Гевгелија 

437 1311   12.00 П+2 ДУП за блок 14 (14.1 и 14.2) Гевгелија 

14.2.29 3676 Г2 
лесна и 
незагад. 

индустрија 

КП бр.6727/1 
 КО Гевгелија 

2024 4250   12.00 П+2 ДУП за блок 14 (14.1 и 14.2) Гевгелија 



14.2.30 4781 Г2 
лесна и 
незагад. 

индустрија 

КП бр.6727/1 
 КО Гевгелија 

2933 6159   12.00 П+2 ДУП за блок 14 (14.1 и 14.2) Гевгелија 

14.2.32 4044 Г2 
лесна и 
незагад. 

индустрија 

КП бр.6727/1 
 КО Гевгелија 

2613 5487   12.00 П+2 ДУП за блок 14 (14.1 и 14.2) Гевгелија 

14.2.36 2938 Г2 
лесна и 
незагад. 

индустрија 

КП бр.6727/1 
 КО Гевгелија 

1741 3656   12.00 П+2 ДУП за блок 14 (14.1 и 14.2) Гевгелија 

14.2.38 2685 Г2 
лесна и 
незагад. 

индустрија 

КП бр.6727/1 
 КО Гевгелија 

1593 3345   12.00 П+2 ДУП за блок 14 (14.1 и 14.2) Гевгелија 

14.2.39 5603 Г2 
лесна и 
незагад. 

индустрија 

КП бр.6727/1 
 КО Гевгелија 

3698 7766   12.00 П+2 ДУП за блок 14 (14.1 и 14.2) Гевгелија 

14.2.40 5474 Г2 
лесна и 
незагад. 

индустрија 

КП бр.6727/1 
 КО Гевгелија 

3567 7491   12.00 П+2 ДУП за блок 14 (14.1 и 14.2) Гевгелија 

14.2.41 5217 Г2 
лесна и 
незагад. 

индустрија 

КП бр.6727/1 
 КО Гевгелија 

3370 7077   12.00 П+2 ДУП за блок 14 (14.1 и 14.2) Гевгелија 

77 1800 
Г2-
Г4 

лесна и 
незагад. инд., 

серв. и 
складови 

дел од                     
КП 4707                                             

КО Негорци 
900 2700      10 П+2 

ДУП за стопанска зона                                                       
Блокотехна - Негорци 

Гевгелија 

78 1800 
Г2-
Г4 

лесна и 
незаг.инд.,серв. 

и складови  

дел од                  
КП 4707                                             

КО Негорци 
900 2700      10 П+2 

ДУП за стопанска зона                                                       
Блокотехна - Негорци 

Негорци 



79 1800 
Г2-
Г4 

лесна и незаг. 
инд., серв. и 

складови  

дел од                     
КП 4707                                             

КО Негорци 
900 2700      10 П+2 

ДУП за стопанска зона                                                       
Блокотехна - Негорци 

Негорци 

80 1800 
Г2-
Г4 

лесна и незаг. 
инд., серв. и 

складови  

дел од                     
КП 4707                                             

КО Негорци 
900 2700      10 П+2 

ДУП за стопанска зона                                                       
Блокотехна - Негорци 

Негорци 

83 1800 
Г2-
Г4 

лесна и незаг. 
инд., серв. и 

складови  

дел од                     
КП 4707                                             

КО Негорци 
900 2700      10 П+2 

ДУП за стопанска зона                                                       
Блокотехна - Негорци 

Негорци 

84 1800 
Г2-
Г4 

лесна и незаг. 
инд., серв. и 

складови  

дел од                     
КП 4707                                             

КО Негорци 
900 2700      10 П+2 

ДУП за стопанска зона                                                       
Блокотехна - Негорци 

Негорци 

85 1800 
Г2-
Г4 

лесна и незаг. 
инд., серв. и 

складови  

дел од                     
КП 4707                                             

КО Негорци 
900 2700      10 П+2 

ДУП за стопанска зона                                                       
Блокотехна - Негорци 

Негорци 

86 1800 
Г2-
Г4 

лесна и незаг. 
инд., серв. и 

складови  

дел од                     
КП 4707                                             

КО Негорци 
900 2700      10 П+2 

ДУП за стопанска зона                                                       
Блокотехна - Негорци 

Негорци 

26 1799 
Г2-
Г4 

лесна и незаг. 
инд., серв. и 

складови  

КП бр. 2619/12                                             
КО Негорци 

900 2700      10 П+2 
ДУП за стопанска зона                                                       
Блокотехна - Негорци 

Негорци 

34 2437 
Г2-
Г4 

лесна и незаг. 
инд., серв. и 

складови  

КП бр. 2619/3                                             
КО Негорци 

900 2700      10 П+2 
ДУП за стопанска зона                                                       
Блокотехна - Негорци 

Негорци 

39 1853 
Г2-
Г4 

лесна и незаг. 
инд., серв. и 

складови  

КП бр. 2618/3                                             
КО Негорци 

900 2700      10 П+2 
ДУП за стопанска зона                                                       
Блокотехна - Негорци 

Негорци 

6.1.18 1122 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

546 546 48,6 0.49 4.20 П+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 



6.1.20 551 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

190 380 34,4 0.69 7.20 П+1+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.21 826 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

306 612 37,0 0.74 4.20 П+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.22 1099 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

530 530 48,2 0.48 7.20 П+1+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.24 714 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

287 574 40,2 0.80 
7 

.20 
П+1+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.28 1839 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

772 772 41,9 0.42 4.20 П+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.29 1557 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

711 711 45,6 0.46 4.20 П+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.33 1044 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

444 444 42,5 0.43 4.20 П+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.34 726 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

355 710 48,9 0.98 7.20 П+1+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.35 1012 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

431 431 42,5 0.43 4.20 П+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.36 837 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

414 828 49,4 0.99 7.20 П+1+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.37 1257 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

522 522 41,5 0.42 4.20 П+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 



 
 
  
 

6.1.38 1331 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

547 547 41,1 0.41 4.20 П+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.39 920 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

459 918 49,8 1.00 7.20 П+1+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.40 968 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

390 780 40,2 0.81 7.20 П+1+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.41 864 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

405 810 46,8 0.94 7.20 П+1+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.42 938 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

417 834 44,4 0.89 7.20 П+1+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

6.1.43 1062 А0 
домув. со 

посебен режим 
КП бр. 933/1 
КО Мрзенци 

470 470 44,2 0.44 4.20 П+Пк ДУП за блок 6 (6.1 и 6.2) Гевгелија 

3.42  960 А2 
колективно 
домување 

КП бр. 3576 
КО Гевгелија 

380 1900   17.00 П+4 ДУП за дел од блок 3 Гевгелија 

2.02 318700 Д3 
спорт и 

рекреација 

дел од 3219; 3233; 
3234; 3235; 3236; дел 
од 3237; 3271; 3272; 
3273; дел од 3264; 

дел од 3268; дел од 
3269; 3270; 3341; дел 
од 3343; дел од 3344; 
дел од 3722; дел од 
3251; дел од 3252; 

дел од 3267 и дел од 
3266                       

КО Богородица 

279330 31870 87.65% 0.1 8 П+1 
УПВНМ за повеќенаменски 

комплекс - Граничен премин 
Богородица 

Богородица 

5.135 666 А1 
семејно 

домување 
КП бр.1117/3  

КО Богородица 
390 1092   10.20 П+2+Пк 

УПС Богородица (блок 1, 2, 3, 4, 
5, 6  и 7) 

Богородица 



Врз основа на член 9, став 4 од Законот за таксата за привремен престој 
("Службен весник на РМ", бр. 19/96 и 26/02) и член 38, став 1, точка 44 од 
Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина 
Гевгелија", бр. 25/06 и 8/10), Советот на општина Гевгелија на седницата 
одржана на 29.12.2016 година, донесе  
 

ПРОГРАМА  
         за туристички развој и туристичко претставување на општина 

Гевгелија во 2017 година 

 

1. Со оваа програма се утврдува намената на средствата за туристички 
развој и за туристичко претставување на општина Гевгелија во 2017 
година. 

  
2.Средствата за финансирање за оваа намена се утврдени во износ од 
400.000 денари и се обезбедуваат од Буџетот на општина Гевгелија за 
2017 година. 

 
 

3.Средствата ќе се користат за: 
 

Р.Бр. Проект Износ 

1. 

Пропагандно-туристички материјал за презентација 
на општина Гевгелија 

200.000 

- Пропаганден материјал 

- Сувенири 

- Одржување на туристичка веб страна 

- Информативна табла со туристичка карта на општина 
Гевгелија 

3. Активности на туристичко информативен центар 200.000 

 Вкупно: 400.000 

 

 

 

4. Оваа Програма ќе се реализира според динамиката на приливот 
на средствата од туристичката такса за привремен престој и од Буџетот 
на општина Гевгелија за 2017 година. 

 

5. За спроведување на оваа Програма се грижи Градоначалникот 
на општина Гевгелија. 

 
6. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во Службен Гласник на општина Гевгелија.  
 

 
 
Бр. 09-3064/1                                                            Претседател 
29.12.2016 год.                               на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                            Драги Хаџи Николов                                                       
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Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник 
на РМ”бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), член 22 став 1 точка 
1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.5/2002), 
Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците 
за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.193/16) и член 38 став 1 точка 8 од Статутот на 
општина Гевгелија (“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/2006 и 8/2010), 
Советот на општина Гевгелија, на седницата одржана на ден  29.12.2016 година, 
донесе:  

 

ПРОГРАМА 
За уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за 2017 година 

 
ВОВЕД 

 
 Со оваа Програма за уредување на градежното земјиште во општина 
Гевгелија за 2017 година, се уредува: 

- I. Просторот кој е предмет на уредување; 
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното 

земјиште; 
- III. Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти 

на основната и секундарната инфраструктура; 
- IV. Извори за финансирање на Програмата за уредување на градежното 

земјиште; 
- V. Трошоци за уредување на градежното земјиште; 
- VI. Висина на надоместокот  за уредување на градежното земјиште; 
- VII. Динамика и мерки за извршување на Програмата; 
- VIII. Преодни и завршни одредби. 

 
I.  ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 

 
Како простор кој е предмет на уредување се смета градежното изградено и 

неизградено земјиште на подрачјето на градот Гевгелија кое е опфатено со 
Генералниот урбанистички план на Гевгелија и Деталните урбанистички планови 
за урбаните блокови, градежното земјиште во населените места и локалитетот 
Смрдлива вода за кои е донесена Урбанистичка документација за населено место 
односно Урбанистички план за село, просторот долж автопатот Е-75 на подрачјето 
на општина Гевгелија, како и просторите надвор од населените места за кои има 
донесено Урбанистички план вон населено место. 

 
II.  ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ  
 
 Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното 
земјиште се подразбира следново : 
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II.1.  Подготвителни работи 

 
Во подготвителни работи за уредување на градежното земјиште спаѓаат: 
- Оформување на геодетска документација; 
- Извршување на основни геомеханички испитувања на градежни парцели 

каде ќе се градат објекти од комуналната инфраструктура. 
 

II.2.  Расчистување на градежното земјиште 
 

Расчистување на градежното земјиште се врши со цел да се опреми 
земјиштето со објекти на основната и секундарната инфраструктура. 

Под расчистување на градежното земјиште се смета: 
- Изработка на елаборати за експропријација; 
- Решавање на имотно-правните односи со сопственици на земјиштето; 
- Решавање на станбеното прашање на сопствениците и носителите на 

станарско право на објектите кои се рушат; 
- Уривање на постојни градежни објекти и расчистување на градежното 

земјиште. 
 

III.  ОБЕМ  И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
СО ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА  ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 Под обем на опремување на градежното земјиште се смета опремување со 
објекти на основната и секундарната инфраструктура заради обезбедување на 
непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување на 
водоводна, канализациона, електрична и друга инсталација со приклучоци до 
градежната парцела. 
 Уредувањето на градежното земјиште може да биде целосно или делумно, 
што го определува општината. 
 Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на 
опременост на земјиштето со објекти на основната и секундарната 
инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална 
потрошувачка до границите на градежната парцела. 
 

III.1.  Опремувањето на градежното земјиште со објекти на основната 
и секундарната  инфраструктурата надвор од градежната парцела 

 
Опремувањето на градежното земјиште со објекти на основната и 

секундарната инфраструктурата надвор од градежната парцела паѓа на товар на 
општината  и се состои од: 

- Проектирање и изградба на улици, паркиралишта, пешачки патеки и 
друго според урбанистичките планови; 

- Проектирање и изградба на секундарна водоводна мрежа до градежната 
парцела; 



Општина Гевгелија 

 

 

 

Програма за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за 2017 година 
3 

- Проектирање и изградба на секундарна фекална канализација до 
собирна шахта; 

- Проектирање и изградба на атмосферска канализација; 
- Проектирање и изградба на нисконапонска електрична мрежа до 

приклучен орман; 
- Проектирање и изградба на улично осветлување; 
- Проектирање и изградба на зелени површини, со хидрантска мрежа и 

поставување на урбана опрема предвидена со деталните урбанистички 
планови и проектираното партерно решение. 

 
 
 
III.2.  Опремувањето на градежното земјиште со објекти на основната 

и секундарната инфраструктурата во границите на градежната 
парцела 

 
Опремувањето на градежното земјиште со објекти на основната и 

секундарната инфраструктурата во границите на градежната парцела го врши 
инвеститорот и се состои од: 

- Проектирање и изградба на приклучок на водоводната мрежа со 
водомерна шахта и водомер и врска со секундарната водоводна мрежа; 

- Проектирање и изградба на приклучок на фекалната канализација со 
посебна шахта и врска со собирна шахта; 

- Проектирање и изградба на приклучок на атмосферската канализација 
со посебна шахта и врска со собирната шахта; 

- Проектирање и изградба на приклучок на ниско-напонската електрична 
мрежа во приклучен ормар (за индивидуални станбени објекти), а за 
колективни станбени објекти до и со приклучен разводен ормар; 

- Одводнување на градежната парцела од буични води; и 
- Друго. 

 
IV. ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
 Изворите за финансирање на Програмата за уредувањето на градежното 
земјиште во општина Гевгелија се : 

1. Надоместок за уредување на градежно земјиште (комуналии); 
2. Комунални такси; 
3. Приход од продажба на градежно земјиште сопственост на РМ; 
4. Трансфери од владини институции; 
5. Средства од фондовите на ЕУ и други грантови. 
Износите на секој поединечен извор на приходи се прикажани во Буџетот на 

општина Гевгелија за 2016 година, а во оваа програма се прикажани како приходи 
и расходи искажани во програми и потпрограми. 

Вкупни приходи искажани по програми и потпрограми се следните: 
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Р:бр 
Прогр

ама 
Потпро
грама 

ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ ИЗНОС 

1 Д ДА Месна самоуправа - Капитални проекти 3.600.000,00 

2 Е ЕА 
Општинска администрација- Капитални 
трошоци на општината 

67.000.000,00 

3 Ф  Урбано Планирање 
124.900.000,0

0 

4 Ј  Комунални дејности 
111.100.000,0

0 

5 Л ЛА Спорт и рекреација - Капитални расходи 2.000.000,00 

   ВКУПНО ПРИХОДИ 
308.600.000,0

0 
 
 
 
 
 
V. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 
Трошоците за реализација на оваа Програма за уредување на градежното 

земјиште се прикажани во следните програми и потпрограми и се наменети за 
реализација на предвидените активности во секоја потпрограма: 
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ОПИС 

 
ИЗНОС 

 

Д      МЕСНА САМОУПРАВА  
 

 ДА     
МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ 

ПРОЕКТИ) 
3.600.000,00 

  ДА0    Месна самоуправа - Капитални проекти 3.600.000,00 
   1   Изградба и Реконструкција на објекти 3.600.000,00 
     1.1.1 Изградба и реконструкција на објекти  
     1.1.2 Уредување на простор за пазар во Миравци   

  

Е      ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА  
 

 ЕА     КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА 
67.000.000,0

0 

  ЕА0    Капитални трошоци на општината 
20.000.000,0

0 
   1   Изработка на проектна документација 500.000,00 

     1.1.1 
Проектна документација за изградба и 
реконструкција на објекти 
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     1.1.2 
Проектна документација за доградба и 
реконструкција на објектите на детските 
градинки 

 

   2   Изградба и Реконструкција на објекти 
16.300.000,0

0 

     2.1.1 
Пренамена на дел од училиштетот во 
Прдејци за детска градинка 

 

     2.1.2 
Доградба на административни простории на 
О.Гевгелија 

 

     2.1.3 Реконструкција на Пионерски дом  

     2.1.4 
Реконструкција на објектот на поранешна 
РТГ 

 

     2.1.5 
Реконструкција на Дом на култура во 
с.Смоквица 

 

     2.1.6 
Набавка на мебел и осветлување во 
Народен театар 

 

     2.1.7 
Изградба деловни простории на Автобуската 
станица 

 

     2.1.8  
Реконструкција на соборниот храм 
„Св.Кирил и Методиј“ Гевгелија (учество на 
општина Гевгелија) 

 

   3   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
200.000,00 

     3.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на 
објекти 

 

   4   Одржување на згради 3.000.000,00 

     4.1.1 
Реконструкција на фасади и 
молерофарбарски работи на објекти од 
јавен интерес 

 

        
  ЕАА    Изградба на градски плоштад 2.000.000,00 
   1   Изработка на проектна документација  
     1.1.1 Проектна документација   
        

  ЕАБ    Изградба на Градско пазариште 
45.000.000,0

0 
   1   Изградба на објекти  

     1.1.1 
Изградба на Градско пазариште (I фаза од 
изградбата на градско пазариште) 

 

     1.1.2 
Изградба на дуќани и административен 
објект на градското пазариште (II фаза од 
изградбата на градско пазариште) 

 

   2   Надзор над изградба на објекти  
     2.1.1 Надзор над изградба на објекти  

 

Ф      УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ  



Општина Гевгелија 
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 Ф2 Ф20    УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 6.400.000,00 

  1   
Договорни услуги и други тековни 

расходи 
6.400.000,00 

     1.1.1 
Договори со правни лица за одредени 
ископи, одвоз превоз и др.  

 

     1.1.2 
Договори со физички лица за изработка на 
катастарски елаборати, вештачења, 
геометриски мерења и други стручни работи 

 

     1.1.3 
Рушење на објекти (дивоградби, рушење на 
објекти кои се експроприрани и др.) 

 

     1.1.4 

Изработка на катастарски елаборати и 
катастарски подлоги, нумерички податоци, 
вештачења, геометриски мерења, 
ажурирани катастарски подлоги потребни за 
изработка на Урбанистички планови 
објавување на огласи и др. 

 

     1.1.5 Изработка на подземен катастар  
 

 ФА     
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ – 

КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ 
118.500.000,

00 

  ФА0    
Уредување на градежното земјиште-

Капитални трошоци 
64.500.000,0

0 
   1   Изработка на проектна документација 4.000.000,00 

     1.1.1 

Инфраструктурни, Идејни, Основни и други 
проекти за изградба на комплетна 
инфраструктура (улици, водовод, фекална и 
атмосферска канализација и улично 
осветлување) за урбани блокови во градот 
за кои се донесени Детални Урбанистички 
планови, односно за селата за кои се 
донесени Урбанистички планови за села и 
вон населено место каде што се донесени 
Урбанистички планови вон населено место  

 

     1.1.2 
Проектна документација (инфраструктурен, 
идеен и основен проект) за гасификација на 
општина Гевгелија 

 

     1.1.3 
Инфраструктурен Идеен и Основен проект 
за регулација на р.Вардар во делот опфатен 
со Урбанистичките планови (м.в Милци) 

 

     1.1.4 
Изработка на проектна документација за 
инфраструктурни објекти 

 

     1.1.5 
Изработка на проектна документација за 
регулација на реки и други водотеци 

 



Општина Гевгелија 
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     1.1.6 
Изработка на проектна документација за 
посебни делови од инфраструктура и други 
проекти 

 

     1.1.7 
Изработка на проектна документација за нов  
објект на Библиотека 

 

   2   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
500.000,00 

     2.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на 
објекти 

 

   3   

Изградба на улици  
(Бетонирање или поплочување или 

асфалтирање на улици и краци, тротоари 
и пешачки патеки) 

30.000.000,0
0 

     3.1.1 Изградба на улици во Гевгелија   

     3.1.2 
Бетонирање или поплочување на дел од 
улици или краци на улици во Гевгелија 

 

     3.1.3 Изградба на тротоари во Гевгелија  

     3.1.4 
Изградба, бетонирање или поплочување на 
улици, краци и тротоари во Негорци  

 

     3.1.5 
Изградба, бетонирање или поплочување на 
улици, краци и тротоари во Миравци  

 

     3.1.6 
Изградба, бетонирање или поплочување на 
улици, краци и тротоари во Богородица, 
Мрзенци, Прдејци 

 

     3.1.7 

Изградба, бетонирање или поплочување на 
улици, краци и тротоари во Н.Конско, 
Конско, Ума, Кованец, Серменин, Смоквица, 
Милетково, Давидово, Петрово,  Габрово 

 

     3.1.8 Изградба на потпорен ѕид во с.Миравци  

     3.1.9 
Изградба на потпорен ѕид во с.Давидово 
(улица до црквата) 

 

   4   

Реконструкција на улици 
 (Бетонирање, поплочување или 

асфалтирање на улици и краци, тротоари 
и пешачки патеки) 

15.000.000,0
0 

     4.1.1 
Реконструкција на улици, краци и тротоари 
во Гевгелија  

 

     4.1.2 
Реконструкција на улици, краци и тротоари 
во населените места  

 

        

   5   Надомест за експропријација 
15.000.000,0

0 
     5.1.1 Продолжување на “Булевар Гевгелија“  
     5.1.2 Продолжување на Западен Булевар  

     5.1.3 
Улици во УБ 7 (нови улици и 
ул.”Серменинска”) 
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     5.1.4 
Мултинаменски комплекс на потегот 
Гевгелија - ГП Богородица (покрај Автопатот 
Е-75 и м.в.„Милци“), 

 

     5.1.5 
Експропријација на градежно неизградено 
земјиште опфатено со објекти од јавен 
интерес во општина Гевгелија 

 

        

  ФАА    
Регулација на дел од коритото на “Сува 

Река” 
6.000.000,00 

   1   Изградба на објекти  

     1.1.1 
Регулација на дел од коритото на “Сува 
Река”  

6.000.000,00 

        

  ФАБ    
Регулација на дел од коритото на 
“Мрзенска (Серменинска) река” 

3.000.000,00 

   1   Изградба на објекти  

     1.1.1 
Регулација на дел од коритото на “Мрзенска 
(Серменинска) река”  

3.000.000,00 

        
  ФАЦ    Регулација на одводниот канал „Рауљ” 5.000.000,00 
   1   Изградба на објекти  

     1.1.1 
Довршување на регулацијата на одводниот 
канал „Рауљ”  

5.000.000,00 

        

  ФАГ    
Изградба на примарна и секундарна 

сообраќајна  мрежа за Мултинаменски 
комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија 

40.000.000,0
0 

   1   Изградба на објекти  

     1.1.1 
Изградба на примарна и секундарна 
сообраќајна мрежа за Мултинаменски 
комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија 

40.000.000,0
0 

 

Ј      КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ  
 

 Ј7 Ј70    
ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 

ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 
17.000.000,0

0 

   1   
Одржување и користење на паркови и 

зеленило 
17.000.000,0

0 

     1.1.1 
Уредување и одржување на паркови и 
зеленило во општина Гевгелија 

 

     1.1.2 
Набавка на насади и растенија за 
хортикултурно уредување на зелени 
површини 

 

 

 Ј8 Ј80    ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
12.500.000,0

0 
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   1   Други оперативни расходи 
12.500.000,0

0 
     1.1.1 Расчистување и одржување на депонии   

     1.1.2 
Расчистување и одржување на одводни 
канали 

 

     1.1.3 
Расчистување и одржување на јавни 
површини 

 

 
 ЈА ЈА0    ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 6.000.000,00 

   1   Изработка на проектна документација 200.000,00 

     1.1.1 
Проектна документација за изградба  на 
улично осветлување на улици во градот и 
населениете места каде што е потребно. 

 

   2   
Изградба на Улично осветлување и 

Инсталации за напојување со електрична 
енергија   

5.600.000,00 

     2.1.1 
Изградба на нови линии за улично 
осветлување во Гевгелија 

 

     2.1.2 

Изградба на нови линии за улично 
осветлување во населените места Миравци, 
Негорци, Богородица, Мрзенци, Давидово, 
Смоквица, Милетково, Кованец, Смрдлива 
Вода 

 

     2.1.3 
Изградба на улично осветлување на 
Моински пат до локалитетот “Динќут” 
вклучувајќи го и целиот локалитет 

 

   3   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
200.000,00 

     3.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на 
објекти 

 

 
 ЈЕ ЈЕ0    ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ 2.000.000,00 

   1   Изработка на проектна документација 100.000,00 

     1.1.1 
Проектна документација за изградба на 
катна гаража во Гевгелија 

 

   2   
Изградба и Реконструкција на 

паркиралишта 
1.800.000,00 

     2.1.1 
Изградба и Реконструкција на паркинг 
простори во Гевгелија и населените места 

 

   3   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
100.000,00 

     3.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на 
објекти 

 

 

 ЈГ     
ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
16.500.000,0

0 
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  ЈГ0    Изградба на системи за водоснабдување 9.500.000,00 
   1   Изработка на проектна документација 500.000,00 

     1.1.1 

Проектна документација (инфраструктурни, 
идејни и основни проекти) за изградба на 
нови линии за водоснабдување во Гевгелија 
и населените места 

 

     1.1.2 

Проектна документација за реконструкција 
на регионална водоводна мрежа во 
Гевгелија, Негорци,  Миравци и другите 
населени места 

 

   2   
Изградба на капацитети за 

водоснабдување 
7.000.000,00 

     2.1.1 
Изградба на водовод во дел од Урбан блок 5 
во Гевгелија 

 

     2.1.2 
Изградба на водовод во дел од Урбан блок 7 
во Гевгелија 

 

     2.1.3 
Изградба на водовод во дел од Урбан блок 9 
во Гевгелија 

 

     2.1.4 
Изградба на водовод во дел од Урбан блок 
15 во Гевгелија 

 

     2.1.5 
Изградба на нови водоводни линии во 
делови од градот за кои се донесени 
Детални урбанистички планови 

 

     2.1.6 
Изградба на водоводни линии во 
населените места  

 

     2.1.7 

Изградба на дел од систем за 
водоснабдување на мултинаменски 
комплекс на потегот Гевгелија - ГП 
Богородица (покрај Автопатот Е-75 и 
м.в.„Милци“) 

 

   3   
Реконструкција на капацитети за 

водоснабдување 
1.800.000,00 

     3.1.1 
Реконструкција водоводни линии во градот и 
населените места 

 

     3.1.2 Реконструкција на водоводот во Кованец  

     3.1.3 
Реконструкција на водоводот (каптажа) во 
Габрово 

 

     3.1.4 

Реконструкција односно замена на 
постојната водоводна линија од Миравци 
кон Давидово со должина од 1600м и 
линијата Луково - Миравци 

 

   4   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
200.000,00 

     4.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на 
објекти 
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  ЈГД    

Реконструкција на дел од водоводната 
мрежа во Гевгелија (замена на азбестните 

цевки и подобрување на мрежата за 
водоснабдување) 

5.000.000,00 

   1   
Реконструкција на капацитети за 

водоснабдување 
 

     1.1.1 

Реконструкција на дел од водоводната 
мрежа во Гевгелија (замена на азбестните 
цевки и подобрување на мрежата за 
водоснабдување) 

5.000.000,00 

        

  ЈГЕ    

Реконструкција на дел од водоводната 
мрежа во населените места (замена на 

азбестните цевки и подобрување на 
мрежата за водоснабдување) 

2.000.000,00 

   1   
Реконструкција на капацитети за 

водоснабдување 
 

     1.1.1 

Реконструкција на дел од водоводната 
мрежа во населените места (замена на 
азбестните цевки и подобрување на 
мрежата за водоснабдување) 

2.000.000,00 

 
 

 ЈИ     
ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ  ЗА 

ОДВЕДУВАЊЕ И  ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА 
ОТПАДНИ ВОДИ 

53.100.000,0

0 

  ЈИ0    
Изградба на системи за одведување и 

пречистување на отпадни води 
43.100.000,0

0 
   1   Изработка на проектна документација 800.000,00 

     1.1.1 

Проектна документација (инфраструктурни, 
идејни и основни проекти) за изградба на 
фекални канализации во населените места 
кои немаат канализација: во Моин, Ново 
Конско, Смоквица, Давидово, Милетково, 
Ума,Смрдлива вода 

 

     1.1.2 

Проектна документација (инфраструктурни, 
идејни и основни проекти) за атмосферска 
канализација (колектор) на ул.„Јосиф 
Јосифовски“, „Ристо Фршинин“ и 
„Илинденска“ 

 

     1.1.3 

Проектна документација (инфраструктурни, 
идејни и основни проекти) за изградба на 
атмосферска канализација од железничката 
пруга до реципиентот (Вардар) 
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     1.1.4 
Проектна документација (инфраструктурни, 
идејни и основни проекти) за изградба на 
други фекални канализациони линии 

 

   2   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
300.000,00 

     2.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на 
објекти 

 

   3   
Изградба на Фекални канализации, 

колектори и пречистителни станици 
25.000.000,0

0 

     3.1.1 
Изградба на фекална канализација во дел 
од Урбан блок 4 во Гевгелија 

 

     3.1.2 
Изградба на фекална канализација во дел 
од Урбан блок 5 во Гевгелија 

 

     3.1.3 
Изградба на фекална канализација во дел 
од Урбан блок 7 во Гевгелија 

 

     3.1.4 
Изградба на фекална канализација во дел 
од Урбан блок 9 во Гевгелија 

 

     3.1.5 
Изградба на фекална канализација во дел 
од Урбан блок 14 во Гевгелија 

 

     3.1.6 
Изградба на фекална канализација во дел 
од Урбан блок 15 во Гевгелија 

 

     3.1.7 

Изградба на дел од фекална канализација 
за мултинаменски комплекс на потегот 
Гевгелија - ГП Богородица (покрај Автопатот 
Е-75 и м.в.„Милци“) 

 

     3.1.8 
Довршување на изградба на фекална 
канализација во Негорци  

 

     3.1.9 
Довршување на фекалната канализација 
(секундарна мрежа) во Богородица 

 

     
3.1.1

0 
Довршување на фекалната канализација 
(секундарна мрежа) во Миравци 

 

     
3.1.1

1 

Изградба на други помали фекални 
канализациони линии во градот и 
населените места 

 

   4   
Изградба на други објекти - Атмосферски 

канализации 
15.000.000,0

0 

     4.1.1 

Изградба на атмосферска канализација на 
ул.„Јосиф Јосифовски“, „Ристо Фршинин“, 
„Илинденска“, „7 Ноември“, „Радован 
Ковачевиќ“  Гевгелија 

 

     4.1.2 
Изградба на други атмосферски 
канализации во градот и населените места 

 

   5   
Реконструкција на фекални канализации 

и колектори 
2.000.000,00 

     5.1.1 
Реконструкција на фекални канализациони 
линиии во градот и населените места 
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ЈИК   
 
 

Изградба (продолжување) на главниот 
колектор за отпадни води на фекална 

канализација Гевгелија 
2.000.000,00 

   1   Изградба на фекални канализации  

     1.1.1 
Изградба (продолжување) на главниот 
колектор за отпадни води на фекална 
канализација Гевгелија  

2.000.000,00 

        

  ЈИЛ    

Изградба на пречистителна станица за 
отпадни води од с.Негорци, Негорски 

бањи, с.Прдејци и инд. зони „Блокотехна“ 
и „Прдејци“ 

4.000.000,00 

   1   Изградба на фекални канализации  

     1.1.1 

Изградба на пречистителна станица за 
отпадни води од с.Негорци, Негорски бањи, 
с.Прдејци и инд. зони „Блокотехна“ и 
„Прдејци“ 

4.000.000,00 

        

  ЈИН    
Изградба на пречистителна станица за 

фекалната канализација  
4.000.000,00 

   1   Изградба на фекални канализации  

     1.1.1 
Изградба на пречистителна станица за 
фекалната канализација Гевгелија, Моин, 
Давидово 

4.000.000,00 

 

 ЈМ ЈМ0    
ИЗГРАДБА НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО – 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 
2.000.000,00 

   1   Изработка на проектна документација 50.000,00 

     1.1.1 
Основни проекти за изградба на паркови и 
зеленило 

 

   2   Изградба  1.200.000,00 

     2.1.1 
Изградба на паркови и зеленило во 
Гевгелија и во населените места 

 

   3   Реконструкција 700.000,00 
     3.1.1 Реконструкција на паркови и зеленило   

   4   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
50.000,00 

     4.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на 
објекти 

 

 

 ЈН ЈН0    
УРБАНА ОПРЕМА – КАПИТАЛНИ 

РАСХОДИ 
 

2.000.000,00 

   1   Изработка на проектна документација 50.000,00 
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     1.1.1 
Проектна документација за поставување 
урбана опрема 

 

   2   Изградба на објекти 1.000.000,00 
     2.1.1 Изградба на фонтани   
   3   Набавка на урбана опрема 950.000,00 

     3.1.1 
Набавка и монтирање на клупи, табли со 
натписи, часовници и детски играчки и друга 
урбана опрема 

 

 

Л      СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА  
 

 ЛА ЛА0    
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА – КАПИТАЛНИ 

РАСХОДИ 
2.000.000,00 

   1   Изработка на проектна документација 50.000,00 

     1.1.1 
Основен проект за изградба на спортска 
сала кај ДГ„Сончогледи“Гевгелија 

 

 
 

    1.1.2 
Основни проекти за изградба на спортски и 
детски игралишта 

 

   2   Изградба на спортски објекти 1.400.000,00 

     2.1.1 
Изградба на спортски и детски игралишта во 
општина Гевгелија 

 

     2.1.2 Изградба на Скејт парк  
     2.1.3 Изградба на игралиште во с.Петрово  
   3   Реконструкција на спортски објекти 500.000,00 

     3.1.1 
Реконструкција на спортски и детски 
игралишта 

 

   4   
Надзор над изградба и реконструкција на 

објекти 
50.000,00 

     4.1.1 
Надзор над изградба и реконструкција на 
објекти 

 

 
      ВКУПНО 308.600.000,

00 
 
Рекапитулација на расходите: 

Надлеж
ност 

Програм
а 

ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ ИЗНОС 

Д  МЕСНА САМОУПРАВА 3.600.000,00 
 ДА Месна самоуправа – Капитални проекти  3.600.000,00 

Е  ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 67.000.000,00 
 ЕА Капитални трошоци на општината  67.000.000,00 

Ф  УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ 124.900.000,00 
 Ф2 Уредување на градежно земјиште 6.400.000,00 

 ФА 
Уредување на градежно земјиште-Капитални 
трошоци 

118.500.000,00 
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Ј  КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 111.100.000,00 

 Ј7 Одржување и користење на паркови и 
зеленило 

17.000.000,00 

 Ј8 Други комунални услуги 12.500.000,00 

 ЈА Изградба на јавно осветлување 6.000.000,00 

 ЈЕ Изградба на простор за паркирање 2.000.000,00 

 ЈГ Изградба на системи за водоснабдување 16.500.000,00 

 ЈИ Изградба на системи за одведување и  
пречистување на отпадни води 

53.100.000,00 

 ЈМ 
Изградба на паркови и зеленило-Капитални 
расходи 

2.000.000,00 

 ЈН Урбана опрема-Капитални расходи 2.000.000,00 

Л  СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 2.000.000,00 
 ЛА Спорт и рекреација-Капитални расходи 2.000.000,00 

  ВКУПНО РАСХОДИ 308.600.000,00 
 

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 
 

VI.1. Уредување на градежното земјиште 
 
 Уредување на градежното земјиште е изградба на објекти на комуналната 
инфраструктура, заради обезбедување на непречен пристап до градежната 
парцела од јавен пат, поставување на водоводна, канализациона (фекална и 
атмосферска), електрична, ПТТ и друга инсталација со приклучоци до градежната 
парцела.  
 Планирање, проектирање и изведување на инфраструктурата со која се 
уредува градежното земјиште се  врши според урбанистичките планови (Детални 
урбанистички планови, Урбанистички планови за село и Урбанистички планови 
вон населено место). 
 За уредување на градежното земјиште инвеститорот плаќа надоместок за 
уредување на градежното земјиште. 
 Уредувањето на градежното земјиште може да биде целосно или делумно. 
 Како целосно уредено градежно земјиште се смета градежното земјиште во 
општина Гевгелија на кое е изградена или се планира изградба на 
инфраструктура најмалку од основниот степен на уреденост на градежното 
земјиште.  
 Општина Гевгелија, за градежното земјиште во рамки на урбаните опфати 
на градот, населените места или вон населено место, односно за градежното 
земјиште за кое се донесени урбанистички планови има изградено или ќе изгради 
инфраструктурни објекти кои го сочинуваат најмалку основниот степен на 
уреденост на градежното земјиште. 
 Надоместокот за уредување на градежното земјиште се пресметува и ќе се 
наплатува од инвеститорите како за целосно уредено градежно земјиште, а 
целосното уредување на градежното земјиште општината ќе го изврши по 
исполнување на правните и техничките услови за тоа и обезбедување на 
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материјални средства, односно  по изготвување на проектната документација за 
инфраструктурните објекти, изготвување и реализација на геодетски елаборати за 
експропријација, како и наплата на поголем дел од средствата од надоместокот за 
уредување на градежното земјиште од делот односно Урбаниот блок кој е 
предмет на уредување, а по претходно планирање на  инфраструктурните објекти 
со годишната програма за уредување на градежното земјиште. 
 
 За градежното земјиште за кое не се планира целосно уредување, односно 
градежното земјиште за кое во Програмата децидно е нагласено дека нема или 
само делумно ќе се уредува, надоместокот ќе се наплаќа како за понизок степен 
на уреденост, согласно процентуалнта вредност на инфраструктурните објекти 
кои го сочинуваат понискиот степен на уреденост. 
 
 Во надоместокот за уредување на градежното земјиште, односно во 
објектите на комуналната инфраструктура кои треба да ги изгради општината, не 
е земено предвид обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната 
мрежа, односно изградба на електрична мрежа, што треба да го обезбеди 
дистрибутерот на електрична енергија, и изведба на ПТТ мрежи што е обврска на 
операторите на телекомунакационите услуги, со што општината нема обврска да 
гради електрична и ПТТ мрежа.  Во надоместокот за уредување на градежното 
земјиште не се земени предвид и приклучните такси за инфраструктурните објекти 
(такса за приклучок на електричната мрежа и добивање на електроенергетска 
согласност, такси за приклучок на водоводната и канализационата мрежа и др.), 
кои се обврска на инвеститорите. Начинот, условите и висината на таксата, 
односно правата и обврските за приклучување на инфраструктурните објекти 
инвеститорите ги договараат со субјектите кои стопанисуваат со истите. 
 
 Инвеститорот може да го уреди градежното земјиште на свој трошок. Кога 
уредувањето на градежното земјиште се врши преку учество на приватен партнер 
истиот има право на враќање на вложеното на начин кој ќе го договори со 
општината, а особено преку уплатите на новите корисници на веќе поставените 
објекти. 
 Уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура како и партерно уредување  во границите на градежната парцела 
го врши инвеститорот. 
 Кога заради уредување на градежното земјиште е потребно да се постави 
инфраструктурен објект на туѓо земјиште или друга недвижност, оштината 
воспоставува присилна комунална службеност заради поставување на објектот. 
 Одржувањето на објектите на инфрасруктурата на уредено градежно 
земјиште, го вршат субјектите кои стопанисуваат со истите. 
 Средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште се 
приход на општината кој се користи исклучиво наменски за уредување на 
градежното земјиште. 
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VI.2. Степен на уреденост на градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура  
 

 Степенот на уреденост на градежното земјиште се определува според 
обемот на опременост или планирана опременост на земјиштето со објекти од 
комуналната инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната 
комунална потрошувачка до градежната парцела и може да биде основен, 
повисок или понизок од основниот степен на уреденост. 

1. Основен степен на уреденост на градежното земјиште со комунална 
инфраструктура опфаќа: 
- Непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со 

тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички 
планови; 

- Подземна електрична мрежа; 
- Улично осветлување; 
- Водоводна мрежа; 
- Фекална канализација; и 
- Атмосферска канализација. 
 

2. Повисок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална 
инфраструктура ги опфаќа објектите од основниот степен на уреденост и: 
- ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа; 
- Топлификациона мрежа; 
- Паркинг простори; 
- Гасоводна мрежа; и  
- Пречистителна станица за отпадни води. 
 

3. Понизок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална 
инфраструктура опфаќа: 
- Непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат; 
- Сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа); 
- Септичка јама (нема приклучок на фекална канализација); 
- Сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска 

канализација); 
- Нестандардно улично осветлување; и 
- Надземна нестандардна електрична мрежа. 
 
Трошоците за уредување на градежно земјиште, согласно кои се формира 

висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште се утврдуваат 
согласно реалните трошоци направени за соодветниот степен на уреденост на 
градежното земјиште со објектите на комуналната инфраструктура, во кои се 
засметани и трошоците за хидротехнички услови за приклучоци, односно согласно 
проектираните трошоци за целосно уредување на градежното земјиште, за 
деловите за кои се планира уредувањето. 

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за основниот степен 
на уреденост ќе се зголеми за соодветен процент, доколку покрај објектите кои го 
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сочинуваат основниот степен на уреденост постојат еден или повеќе други објекти 
од останатата инфраструктура кој претставува повисок степен на уреденост, и тоа 
за: 

- Топлификациона мрежа        20% 
- Гасоводна мрежа         20% 
- Паркинг простори         15% 
- Пречистителна станица за отпадни води      15%. 
 
За делумно уредено градежно земјиште, односно за градежно земјиште за 

кое не се планира целосно уредување, или се планира само делумно уредување 
поради непостоење на технички услови за целосно уредување, надоместокот за 
уредување на градежното земјиште ќе се наплати за инфраструктурните објекти 
кои постојат или се планирани во делумното уредување и тоа како соодветен 
процент од висината на надоместокот: 

- Непречен пристап до градежната парцела  
од јавен пат или пристап од некатегоризиран пат   

 45% 
- Водоводна мрежа        10% 
- Фекална канализација       15% 
- Атмосферска канализација        10% 
- Подземна електрична мрежа      

 15% 
- Надземна нестандардна електрична мрежа или  

нестандардно улично осветлување         
5%. 
 
VI.3. Начин на утврдување на корисната нето површина на објектите и 
Коефициенти врз основа на кои се пресметува надоместокот за 
уредување на градежно земјиште  
 
Надоместокот за уредување на градежно земјиште, се пресметува врз 

основа на новата корисна (нето) површина што ќе се гради, што претставува збир 
на нето површините по метар квадратен на подовите на сите простори во 
објектот, согласно заверениот основен  проект и анекс на основниот проект, 
помножени со следните коефициенти: 

 

1 СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ 
Коефицие

нти 
- Станбени простории 1,0 

- Станбени простории со висина до 2,5м, подпокривен простор 0,2 

- Лоѓија затворена од три страни 0,4 

- Подлоѓија затворена од две страни 0,3 

- Балкони, тераси 0,2 

- Заеднички проодни тераси, пасажи 0,2 

- Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба 0,3 

- Трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор од објектот 0,3 
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- Скалишен простор и заеднички комуникации 0,3 

- Стражарници, управител, простории за домар 0,5 

- Паркиралишта и гаражи 0,1 

2 ДЕЛОВНИ И ЈАВНИ ОБЈЕКТИ  

- Простории  1,0 

- Магацини 0,5 

- Помошни простории, остава за гориво, котлара 0,3 

- Трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор од објектот 0,4 
- Скалишен простор и заеднички комуникации 0,5 

- Паркиралишта и гаражи 0,1 

- Лоѓија затворена од три страни 0,5 

- Подлоѓија затворена од две страни 0,4 

- Балкони, тераси 0,3 

- Отворен наткриен простор 0,3 

3 ДРУГИ ОБЈЕКТИ  

- Катни гаражи 0,05 

- Спортски покриени објекти 0,5 

- Спортски откриени објекти 0,3 

- 
Гасни станици и базни станици за 50% од површина на 
локацијата 

1,0 

- Отворени пазаришта за 30% од површина на локацијата 1,0 

- Базени  0,2 

- Трафостаници над 35 Кв 1,0 

4 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ ОД ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ 
Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ  

- Г1  – Тешка и загадувачка индустија  0,05 

- Г2  – Лесна  и незагадувачка индустија  0,05 

- Г3  – Сервиси  0,05 

- Г4  – Стоваришта  0,05 

5 
За бензинска пумпна станица и нејзини придружни 

содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто 
сервиси, авто салони, помошни простории) 

 

- Продажни простории на бензински пумпни станици 1,0 

- Услужни простории на бензински пумпни станици 1,0 

6 

За објектите од група на класа на намени  Б 5-угостителски 
и туристички комплекси, хотелски комплекси и 

одморалишта и за објектите од група на класа на намени  
А 4-хотел, мотел, временио сместување во викенд куќи, 

планинарски дом и ловен дом  

 

- Сите простории 0,05 

7 
За детски градинки, пензионерски домови и домови за 

стари лица    

- Сите простории 0,05 
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8 За објекти за високо образование    

- Сите простории 0,5 

9 За објекти од културата    

- Сите простории 0,01 

10 За објекти за терцијална здравствена заштита    

- Сите простории 0,05 

 
Во новата корисна нето површина што ќе се гради согласно заверената 

проектна документација не се пресметува површината на: 
- Инсталационите канали; 
- Окната за лифтови; 
- Окна за врати;  
- Отворени паркиралишта; 
- Подземни резервоари; 
- Објекти заштитени како културно наследство. 
 
За сите објекти од табелата со височина над 32 ката, висината на 

трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на 
уреденост на градежното земјиште се пресметува на 27% од вкупно пресметаната 
површина. Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во 
зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 
27% од вкупно пресметаната површина за сите објекти од табелата без оглед на 
нивната височина, кои се наоѓаат на истата градежна парцела на која е 
предвидена изградба на објект со височина над 32 ката. 

За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на 
трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на 
уреденост на градежното земјиште се пресметува на 50% од вкупно пресметаната 
површина, согласно коефициентите од табелата и другите одредби од оваа точка. 

За објектите од група на класи на намени Г – производство, дистрибуција и 
сервиси, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште неможе да 
биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во Република 
Македонија за последната година, помножена со коефициентите опишaни во 
точка 4 од табелата. 

За линиски инфраструктурни објекти - државни патишта, локални патишта и 
улици, магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички 
пруги, гасоводи, топловоди, далноводи со напонско ниво од и над 35 КВ како и за 
брани со акумулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа и за доградби 
и надградби на објекти за кои е донесена одлука од страна на советот на 
општината, согласно член 67-а став (1) од Законот за градење, а инвеститор е 
општината, не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште. 
 Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки 
објекти запишани во имотен лист кои се наоѓаат на иста градежна парцела, при 
пресметување на висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, 
од новата корисна површина се одбива површината утврдена во имотниот лист на 
постоечките објектикои ќе се отстранат со изградбата на новите објекти. 
Површините на подпокривен простор, лоѓија, подлоѓија, балкони, тераси, 
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заеднички проодни тераси, пасажи, помошни простории, визба, скалишен простор, 
заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките објекти се 
одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста намена со 
намената на површините на наведените простории и делови на објектот. 

 
 
VI.4. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште 
 
Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за основен 

степен на уреденост на градежното земјиште со објекти на комунална 
инфраструктура, пресметана согласно коефициентите од табелата од точка VI.3, 
изнесува: 

 
� За градот Гевгелија 

- Станбени објекти             1.500,00 
ден./м2 

- Деловни и  јавни објекти      2.500,00 
ден./м2 

- За објекти од група на класи на намени Г - Производство,  
дистрибуција и сервиси      6.000,00 

ден./м2 
- Бензински пумпи (згради,настрешници,резервоари,рампи)     

 6.200,00 ден./м2 
- Објекти од класата на намени Б5 - угостителско туристички  

комплекси и А4 – хотел, мотел, времено сместување 
 4.000,00 ден./м2 

- Детски градинки, пензионерски и домови за стари лица, објекти  
за високо образование, објекти за култура и објекти  
за терцијална здравствена заштита     

 2.500,00 ден./м2 
- Други објекти 

o Катни гаражи       2.500,00 ден./м2 

o Гасни и базни станици за 50% од површина на локација 
 2.500,00 ден./м2 

o Трафостаници над 35 KW     2.500,00  
ден./м2 

o Спортски објекти          100,00 
ден./м2 

o Базени             100,00 ден./м2 

 

� За Населени места  
За населените места Негорци, Миравци, Богородица, Мрзенци и Прдејци, 

Туристичкиот локалитет Смрдлива Вода, како и за другите населени места за кои 
ќе се донесе Урбанистичка документација, изнесува: 

- Станбени објекти                750,00 
ден./м2 
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- Деловни и  јавни објекти      1.250,00 
ден./м2 

- За објекти од група на класи на намени Г - Производство,  
дистрибуција и сервиси      3.000,00 

ден./м2 
- Бензински пумпи (згради,настрешници,резервоари,рампи)     

 6.200,00 ден./м2 
- Објекти од класата на намени Б5 - угостителско туристички  

комплекси и А4 – хотел, мотел, времено сместување 
 2.000,00 ден./м2 

- Детски градинки, пензионерски и домови за стари лица, објекти  
за високо образование, објекти за култура и објекти  
за терцијална здравствена заштита     

 1.250,00 ден./м2 
- Други објекти 

o Катни гаражи       1.250,00 ден./м2 

o Гасни и базни станици за 50% од површина на локација 
 1.250,00 ден./м2 

o Трафостаници над 35 KW     1.250,00  
ден./м2 

o Спортски објекти          100,00 
ден./м2 

o Базени             100,00 ден./м2 

 
 

� За изградба на објекти долж автопатот Е-75 на подрачјето на општина 
Гевгелија и за просторите надвор од населените места за кои се или ќе 
се донесат Урбанистички планови вон населено место. 
 
Надоместокот за уредување на градежното земјиште за основен степен на 

уреденост на градежното земјиште за изградба на објекти долж автопатот Е-75 на 
подрачјето на општина Гевгелија и за просторите надвор од населените места 
опфатени со Урбанистички планови вон населено место, изнесува: 

- Станбени објекти              3.000,00 
ден./м2 

- Деловни и јавни        5.000,00 
ден./м2 

- За објекти од група на класи на намени Г - Производство,  
дистрибуција и сервиси      6.000,00 

ден./м2 
- Бензински пумпи (згради,настрешници,резервоари,рампи)     

 6.200,00 ден./м2 
- Објекти од класата на намени Б5 - угостителско туристички  

комплекси и А4 – хотел, мотел, времено сместување 
 6.000,00 ден./м2 

- Детски градинки, пензионерски и домови за стари лица, објекти  
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за високо образование, објекти за култура и објекти  
за терцијална здравствена заштита     

 2.500,00 ден./м2 
- Други објекти 

o Катни гаражи       2.500,00 ден./м2 

o Гасни и базни станици за 50% од површина на локација 
 2.500,00 ден./м2 

o Трафостаници над 35 KW     2.500,00  
ден./м2 

o Спортски објекти          100,00 
ден./м2 

o Базени             100,00 ден./м2 

 
 Одредбите од овој поднаслов се применуваат и на објекти предвидени со 
проектот (студијата) за просторна организација на придружни и услужни објекти и 
содржини на автопатот Е-75, Коридор 8, 10 и 10а, кои поминуваат низ подрачјето 
на општина Гевгелија. 
 

VI.5. Начин на плаќање на надоместокот за уредување на градежно 
земјиште 
 

За надоместокот за уредување на градежното земјиште, неговата висина 
како и начинот на плаќање, општината и инвеститорот склучуваат Договор во кој 
се регулираат правата и обврските на договорните страни, а по претходно 
изготвена детална пресметка. 

Надоместокот за уредување на градежно земјиште инвеститорите (физички 
и правни лица) може да го платат во цел износ  одеднаш,  или може да го платат 
на рати за износи над 10.000.000,00 денари, но исклучиво со целосно 
обезбедување на побарувањето (банкарска гаранција, депонирање на чекови или 
други начини за обезбедување на побарувањето). 
 Доколку инвеститорите не ги почитуваат договорените обврски ќе се 
преземаат мерки согласно Закон. 
 

VII.  ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

 За реализација на инфраструктурни објекти од јавен интерес, општина 
Гевгелија, ќе поведува постапки за експропријација, пред надлежниот орган на 
управата. 
 Согласно Законот за експропријација, на сопствениците на недвижниот 
имот ќе им се надомести пазарната вредност на одземениот имот со давање на 
друга соодветна недвижност (доколку е можно,) или со надомест во пари. 
  Пазарната вредност на одземениот имот ќе се утврдува со примена на 
Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот, а 
согласно постапката за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот во 
општина Гевгелија која ја користи Комисијата за утврдување на пазарната 
вредност на недвижниот имот во општина Гевгелија. 
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VIII.  ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Динамиката на извршувањето на оваа Програма ќе зависи од приливот на 

средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите 
извори на средства предвидени со оваа Програма. 

 
IX.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Програмата ја извршува Градоначалникот на општина Гевгелија, по 

утврдените приоритети. 
Измени и дополнувања на Програмата и прераспределба на средствата од 

една во друга позиција, се врши во иста постапка како и за донесување на нова 
Програма. 

За започнатите постапки за издавање на Одобрение за градење кои не се 
завршени  до денот на влегувањето во сила на оваа Програма, постапката ќе 
продолжи со примена на одредбите од оваа Програма. 

За издадените Одобренија за градење  чија важност е истечена, 
продолжување на нивната важност, односно за издавање на ново Одобрение за 
градење постапката ќе се спроведе со примена на одредбите од оваа Програма.  

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето 
во “Службен гласник на општина Гевгелија”, а ќе се применува од 01.01.2017 
година. 

 
 
 
 
 

бр.09-3057/1                                             Претседател     
29.12.2016 год.                      на  Советот на општина Гевгелија,   
Гевгелија                                            Драги Хаџи-Николов 

                                                                               
                       

 
 

 
 
 
 

 



Vrz osnova na ~len 38 stav 1 to~ka 44 od Statutot na op{tina Gevgelija  
("Slu`ben vesnik na RM" br.25/06 i 8/10 god.) Sovetot na op{tina Gevgelija na 
sednica odr`ana 29.12. 2016  godina, donese 

 
  GODI[NA  PROGRAMA 

za  finansirawe, odr`uvawe i za{tita na objekti od kulturnoto nasledstvo, 

spomenici i drugi objekti vo op{tina Gevgelija za 2017 godina 

 
I.  CELI 

     Osnovni celi na ovaa Programa se: 
    -Obezbeduvawe na aktiven odnos na Sovetot na op{tina Gevgelija kon 

zadovoluvawe na potrebite i interesite na gra|anite od oblasta na za{tita na 
kulturnoto nasledstvo i drugite spomen obele`ja na podra~jeto na op{tina 
Gevegelija 

    -Za~uvuvawe i afirmirawe na materijalnoto i duhovnoto kulturno 
nasledstvo na  op{tina Gevgelija  

     -Za~uvuvawe na objekti i spomenici koi svedo~at za istoriskoto minato na 
prostorite na op{tina Gevgelija 

 

II. FINANSIRAWE 

-Finansiraweto na aktivnostite utvrdeni so ovaa Programa }e bide 
realizirano od Buxetot na op{tina Gevgelija za 2016 godina, kako i so odredeni 
doma{ni i stranski donacii. 

 
III. RASPOREDUVAWE NA FINANSISKITE SREDSTVA 

 

Red 
br. 

I. Obnovuvawe na objekti koi se proglaseni za spomenici na 
kulturata 

 

1.000. 000,00 
1. Restavracija na fasada na поранешен објект на  РТГ vo Gevgelija  

2. Restavracija na fasada na "Kangov" konak vo Gevgelija  

3. 
 

Restavracija na fasada na "Andreev" konak vo Gevgelija  

4. Restavracija na fasada na hotel "Otoman" (kafe "Centar")  

 
 

Red. 
br. 

II. Izgradba na objekti od oblasta na kulturata spomen 
obele`ja na podra~jeto na op{tina Gevgelija 

   

 

1. Oddr`uvawe i za{tita na spomen obele`jata 200.000,00                                     

VKUPNO                                                                                 1.200 000,00  

 

 

 

 



IV. DRUGI FORMI NA AKTIVNOSTI 
 

 Drugi formi na aktivnosti so koi }e se pomagaat   odr`uvaweto i za{tita 
na kulturni, spomenici na kulturata i drugi objekti se slednive: 

-Obezbeduvawe stru~na, tehni~ka i druga poddr{ka so kadri i oprema so koja  
raspolaga op{tinata, 

-Organizirawe na izlo`bi i prezentacii na proekti od oblasta i za{tita 
na obrazovni, kulturni i drugi objekti. 

-Ovie formi na aktivnosti }e se realiziraat soglasno mo`nostite na 
Op{tina Gevgelija. 

 

V. ZAVR[NI ODREDBI  
 
Za realizacija na aktivnostite i sredstvata predvideni za istite, site 

korisnici opfateni so ovaa Programa podnesuvaat izve{taj do Sovetot na 
op{tina Gevgelija. 
 Za realizacija na Programata nadle`en e Gradona~alnikot na op{tina 
Gevgelija. 
 Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Gevgelija", a }e se primenuva do krajot na godinata.  
 
 
 
 
 
Br.09-3061/1                                                          Pretsedatel 
29.12.2016 god.                        na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija                                                                                      Dragi Haxi-Нikolov 
 
 
 
 


