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          Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ, бр. 5/02 год.) и член 38, став (1) точка 44 од Статутот на 
Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10, 
18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.) Советот на Општина Гевгелија на седницата 
одржана на 27.12.2022 година донесе 

 

ПРОГРАМА 
За активностите на општина Гевгелија, во областа на Фондацијата за локален 

развој и развој на информатички технологии – Гевгелија 
за 2023 година 

 

Фондацијата за локален развој и развој на информатички технологии – (ФЛОРИТ) 
Гевгелија е основана како иницијатива  на локалната самоуправа, бизнис секторот 
и невладиниот сектор од општина Гевгелија во 2001 година, под името Фондација -
„Центар за локален развој – Гевгелија.“ Од 21.01.2005 го носи денешното име. 

Во изминатите над 20 години од нејзиното постоење Фондацијата е етаблирана не 
само на територијата на општината, туку и на територијата на цела држава, а исто 
така и во прекуграничниот регион каде што воглавно ги реализира своите 
активности. 

Според Статутот на Фондацијата за локален развој и развој на информатички 
технологии - Гевгелија, (член 2) Фондацијата е основана како непрофитна и 
невладина организација, во која е забрането дејствување од политички, верски или 
други позиции со кои се нарушуваат човековите права, или се загрозуваат 
општествените и демократските интереси на општината и државата. 

Фондацијата се занимава со промовирање  политики за одржлив развој на локално 
и регионално ниво со посебен осврт на воведување иновации и практики за 
континуирано учење во повеќе области, како во областа на животната средина, 
претприемништво, енергетика, како и во руралниот  развој, одржлив туризам и 
културно наследство. 
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Визија: 

ФЛОРИТ – Гевгелија е афирмирана организација на локално, национално и 
меѓународно ниво и посакуван партнер за соработка во областа на одржливиот 
локален и регионален развој, која ги промовира и развива традиционалните 
вредности преку современ пристап и придонесува во јакнеењето на капацитетите 
на локална самоуправа. 

Мисија: 

Мисија на ФЛОРИТ – Гевгелија е да го помага локалниот развој преку иницирање, 
подготовка и реализирање на развојни проекти на територијата на општина 
Гевгелија и регионот во синергија и партнерство со сите општествени групи и 
поединци. 

Цели: 

Основна цел на Фондацијата е да учествува и да го помага локалниот развој и 
зацврстувањето на демократијата преку: 

 Обезбедување на знаење и примена на иницијативите кои обезбедуваат 
одржлив развој; 

 Формирање на прекугранични мрежи за поврзување во синергија  со слични 
или исти организации во регионот и државата; 

 Изработка, развој и спроведување на прекугранични развојни проекти; 

 Изработка на стратегиски документи од локален и регионален карактер, 
според пристапот „оддолу нагоре“; 

 Изработка на развојни проекти врз аналитички основи кои обезбедуваат 
објективност и усогласување на податоците според светски норми и 
стандарди; 

 Соработка и развој со граѓанскиот сектор и поттикнување на  основањето на 
нови граѓански организации; 

 Унапредување на вештините на локалната работна сила; 

 Поддршка на развојот на туризмот преку имплементација на проекти 
произлезени од стратешки документи; 

 Поддршка на руралниот развој во општина Гевгелија, во Југоисточниот 
плански регион и на територијата на Република Македонија; 
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 Поддршка на културните активности во општина Гевгелија, во 
Југоисточниот плански регион и во  Република Македонија. 

 

 

Целни групи: 

 Локални власти, 

 Регионални власти,   

 Граѓански сектор, 

 Млади, 

 Институции во функција на поддршка на бизнис активности (стопански 
комори, кластери, земјоделски задруги), 

 Институции и јавни комунални претпријатија кои се формирани од страна на 
локални власти и други институции во надлежност на локалните власти, 

 

Активности: 

 Идентификација, подготовка и управување со проекти; 

 Собирање, анализирање и презентирање на податоците од општината; 

 Планирање и подготовка на стратешки документи на општината; 

 Промовирање и застапување на општина Гевгелија; 

 Истражување во делот на достапни извори на финансирање од странски 
донатори; 

 Поттикнување на меѓуопштинска и регионална соработка; 

 Воспоставување на прекугранични мрежи за поврзување со слични 
организации во регионот и пошироко; 

 Подготовка, развој и имплементација на проекти за прекугранична развој; 

 Подобрување на вештините на локалната работна сила; 

 Подобрување и развој на граѓанскиот сектор;  

 Обезбедување на друга помош на локалните власти во насока на поддршка 
на развојот. 
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Главен фокус на Фондацијата за локален развој и развој на информатички 
технологии ќе биде реализација на проектните активности од 2022 година, како и 
соработката со општина Гевгелија и локалните институции и организации при 
имплементација на програмски активности во согласност со нивните планови за 
развој. Во 2023 година, активностите се проектирани на следните нивоа: 

 

1. Активности на Фондацијата кои самостојно ги реализира и 
произлегуваат од започнати проекти од претходниот период, 

2. Активности на Фондацијата во соработка со општина Гевгелија и 
останати институции на локално ниво. 

3. Активности со ЛАГ Бојмија 

 

Активност 1  

 

Проект: IDEAS (eng. Innovation, Development and Employment in the Agrifood Sector) 

Во Мај 2022 започна реализацијата на проектот „ИДЕАС“, односно Иновации, 
развој и вработување во  земјоделско - прехранбениот сектор“. Имплементацијата 
на проектот е предвидена до Ноември 2023, со можност на продолжување до 31 
Декември 2023. Проектот се имплементира во рамки на Програмата за 
прекугранична соработка со Грција за периодот 2014-2020. ФЛОРИТ-Гевгелија е 
водечки партнер, а останатите партнери се “American farm school” од Солун и 
Мрежата за рурален развој на РСМ. Проектот е аплициран во приоритетна оска 1: 
„Развој и поддршка на локалната економија“; Специфична цел 1.1: „Создавање 
можности за вработување на студенти со искористување на предности на 
прекуграничната област, по можност со употреба на иновативни алатки и 
практики“. 

Главна цел на проектот e идентификување и поддршка на нови деловни 
активности во земјоделско - прехранбениот сектор кои имаат иновативен 
потенцијал и кои можат да станат мултипликатори на компаративните предностите 
на регионот. Од повеќето активности кои се предвидени во рамки на проектот, во 
2023 се предвидени следниве активности: 

 Поставување на нова метеоролошка станица во функција на обезбедување 
податоци за воведување иновации во земјоделството; 

 Поставување на 29 модули со интегрирани сензори за мерење на 
температура и влажност на воздух, атмосферски притисок, температура и 
влажност на почва на 15 и 30 см; односно 30 и 60 см, EC - сензори за 
електрична спроводливост); 

 Изработка на т.н. “dashboard” (електронски приказ на податоци) каде што ќе 
бидат достапни сите податоци од мерењата; 

 Обука за користење на податоците од мерењата; 
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 Обука за воведување на добра земјоделска пракса; 
 Обуки за безбедност на храна; 
 Обуки за системи со управување со HACCP и ISO 22000; 
 Обуки за стратешки менаџмент, финансиски менаџмент, управување со 

ресурси и инвентар, мониторинг, аналитика, известување од аспект на 
проекти од областа на земјоделството, агротуризам, рурален развој. 

Целта на проектот е да обучи нови кадри кои ќе можат да ги користат алатките на 
т.н. паметно земјоделство. Со добра анализа на сите податоци, може да се следи 
потребата за обработливоста на почвата со следење на влажноста низ целото 
поле. Можат да се оптимизираат трошоците за наводнување, за ѓубрење и 
обработка на почвата. Може да се спречат штетите од мразот на овошните насади 
со следење на микроклимата на неколку локации и со користење на алгоритми за 
предвидување.   

Дополнително, во рамки на проектот е предвиден повик на кој ќе можат да се јават 
млади лица со иновативни идеи за започнување или развивање на агро бизнис. По 
направената проценка и евалвација на проектните идеи, најдобрите 5 ќе бидат 
подржани со менторство, обука и обезбедување опрема за реализација на 
проектните идеи.  

Сепак, она што е најкарактеристично за овој проект е воведување на сосема нова 
технологија кај нас, воведување на најсовремена инфраструктура наменета за IoT 
(internet of things) решенија, односно LoRa технологија. LoRa WAN (Long Range 
Wade Area Network) мрежата овозможува поврзување и меѓусебна комуникација на 
голем број различни уреди и сензори и претставува основа за развој на т.н. IoT 
екосистем, односно дигитализација и дигитална трансформација на општеството. 
Со помош на оваа мрежа можни се решенија во безмалку сите сфери на 
општествениот живот. Почнувајќи од употреба во домаќинствата за управување со 
куќните уреди, па се до обележување или лоцирање на паркинг места, (слободно, 
зафатено), сензори за чистење контејнери, обележување на места за полнење на 
електрични автомобили, сензори за мерење на загадување, прашина, бучава, 
светлина, за висина на водотеци и алармирање на опасност од поплави, за 
паметно управување со улично осветлување и заштеда на ресурси (човечки и 
материјални), употреба во логистичката индустрија, транспорт и др.  

Оваа технологија (LoRa) поседува најдобри перформанси што се однесува до 
односот цена/квалитет. LORA WAN е стандард од отворен тип што значи е 
овозможено поврзување на оваа технологија со останати системи на едноставен и 
сигурен начин. Сензорските уреди базирани на LoRa технологија не бараат пренос 
на голема количина на податоци при големи брзини, туку овозможуваат 
долготрајна работа со самостојни извори на напојување.  

Во рамки на проектот за 2023 година предвидени се и три настани на кои ќе бидат 
објавени активностите или презентирани резултатите од проектот. 
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Активност 2 

Апликација во рамки на новите програми за прекугранична соработка. 

На 30.11.2022 Европската комисија даде зелено светло за започнување на 
Програмата за прекугранична соработка INTERREG VI-A IPA BG-MK, за периодот 
2021 – 2027. Со ова се овозможува почеток на нов циклус на отворање повици за 
прекугранична соработка. За 2023, предвиден е отворен повик за поднесување 
проекти до програмата од приоритет 1 и 3. Првиот приоритет, „Позелен 
прекуграничен регион“ овозможува инвестиции за изградба на зелени површини во 
урбани и приградски средини, развој на природни зелени урбани површини и 
зелени површини за управување со водите. Повикот за овој приоритет се очекува 
во првата половина од годината.  

Приоритетот 3 е наменет за финансирање проекти за интегриран територијален 
развој со фокус на специфичните потреби на регионот. Во рамките на овој 
приоритет се поддржуваат активности за целосни, интегрирани и одржливи 
туристички производи, за зголемување на производствениот капацитет на МСП и 
проширување на нивната економска активност на нови пазари и производи. 
Повикот, за овој приоритет се очекува во втората половина од годината.  

На 23.11.2022 од страна на Европската комисија одобрена е за имплементација 
INTERREG VI-A IPA GR MK програмата за периодот 2021-2027. За да ги оствари 
своите цели, програмата се базира на 4 клучни приоритети:  

 Транзиција кон ниско - јаглеродна економија 
 Стратешки фокус на регионот Преспа 
 Поддршка и надградба на здравствените и социјалните услуги 
 Подобрување на управувањето за соработка 

ФЛОРИТ – Гевгелија во координација со одделението за ЛЕР се подготвува за 
учество на сите повици  кои ќе бидат распишани во рамки на двете програми. 
Треба да се напомене, дека како и досега, ФЛОРИТ аплицира самостојно, но 
доколку има потреба и во партнерство со општината. Исто така, овозможува на 
останатите клучни институции од општината (Општа болница, комунално 
претпријатие) партнерство со слични институции од прекуграничниот регион за 
остварување на потребите на локалната заедница.  

 

Активност 3 

ФЛОРИТ-Гевгелија ги координира и управува сите активности на ЛАГ Бојмија. Како 
иницијатори и основачи, ги превземаме сите обврски околу администрацијата, 
управувањето и имплементацијата на активностите.  

ЛАГ Бојмија учествува во реализацијана на проектот „Програма за развој на 
заедницата“, каде што Мрежата за рурален развој на РСМ е имплементатор, во 
соработка со 5 Локални акциски групи, помеѓу кои е и ЛАГ Бојмија.  
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Програмата за развој на заедницата е катализатор на развојот предводен од 
локалните чинители, како докажан одржлив модел кој потоа може да се реплицира 
и унапредува во соодветни тематски сектори или географски подрачја. Програмата 
спроведува нов партиципативен пристап за решавање на проблемите со кои се 
соочуваат руралните средини. Главна цел на проектот е постигнување на одржлив 
развој на руралните средини во С. Македонија преку зголемена вклученост на 
локалните актери во препознавање и приоретизација на вистинските потреби на 
заедницата – при тоа потпирајќи се на сопствените ресурси и на зголемениот 
ангажман на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор. 

Програмата за развој на заедницата се фокусира на вклучување на приватниот 
сектор и поддршка во обезбедувањето на финансии на локално/регионално ниво, 
поврзување на различни извори на финансирање и поддршка во градење на 
капацитети. Програмата го предводи процесот на континуирана промена, 
надградувајќи локални иницијативи, мобилизирајќи знаење и амбиции на 
локалните заедници во духот на иновација за подобар живот и застапување пред 
локалните и националните чинители. 

Клучни чинители во развојот на заедницата: општините, како дел од ЛАГ-от, се 
директни партнери кои ќе бидат активно вклучени во ко-креирање, ко-
финансирање и ко-имплементација на иницијативите за локален развој; 
чинителите во приватниот сектор кои преку иновативните модели ќе можат да ги 
унапредат економските активности на локално и регионално ниво со вклучување 
на останатите чинители во синџирот на снабдување, зголемување на 
вработеноста и склучување партнерства со локалната самоуправа и граѓанските 
организации; граѓанските организации и локалните граѓански иницијативи; 
носителите на политики кои се одговорни за развојните процеси на заедниците. 

Очекувани резултати од проектот: 

- Изградени капацитети на локалните чинители за мобилизација на сите 
заинтересирани граѓани и засегнати страни, како и искористување на 
локални можности за финансирање; 

- Зголемен број на партнерства помеѓу локалните чинители; 
- Зголемено учество и ангажирање на локалното население; 
- Постигнат развој предводен од локалните чинители во одредени заедници; 
- Зголемен ангажман на локалните чинители во идентификација и 

приоретизација на проблемите и можностите на заедницата (на пр., 
загадување, јавно здравје, недостаток од можности за работа, иселување, 
локален економски развој и сл.); 

- Подобрена мобилизација на локалните чинители и ресурси во осмислување 
и имплементација на решенија за проблемите во заедницата и во 
искористување на можностите за развој; 

- Ефективно реплицирање на одржливи модели за локален развој во други 
заедници и региони. 
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Во 2022 година успешно беше реализирана иницијативата „Мегленија 2022“, 
предложена од Здружението на Власи „Мегленија“ од Гевгелија, а координирана 
од ЛАГ Бојмија. Со нејзина реализација, се обезбедија услови за развој на село 
Ума  преку олеснет пристап до центарот на селото, (изградба на калдрма во 
должина од 185 метри), се олесни проблемот со сметот преку поставување на 
специјализирани боксови за одлагање на отпадот и трајно се исчисти депонијата 
која беше на влезот на селото. Во иницијативата учествуваа 6 фирми, две 
невладини организации , ЈПКД Комуналец и општината. За 2023 година планирано 
е да се поддржи слична иницијатива. ЛАГ Бојмија и ФЛОРИТ ќе ја обезбедат 
потребната поддршка за реализација на истата.  

 

Активност 4 

Во 2022 успешно беше реализиран првиот ЛАГ фест кој што во Септември се 
одржа во Радовиш. На саемот учествуваа и 15 претставници од територијата на 
ЛАГ Бојмија, од кои 10 беа од Гевгелија. Саемот, помина повеќе од успешно. Со 
оглед на барањето пред се на помладите учесници од Гевгелија, презедовме 
иницијатива за организација на ваков настан во Гевгелија. Подготвивме концепт до 
Мрежата за рурален развој и истиот ни е одобрен. Предвидено е и учество на ЛАГ-
ови со нивни презентации на успешни приказни од најмалку 5 држави. Доколку има 
локална поддршка и интерес, наш предлог за 2023 да биде организиран во  
Гевгелија, во партнерство со Домот на Култура од Гевгелија. За истиот имаме 
обезбедено 5000$, а во зависност од активностите и локалната поддршка можно е 
оваа сума да биде поголема.  

 

Активност 5 

Инвестирањето во образование на кадри за потребите на бизнисот на кој му е 
потребно потесно специјализирање на стручниот кадар и насоченост кон иновации 
и развој, е во фокусот на ФЛОРИТ за оваа година. За таа цел, воспоставена е 
почетна соработка со „Прогресив Академијата“ од Виница, со посредство на 
Мрежата за рурален развој, во рамки на проектот „Партнерство за развој на 
заедниците“. Имено, оваа академија претставува иновативен тренинг центар кој 
овозможува градење на технички вештини, спроведување на практични обуки, 
организира програма за развој на млади професионалци, како и спроведување на 
активности за истражување и одржлив развој. Конкретно, она што сметаме дека е 
интересно за младите од Гевгелија и нашиот регион е обуката за пекари, обуката 
за чоколатиери, обуката за специјалисти за управување со машини, како и обука за 
основи во кондиторската индустрија. 

Обуките е предвидено да се реализираат во месец Јуни, но пред тоа да се 
направи потребно е потпишување на Меморандум за соработка со сите засегнати 
страни во процесот. 
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Активност 6 

Во рамките на проектот „Обезбедување услуги за подобро управување со 
природни ресурси“ кој се спроведува од страна на „Центар за климатски промени“ 
планирано е да се изработи евалвација на „Дигитална алатка за добра 
земјоделска пракса“ со која се планира полесно спроведување на Кодот за добра 
земјоделска пракса од страна на земјоделците. Исто така ќе биде изработен и 
промовиран Правилникот за начинот на утврдување на несообразноста и висината 
на процентот на намалување на директните плаќања кој што произлегува од 
Законот за земјоделство и рурален развој. Оваа активност, е дел од активностите 
кои ги работиме со партнерски организации, со кои имаме постојана соработка. 

 

ФЛОРИТ-Гевгелија и во 2023 година ќе ја продолжи започнатата соработка со 
граѓанскиот сектор. Соработката продолжува и со Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион, каде што учествуваме во работата на Советот за 
развој на Југоисточниот регион.  

ФЛОРИТ – Гевгелија учествува во работата на новоформираниот Стратешки 
одбор за имплементација на територијалната стратегија за прекуграничниот 
регион БГ-МК со право на глас за периодот до 2029 година. 

 Исто така, ФЛОРИТ - Гевгелија има свој член со право на глас и во Мониторинг 
комитетот за надгледување на имплементација на програмата за прекугранична 
соработка со Грција, за периодот до 2029 година. Сето ова, произлегува од нашите 
заложби, од нашите активности на терен, од нашето учество при креирање на 
регионалните програмски документи, за што добиваме и соодветно признание со 
поканата за учество во овие тела.  

Повеќе информации за активностите на ФЛОРИТ-Гевгелија можат да се добијат на 
следниве веб страни, кои ги администрираме: 

https://florit-gevgelija.eu/ 

https://kupuvajlokalno.mk/ 

http://meka.mk/ 

http://energain.eu/ 

https://bojmija.mk/ 

http://bojmija.lag.mk/ 

 

II. Финансирање на работата на Фондацијата за локален развој и развој 
на информатичка технологија 

 Во прилог е потребниот буџет за реализација на активностите, кој што 
претставува и ко-учество на Фондацијата при изработка и имплементација на 
проекти. 
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Буџет на Фондација за локален развој и 
развој на ИТ Гевгелија 

                  2023 

Трошоци (во денари) Вкупно 
месеци 

По месец Вкупно  

1. Човечки ресурси    
1.1 Плати и надоместоци за плата    
    1.1.1. Администрација – Фондација                                                                                 12 114 000 1 368 000 
1.2 Надградување на човечките ресурси    
    1.2.1 Учество на инфо денови / конференции 12 0  
    1.2.2  Тренинг/ обуки 12 1500 18 000 
Вкупно човечки ресурси   1 386 000 
    
2. Патувања    
2.1 Меѓународни патувања    
2.1.1. Студиски патувања ( конференции и семинари ) 12 /  
2.2 Патни трошоци во земјата 12 2000 24 000 
Вкупно за патувања   24 000 
    
3.Локални трошоци за канцеларија    
3.1. Трошоци за канцеларија    
   3.1.1. Изнајмување на простор    
   3.1.2  Електрична енергија     
   3.1.3. Греење    
   3.1.4. Вода и ѓубрарина 12 1500 18 000 
   3.1.5. Пошта, телефон и интернет 12 2000 24 000 
   3.1.6. Поправка и одржување на ИТ опрема 12 1000 12 000 
3.2. Потрошен материјал    
   3.2.1. Канцелариски набавки ( хигиенски средства ) 12 1500 18 000 
   3.2.2. Канцелариски материјал 12 1000 12 000 
   3.2.3  Одржување и чистење на просториите 12 2000 24 000 
Вкупно трошоци за канцеларија   108 000 
    
4. Други трошоци , услуги    
4.1. Публикации ( web страна, одржување и хостинг) 12 2000 24 000 
4.2. Финансиски трансакции, данок 12 2000 24 000 
4.3. Сметководствени услуги 12 6500 78 000 
4.4. Евалуациони трошоци  /   
4.5. Трошоци за пререгистрација и нотарски услуги /   
4.6. Непредвидени трошоци /   
    
Вкупно други трошоци   126 000 
    
    
Вкупно трошоци   1 644 000 

 
 
Бр.09-2560/1                                                                    Претседател 
27.12.2022 год.                                             на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                          Патрик Матх                                                               
  с.р. 
 


