
 
 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 гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 8/10, 18/14, 
13/20, 02/21 и 05/21), Советот на Општина Гевгелија на седницата, одржана на 
29.12.2021 година, донесе: 

 
 

 ПРОГРАМА   
за активностите на општина Гевгелија во областа на  

Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекуграничната соработка  
во 2022 година 

 
 
 

1. Развојни приоритети 
 

 Општина Гевгелија во 2022 година ќе настојува да обезбеди поволни стратешки 
услови за локалниот економски развој. За таа цел, активностите ќе бидат насочени кон 
создавање услови за поттикнување на локалниот економски развој, за поддршка на 
проектите и активностите, кои придонесуваат за унапредување на економски развој, 
регионалниот и руралниот развој, во интерес на домашните инвеститори, како и за 
привлекување на странски инвеститори. 
 Истовремено, залагањата ќе бидат насочени кон унапредување на 
регионалната и прекуграничната соработка преку реализација на веќе одобрените 
проекти, проектите во процес на оценување на апликацијата и подготовката нови 
проекти. 
 
 

2.  Цел  
 
 Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните развојни 
приоритети на општина Гевгелија, согласно постојните стратешки документи, како и 
проектираните програми за развој на Општината. 
  
 

3.  Поддршка на локалниот економски развој 
 
 Активностите на Општина Гевгелија во областа на ЛЕР и прекуграничната 
соработка ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на општината, согласно 
надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети.  
 За поттикнување на локалниот економски развој од посебно значење е  
обезбедувањето на урбанистички услови и градежни парцели за реализација на 
инвестиционите проекти на заинтересираните домашни и странски инвеститори. 
Притоа, посебен акцент ќе се стави на обезбедувањето на комуналната 
инфраструктура. 
 Поддршката на локалниот економски развој, покрај Општинскиот буџет се 
обезбедува и преку Советот и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, но 
и преку други европски и меѓународни инвестициони програми (ИПА-ППС, ИПАРД, 
УНДП, УСАИД).  
 
  

 



3.1  Проектни активности во рамките на ЈИПР и други програми 

 
 
 

3.2  Проекти од домашни и меѓународни инвестициони програми 
 

Р. 
бр. 

Проект/Активност 
Сопствено 

учество 
Вкупен износ 

1. 

Регионалната програма за 
локална демократија во Западен 
Балкан 2 (ReLOaD2) е продолже-
ние на партнерството на ЕУ-УНДП  

460.000 ден. 3.500.000 ден. 

2. 
Доградба на Детска градинка 
„Сончогледи” 

31.575 ден. 72.065.286 ден. 

3. 
Реконструкција на Дом на култура 
во с. Прдејци 

0 ден. 12.060.106 ден. 

4. Изградба на улица 4-4 0 ден. 31.643.583 ден. 

5. 
Изградба на улица 
„Новопланирана 5” 

0 ден. 64.688.261 ден. 

6. Изградба на „Западна Улица” 0 ден. 138.056.140 ден. 

 
Вкупно: 

 
491.575 ден. 322.013.376 ден. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

р. бр. Проект/Активност 
Сопствено 

учество 
Вкупен износ 

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

230.000 ден. 230.000 ден. 

2 
Набавка на противпожарно возило 
и опрема за општините Гевгелија, 
Богданци и Дојран 

0 ден 12.196.555 ден. 

3 
„Градење на општинските 
капацитети за имплементација на 
проекти“ 

54.050 ден. 594.500 ден. 

4 
Дезинсекција – ларвицидно 
прскање за заштита од возрасни 
комарци 

1.565.208 ден. 7.592.636 ден. 

5 

Доизградба на локален пат до с. 
Ума – Одвојување од регионален 
пат Р112, Гевгелија – Смрдлива 
Вода 

1.339.234 ден.  8 092 339 ден. 

6. 
Изработка на урбанистички 
планови за селата с. Милетково, с. 
Моин и с. Давидово 

213.779 ден. 10.577.200 ден. 

 Вкупно 3.402.271 ден. 39.283.230 ден. 



3.3 Туристички развој и туристичко претставување на општина Гевгелија 
 
Активностите ќе бидат насочени кон создавање на неопходни предуслови за 

збогатување на туристичката понуда и нејзина промоција. Посебно внимание ќе се 
посвети на можностите за унапредување на руралниот туризам.  
 Ваквите цели за поголема искористеност на туристичките погодности ќе се 
остваруваат преку надлежните општински одделенија, а посебно внимание ќе се 
посвети на зголемената активност за промоција на општина Гевгелија.  
 
Р.бр. Активност Износ/ден. Вкупен износ 

1. 

Пропагандно-туристички материјал 
за презентација на општина Гевгелија 

106.154 ден. 1.200.000 ден. - Пропаганден материјал 
- Брошури, флаери 
- Информативни табли 

 Вкупно: 106.154 ден. 1.200.000 ден. 
 
 
4.  Финансирање 
 

Предвидените активности од сите проекти, ќе бидат финансирани во зависност 
од програмите за аплицирање и утврдените критериуми од страна на донаторот, 
односно дали од страна на апликантот треба да биде обезбедено учество. 

Вкупната вредност на проектите од табелата под точка 3.1 - Проектни 
активности во рамките на ЈИПР и други програми е во износ од 3.402.271 денари. 

Вкупната вредност на проектите од табелата под точка 3.2- Проекти од 
домашни и меѓународни инвестициони програми во износ од 491.575  денари. 

Вкупната вредност на активностите од табелата под точка 3.3 - Туристички 
развој и туристичко претставување на општина Гевгелија се во износ од 106.154 
денари. 

 
Вкупниот износ за реализација на Програмата изнесува 4.000.000 денари. 

 
 
5.  Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Гевгелија“. 
 
 
 
 
 
 
 
бр.09-2081/1                                                                        Претседател 
29.12.2021 год.                                                    на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Патрик Матх 

  с.р.  
                                                               
 

 
 


