
 
 
 

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.05/02г.) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот на Oпштина 
Гевгелија ("Службен гласник на Oпштина Гевгелија" бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20. 02/21 и 
05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 13.02.2023 
година, донесе 

ПРОГРАМА 
за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија 

 за организирање програмски активности во 2023 година 
 

1.Цели 

Основни цели на оваа Програма за поддршка на активностите на НВО секторот во 
2023 година се: 

- создавање услови за реализација на активностите на граѓаните и здруженијата на 
граѓани од различни интересни групи, 

-давање поддршка на проекти со коишто ќе се задоволуваат потребите на поголеми групи 
на граѓани, 

-афирмација на општината во развивање на соработка со НВО секторот. 

 

2.Активности 

 

 Во 2023 година општината ќе ги поддржи следните активности на НВО секторот, и 
тоа: 

 

Ред. 
Бр. 

Предлагач на 
проектот 

Име на програмската активност 

Одобрени 
средства за 

Буџетот на О. 
Гевгелија за 2023 

год. 

1 

Здружение на 
пензионери на 

општина Гевгелија 
 

-Регионални и републички спортски 
игри, 
-Културни манифестации, 
-Ревија на музики, песни и игри.... 

 
20.000 ден. 

2 
ЗГ "НЕКТАР"-

Гевгелија 
 

-Организирање на тридневна 
манифестација ДЕНОВИ НА 
МЕДОТ..... 

 
20.000 ден. 

 
3 

 
ЗГ Навивачки клуб 

″ФАНТОМИ″ - 
Гевгелија 

-Поддршка на градските клубови и 
младите спортисти...., 
-Прослава на 33 години постоење на 
навивачката група ФАНТОМИ 
СЕВЕР-Гевгелија, 
-Прослава на 100 години постоење 
на ФК КОЖУФ-Гевгелија. 
 

 
 

30.000 ден. 



 
 
 

4 

Асоцијација за 
пулмонална 
хипертензија 

″МОМЕНТ ПЛУС″ – 
Гевгелија 

-Подобрување на негата и 
третманот на лекувањето на ПХ во 
РМ.... 
-Реализирана кампања за подигање 
на јавната и институционалналната 
свест за постоење на ПХ 

 
 

10.000 ден. 

5 

Здружение на 
пензионери на лица 

со телесен 
инвалидитет на 

Гевгелија 
″МОБИЛНОСТ″-

Гевгелија 

-Натпревар во спортски риболов.... 
-Еднодневна екскурзија во 
излетничко место. 
-Одбележување на 3-ти Декември. 

 
 

10.000 ден. 

 
 
 
 
6 

 
ЗГ ″СМОКВИЦА″-

Гевгелија 

 
-Курбан од црква Св.Димитрија 
(три), 
-Организација на Смоквичка вечер 

 
10.000 ден. 

 
 
 
 
7 

 
 

ЗГ "Гевгелија Точак 
Клуб"-Гевгелија 

 
-Пролетен вело натпревар, 
-МТБ КОЖУФ....... 

 
    / 

8 
Црвен крст на РСМ,  

ОО-Гевгелија 
-Програма Секое дете со својата 
автентичност.......... 

180.000 ден. 

9 

ЗГ за еднакви 
можности и 

остварување на 
правата на мажите и 
жените во руралните 
средини АФИРМИРА 

-Да ги искористиме можностите....... 

 
 

15.000 ден. 

10 
ЗГ Општински 

противпожарен сојуз 
- Гевгелија 

-Организирање и спроведување на 
квиз натпревари, 
-Изготвување на информативен 
пропаганден материјал, 
-Ангажирање доброволни 
пожарникари..... 
 

 
 

15.000 ден. 

11 
 Здружение на слепи 

лица- Гевгелија 
- Дводневна екскурзија во 
Охрид....... 

 
10.000 ден. 

 
12 

 
Национална 

алијанса за лица со 
посебни потреби-

Гевгелија 
 
 

 
-Групна работа-работна терапија, 
 

 
300.000 ден. 

14 
ЗГ „МАКЕДОНСКА 
ПЧЕЛА“- Негорци 

-Негорски пчеларски собир.... 
-Две работилници за вовед на 
децата во пчеларството.... 

 
10.000 ден. 



 
 
 

 
15 

 
Кинолошко друштво 
″КОЖУФ″ -Гевгелија 

 
 
-Меѓународни кинолошки 
изложби..... 

 

 
40.000 

16 
ЗГ 

„ЧЕЈНЏМЕЈКЕРС“- 
Гевгелија 

-Зелен град – ден за садење дрвја, 
- 0 ОТПАД – ланец на селектирање и 
рециклирање отпад, 
-Слушам кај шумат пилите......... 

 
40.000 ден 

17 

СВАМ – СПА и 
ВЕЛНЕС 

АСОЦИЈАЦИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА 

-Учество на меѓународен 
натпревар...,  
-Организирање на работилница...., 
-Примена и инклузија на вештини од 
стручни заниманња, 
-Стручно образование на 
возрасни...... 

 
 
/ 

18 

СОЈУЗ НА БОРЦИТЕ  
од НОВ на 
Македонија           
1941-1945 

ОО-Гевгелија 

-Годишна Програма за 
организирање значајни датуми од 
времето на НОБ против 
Германскиот и буграскиот окупатор 

 
        10.000 ден. 

19 
Регионален центар 
за одржлив развој - 

Гевгелија 

-Програма за развој на граѓанскиот 
сектор, 
-Програма за поттикнување на 
младинскиот активизам 
-Развој на  локална демократија....... 

 
20.000 ден. 

20      ДРУГИ АКТИВНОСТИ:                                                                                            
40.000 ден.                                                                                                              
  

 Вкупно планирани средства од Буџетот на О.Гевгелија за 2023 година:        
800.000 ден.                                                                                                                                                                                                                           

 
 
3. Финансирање 

 
- Активностите утврдени со оваа Програма општината ќе ги поддржи финансиски со 
издвојување на средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2023 година, Програма Д-
Градоначалник, Потпрограма ДО. 
 
          4. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Гевгелија". 
 
 
 
Бр.09-300/1                                                                                    Претседател                                                                                  
13.02.2023 год.                                                             на Советот на Општина Гевгелија,  
Гевгелија                                                                                        Патрик Матх 
   с.р. 


