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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 и 18/14 год.), Советот на 

Општина Гевгелија на седницата одржана на 27.12.2019 година донесе 

 

ПРОГРАМА 
За активностите на Општина Гевгелија, во областа на Фондацијата за 

локален развој и развој на информатички технологии – Гевгелија 

за 2020 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 16 години од нејзиното постоење Фондацијата е етаблирана не само на 

територијата на општината, туку и во Југоисточниот плански регион на Република 

Македонија и во прекуграничниот регион каде што воглавно ги реализира своите 

активности. 

Според Статутот на Фондацијата за локален развој и развој на информатички 

технологии - Гевгелија, (членот 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. 

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. 
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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; 

 Поддршка на културните активности во општина Гевгелија, во 

Југоисточниот плански регион и во  Република Македонија. 

 

Целни групи: 

 Локални власти, 

 Регионални власти,   

 Граѓански сектор, 
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 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. 

 

Главен фокус на Фондацијата за локален развој и развој на информатички 

технологии ќе бидат реализација на превземените и тековни активности од 

проекти од 2019 година, како и поддршката на општина Гевгелија и локалните 

институции и организации во согласност со нивните планови за развој. Во 2020 

година, активностите се проектирани на следните нивоа: 

1. Активности на Фондацијата кои произлегуваат од започнати проекти од 

претходниот период, 

2. Активности на Фондацијата во соработка со општина Гевгелија,  

3. Активности на Фондацијата со останати институции на локално и 

регионално ниво. 
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Активност 1.1 

Со одржувањето на Меѓународната конференција „Финансиски извори за 

финансирање на микро, мали и средни претпријатија“ во Декември 2019 се 

реализираа предвидените активности согласно работниот план за имплементација 

на проектот „Акцелератор на знаења на мали и средни претпријатија“ (МЕКА). 

Во наредниот 6-месечен период ќе бидат изработени потребните извештаи, а ќе се 

посвети посебно внимание на одржливоста на постигнатите резултати и 

остварените индикатори. Од описот на услуги обезбедени од страна на МЕКА, 

посебно ги акцентираме пристапот до финансии, обука и тренингот, како и 

вмрежувањето. Акцелераторот во Гевгелија, по својата поставеност е прв ваков во 

државата, а главна карактеристика е тоа што се базира на трансфер на знаења, а 

не на финансии.  Инаку проектот беше одобрен за финансирање преку Europe 

Aid/138-495/ID/ACT/MK  Lot 3: „Подобрување на иновативноста на МСП и 

капацитетите за истражување и развој, соработката меѓу здруженија и 

компании со  универзитети и институти“.    

 

 

Активност 1.2 

По одобрувањето на предложениот работен план и методологија за работа при 

подготовка на изготвување на Стратегија за одржлив развој на општина Гевгелија, 

предвидено  е конкретните активности за започнат веќе во Јануари 2020.  

За изготвување на Стратегија за одржлив развој на општина Гевгелија, за 

периодот 2021 – 2026 година, потребни се низа подготовки кои што ќе придонесат 

за квалитетно изработување на документот, и тоа: 

Одредување на структура за имплементација и мониторинг на акцискиот 
план од Стратегијата за одржлив развој на Општина Гевгелија, во која треба 
да бидат вклучени: 

Градоначалник, 

Претставници од Совет на општината 

Координативно тело за имплементација на Стратегијата за одржлив развој, 

o Претставник на општината, 

o Претставници на Советот, 

o Претставник на бизнис секторот, 

o Претставник од НВО. 

1.2. Одредување на координатори на работните групи, 

  Работна група за инфраструктура, 

  Работна група за одржлив економски развој, 

  Работна група за урбанизам, 
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  Работна група за квалитет на животот, образование и обука, 

  Работна група за култура и наука, 

  Работна група за спорт и екологија. 

  (по потреба можно е и проширување на работните групи). 

Стратегијата треба да се изгради врз основа на следните модалитети: 

1. Концепт на одржлив развој 

- 1.1. Концепт за одржлив развој е прифатен како клучен и за 

развојната политика на ЕУ и тоа уште од 2001 година, кога 

Европската Комисија усвои Стратегија за одржлив развој, 

составена од три дела: 

- Листа на предлози за идните политики, 

- Листа на централни задачи и мерки за цела ЕУ, 

- Потребни чекори за имплементација и мониторинг. 

Одржливиот развој претставува мултидимензионален концепт што ги 

интегрира перспективите на факторите клучни за неговата 

одржливост: 

- Физичкиот капитал (згради, машини, патишта...), 

- Социјален капитал (вештините и способноста на луѓето и 

институциите, односите и нормите што го обликуваат квантитетот 

и квалитетот на општествените интеракции), и 

- Природниот капитал (природните ресурси и екологија). 

2. Локална агенда 21 

- Ја нагласува улогата на локалните власти во поддршката на 

одржливиот развој и ги обврзува на имплементација преку 

креирање одржливи заедници и заштита на заедничките светски 

добра, 

- Одржливите заедници треба да се способни локални економии, 

отворени и мирољубиви заедници, еколошки ефикасни – 

способни да одговорат на предизвикот за обезбедување здрава 

средина и клима ( водата, земјата, биодиверзитетот и здравјето 

на луѓето). 

3. Анализирање податоци со аспекти на интерна и екстерна 

анализа. 

Интерната анализа треба да ги опфати  следните податоци: 

- Географска локација,  

- Комуникации, 

- Квалитет на работна сила, 

- Квалитет на живеење, 

- Инфраструктура (мека и цврста), 

- Инвестициони можности,  

- Услуги, и 
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- Раст на МСП. 

Екстерната анализа се однесува на: 

- Национални политики, 

- Екстерни пазарни трендови, 

- Екстерни поместувања во структурата на вработеноста, и 

- Договорни политики. 

 4. Користење на SWOT анализа во стратешкото планирање 

  - Максимизирање на идентификуваните силни страни, 

  - Подобрување на слабостите, 

  - реализација на максимизација на можностите, 

  - Редуцирање на влијанието на заканите. 

 5. Дефинирање на клучни прашања 

  - Користење на  сите расположливи информации, 

  - Градење консензус, 

  - Утврдување бариери, и 

  - Можности за развој. 

 6. Стратешко планирање 

По дефиниција Стратешкото планирање во рамките на Единиците на локалните 

самоуправи претставува умствена визија поврзана со некоја методологија за да може 

на општинските службеници и граѓани да им ги претстави можностите и изборите за 

иднината на нивната заедница. Планирањето е дисциплиниран и креативен процес за 

детерминирање на тоа како општината од нивото каде е денес да се доведе до 

позиција до која во иднина сака да биде. Конечно, процесот на стратешкото 

планирање  е механизам за претворање на вредностите на граѓаните  во политички 

одлуки преку  локалните совети и акциски програми. Исто така, им помага на 

локалните самоуправи да ги одредат насоките и проблемите кои влијаат на формата и 

здравјето на заедницата. Им помага и на оние кои донесуваат одлуки во подготовка на 

планови и проекти за инвестициони вложувања во инфраструктурата, политики на 

управување и економски поттикнувачи за давање на потребни јавни услуги и за 

привлекување на нов економски развој. Стратешкото планирање  ги подобрува и 

условите за да привлече нови бизниси, кои треба да отворат  нови работни места, а 

со тоа и  да доведе до поголем економски развој. 

 

Стратешкото планирање воглавно се состои од три фази: 

- Стратешка анализа, 
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Потреба да се разбере стратешката положба – физичка, 

просторна, економска, социјална, еколошка и политика на 

градот, општината или на целиот регион. 

- Стратешки избор, 

Се занимава со формулација на можни правци на акција, 

нивна проценка и конечен избор меѓу нив. и, 

- Стратешка имплементација, 

Се занимава со планирање како може да се спроведе изборот 

на стратегијата, како и со управување со промените кои се 

потребни. 

Модел на стратешко планирање: 

- Креирање на визија, 

- Развивање на стратешки цели, 

- Развивање на развојни цели, 

- Развивање на програми, и  

- Развивање на проекти. 

7. Развивање на  програми и проекти 

  - Идентификување и селектирање на програми, 

 - Опциони програми, 

 - Селектирање проекти, 

 - Финансирање програми и проекти. 

 

Содржина на Стратегијата за одржлив развој 

Истата е предмет на расправа и донесување на одлука на Локалниот тим за 

одржлив развој на општина Гевгелија. Но, притоа може да се искористи веќе 

утврдениот модел на изготвената Стратегија за периодот 2006 – 2011 година, која 

се состои од вовед и  од три дела: 

I. Локална процена 

II. Стратешки дел 

III. Акционен план. 

 

Време на реализација на Стратегијата за одржлив развој  2021 – 2026 година 

Календарот на активности за изготвување на Стратегијата за одржлив развој 2021 

– 2026 година е предмет на договор меѓу сите чинители во планираната активност, 

но приоритетно на структурата за имплементација и мониторинг на акцискиот 

план. Сепак, според обемот на работа за донесување на Стратегијата за одржлив 

развој 2021 – 2026 година,  потребни се најмалку 12 месеци работа од самиот 
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почеток, односно од донесувањето Одлука за изготвувањето на Стратегијата до  

нејзината конечна реализација. 

 

 

Активност 1.3 

За разлика од програмите за прекугранична соработка каде што не е утврден 

точниот датум на објавување на нов повик, програмата ЕРАСМУС + има утврдено 

точни рокови за аплицирање. Поради тоа, за 2020 година е предвидено 

аплицирање до Националната агенција за европски образовни програми и 

мобилност со апликација во делот на Клучна акција 2 (Соработка за иновации и 

размена на добри практики).  

 

 

Активност 2.1 

На 10 Декември 2019, се објави вториот повик за проектни предлози во рамки на 

програмата за прекуграничната соработка со Грција за програмскиот период 2014-

2020. Поднесување на проект е можно согласно следниве стратегиски цели: 

 С.Ц. 1.1 Создавање на можности за вработување; 

 С.Ц. 1.3 Подобрување на атрактивноста и промоција на туризмот; 

 С.Ц. 2.4 Превенција, ублажување и управување со природни катастрофи, 

ризици и опасности.  

Со оглед на тоа дека е ограничен повик, и со многу мал буџет,  изборот на 

проектна идеја/активност од страна на општина Гевгелија треба внимателно да 

биде избрана. Пожелно е капитализација на претходен проект одобрен за 

имплементација од истата програма.  

 

 

Активност 2.2 

Во тек е имплементација на проектот „Одржливо управување на прекуграничните 

водни ресурси“ со акроним AQUA-M II, каде што ФЛОРИТ-Гевгелија ги координира 

активностите на еден од проектните партнери во проектот, односно на Јавно 

претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ Гевгелија. Во 2019 беа 

реализиран поголем дел од предвидените активности, како изработка на 

комуникацискиот план за правилна комуникација и дисеминација на проектот, 

материјалите за визибилитет на проектот, подготовка на тендерските досиеја, а за 

2020 останува да се реализираат обуки поврзани со управувањето со води и 

одржливоста, законодавството за квалитет на вода наменета за администрацијата, 

како и обука за добри практики за одржливост на водата, управување и 

избегнување на загадување наменета за локалното население.  
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Активност 2.3 

Во тек е и имплементација на проектот „Заеднички активности за заштита и 

подобрување на здравјето на луѓето во прекуграничната област“ (IpA SHIELD II ) 

каде што ФЛОРИТ-Гевгелија дава техничка и стручна помош на два партнери, 

односно на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност – Гевгелија и Здравен дом 

Валандово.  

Кај првиот партнер, досега е подготвена техничка документација за вкупно три 

тендерски процедури од кои две се целосно реализирани. Избран е изведувач за 

давање услуги со предмет „Изградба на нова хирушка сала и адаптација на 

простор за дијабетис центар“, чија што изградба во моментот се реализира. Исто 

така е извршена и набавка на опрема „Набавка на апарат за ултразвук  - Доплер“. 

Следни предвидени активности за 2020 година се:  

- Набавка на опрема: „Набавка на Оперативна табла, хируршко светло, 

инструменти и апарат за анестезија“, 

- Набавка на опрема: „Набавка на Галванска струја, интерферентни струи, 

диадинамичен (DD CURRENT), терепевтски ултразвук и инфрацрвена 

светилка“, 

- Набавка на опрема: „Набавка на опрема за лапароскопска хирургија“. 

ФЛОРИТ – Гевгелија, во рамки на истиот проект дава техничка и стручна помош на 

ЈЗУ Здравствен дом Валандово. 

Од досегашните спроведени активности е реализирана набавка на опрема за 

реконструкција на котелска постројка, а за 2020 година според предвидените 

активности  предвидена е набавка на специјализирано возило како и опрема за 

потребите за Здравен дом – Валандово. 

 

 

Активност 2.4 

Во согласност со новите околности околу гасификација на регионот и државата, 

укажуваме на потребата од процес на едукација на потенцијалните корисници 

(јавни објекти, индустрија, домаќинства) за начинот на користење, придобивки, 

трошоци околу гасификацијата, и тоа преку изработка на: 

1. Студија за начини и можности за приклучување на гасна мрежа, 

2. Идентификација на потрошувачи (јавни објекти, индустрија, домаќинства) и 

утврдување на приоритетни линии на приклучок, 

3.Можност за когенеративни постројки поради побрза исплатливост (топлотна и 

електрична енергија) 
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4. Прирачници и едукација од типот „Чекори до гасот и како да се користи“. 

Ова се активности каде што сме компетентни да дадеме придонес во изработката 

на истите.  

 

 

Активност 3.1 

Во 2019 година, ФЛОРИТ-Гевгелија ги координираше и управуваше сите 

активности поврзани со ЛАГ Бојмија.  Со оглед на релативно слабиот интерес од 

останатите основачи, но со добрата перспектива која што ја има овој сектор, како 

ФЛОРИТ-Гевгелија ги превземаме сите неопходни активности кои произлегуваат 

од превземените обврски. Како резултат на тоа е и одобрената апликација за 

реализација на проектот „Интегрирана информативна и туристичка понуда од 

територијата на ЛАГ Бојмија“.  

Договорот за финансиска поддршка со Агенцијата за финансиска поддршка на 

земјоделството и рурален развој е потпишан, а согласно договорот Здружението 

ЛАГ Бојмија добива 879.085,00 денари, од кои 80.585,00  ќе се искористат за 

опремување на административните простории на ЛАГ-от во Стојаково, а 

останатите 798.500,00 денари се наменети за реализација на проектот. Со оглед 

на тоа што ова е прв проект кој што ќе се реализира за развојот на интегрирана 

информативна и туристичка понуда, треба да се земе во предвид дека 

очекувањата одат во насока на што поголема информираност, како на локалните 

жители, така и на посетителите во регионот за можностите што ги нуди 

здружувањето на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор со цел поголем развој 

на регионот.  

Главни активности на проектот се поставување на информативни табли  на 

најфрекфентните места на четирите општини кои ја формираат  територијата на 

ЛАГ Бојмија. Информативните табли ќе информираат и ќе го промовираат 

партнерството помеѓу овие општини  на микрорегионално ниво, а ќе ги 

промовираат и европските вредности прифатени со имплементацијата на ЛЕАДЕР 

пристапот. Воедно ќе се изработи и андроид апликација, со оглед на тоа што 

новите текови го наметнуваат овој начин на туристичка промоција како најдобар, 

најефикасен и најлесно пристапен до корисниците. 

 

Активност 3.2 

На 21 и 22 Јануари 2020, во организација на Канцеларијата за техничка помош и 

размена на информации (TAIEX) при Европската комисија, во Гевгелија ќе се 

одржи Работилница за подготовка и поддршка на националната и локална 

администрација и потенцијалните Локални акциски групи (ЛАГ) во рамките на 

ИПАРД. Во соработка со претставниците од Генералниот директорат за 

земјоделство (ДГ Агри) при Европската комисија, утврдено е учество на 60-70 
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учесници, од повеќе европски држави. Гевгелија и ЛАГ Бојмија, се домаќини на 

настанот.  

 

 

Активност 3.3 

ФЛОРИТ-Гевгелија заедно со ЛАГ Бојмија изработува проектен концепт и тоа: 

„Анализа на воспоставување на Центри за иновација во земјоделството“ 

(Agriculture innovation center)  – „Kitchen инкубатори“ како нов бизнис модел“.  

Проектната идеја/концепт е дел од Стратегијата за развој на рурална средина – 

Бојмија, Стратешка цел 1: Зголемување на конкурентноста на економијата за 

регионот; Приоритет 1.2 Развој на земјоделството; Мерка/Проект 1.2.1.Воведување 

на нови технологии и практики. 

Предлог проектната идеја произлегува од почетни анализи кои беа направени при 

изработка на стратегијата, а како проект беше предложен и прифатен како 

приоритетен на Собранието на ЛАГ Бојмија на 02.04.2019.  

Концептот ќе биде доставен до УСАИД за одобрување на финансирање, во 

партнерство со Мрежата за рурален развој на Република Северна Македонија 

 

Активност 3.4 

Соработката со Мрежата за рурален развој ќе биде продолжена и во новата 

грантова шема за 2020, конкретно со поддршка на Младинските клубови кои се 

предвидени да се формираат во Миравци и Валандово. Целта на 

новоформираните Младински клубови од Миравци и Валандово е да допринесат 

за развој на културните иницијативи, нивна популаризација, вклучување во 

граѓанскиот сектор во градењето политики на ова поле, негување на културното 

наследство, поттикнување на процеси за креирање на соодветни политики кои 

овозможуваат социјален и личен развој на младите и делување во името на 

интересите на младите со претставување на нивните интереси пред институциите 

преку ова здружение. 

 

 

Активност 3.5 

ФЛОРИТ-Гевгелија  во 2019 година  ќе продолжи со практиката за опслужување на 

сите партнерски организации кои делуваат во регионот, како што се „Центарот за 

развој на југоисточниот плански регион“, како и проектните канцеларии на 

меѓународните донаторски организации на УНДП, ОРФ (како дел од ГИЗ) и УСАИД. 
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Активност 3.6 

Фондацијата за локален развој и развој  на информатички технологии и во 2020 

година ќе ја продолжи започнатата соработка со граѓански организации од земјава 

и соседните држави, како и со државни агенции и јавни иницијативи. Членски  сме 

на IPA2CSO механизмот, а сме активни во неколку сектори од вкупно 7-те, (1) 

Демократија и владеење, (2) Владеење на правото и фундаментални права, (3) 

Животна средина (4) Транспорт /Енергија , (5) Конкурентност и иновации, 

(6) Социјален развој и (7) Земјоделство и рурален развој; со кој се поддржува 

партиципативната демократија преку соработка на државните органи со 

граѓанските организации. Соработката продолжува и со Југоисточниот плански 

регион, со оглед на тоа што сме и нивни претставници во мониторинг комитетот за 

спроведување на програмите од прекуграничната соработка помеѓу Грција и 

Македонија. Фондацијата има превземено обврски и активна соработка со 

партнерските мрежи  во кои што учествува, тука пред се, се мисли на Мрежата за 

рурален развој и на Здруженијата на граѓани кои работат на полето на животна 

средина и одржлив развој. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 учество на Фондацијата при изработка и имплементација на 

проекти. 

 

Буџет на Фондација за локален развој и 
развој на ИТ Гевгелија 

                  2020 

Трошоци (во денари) Вкупно 
месеци 

По месец Вкупно  

1. Човечки ресурси    
1.1 Плати и надоместоци     

    1.1.1. Администрација – Фондација                                                                                 12 130 500 1 566 000 
1.2 Надградување на човечките ресурси    

    1.2.1 Учество на инфо денови / конференции 12 3000 36 000 

    1.2.2  Тренинг/ обуки 12 2000 24 000 
Вкупно човечки ресурси   1 626 000 
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2. Патувања    
2.1 Меѓународни патувања    

2.1.1. Студиски патувања ( конференции и семинари ) 12 2000 24 000 

2.1.2. Патни трошоци 12 4500 54 000 
Вкупно за патувања   78 000 

    

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 1000 12 000 

   3.1.6. Поправка и одржување на ИТ опрема 12 0 0 

   3.2. Потрошен материјал    

   3.2.1. Канцелариски набавки ( хигиенски средства ) 12 1000 12 000 

   3.2.2. Канцелариски материјал 12 500 6 000 

   3.2.3  Одржување и чистење на просториите 12 2000 24 000 
Вкупно трошоци за канцеларија   72 000 

    

4. Други трошоци , услуги    

4.1. Публикации ( web страна, одржување и хостинг) 12 1000 12 000 

4.2. Финансиски трансакции, данок 12 1000 12 000 

4.3. Сметководствени услуги 12 6500 78 000 

4.4. Евалуациони трошоци 1 22 000 22 000 

4.5. Трошоци за пререгистрација и нотарски услуги    

4.6. Непредвидени трошоци    

    
Вкупно други трошоци   124 000 

    

    
Вкупно трошоци   1 900 000 

 
 

 
 
 
 
Бр.09-2218/1                                Претседател 
27.12.2019 год.                на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                     Тодор Ристов с.р. 
 


