
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 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  

Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекуграничната соработка  
во 2020 година 

 

1. Развојни приоритети 
 
 Општина Гевгелија во 2020 година ќе настојува да обезбеди поволни 

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 и руралниот развој, како и за привлекување на домашни и 
странски инвеститори. 

 Истовремено, залагањата ќе бидат насочени кон унапредување на 
регионалната и прекуграничната соработка преку реализација на веќе одобрените 
проекти и аплицирање за 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.  

 Во прв ред, преку обезбедување на урбанистички услови и градежни 
парцели за реализација на инвестиционите проекти на заинтересираните домашни и 
странски инвеститори. Ваквите активности ќе се обезбедат преку соодветните 
буџетски програми на општина Гевгелија. 

 Профункционирањето на ТИРЗ „Прдејци“ е од приоритетно значење, 
поради што во рамките на проектните активности на општината е предвидено  
комунално-инфраструктурно уредување на зоната. Но, за целосното 
профункционирање потребно е да се усогласат активностите во Дирекција за 
технолошко индустриски развојни зони. 

 Изработката на Стратегија за одржлив развој на општина Гевгелија 2021-
2026 се наметнува како значаен предуслов за реализација на предвидените цели за 
унапредување на локалниот економски развој. За таа цел веќе е изготвена проектна 
рамка и во тек се подготвителните активности. 

 Општина Гевгелија, во рамките на Југоисточниот плански регион, но и преку 
други европски и меѓународни инвестициони програми (ИПА-ППС, ИПАРД, УНДП) веќе 
има аплицирано на повеќе јавни повици. Дел од овие апликации се одобрени  и се во 
фаза на реализација, а дел од нив ја поминаа прелиминарната фаза од 
одобрувањето.  

  
 

3.1  Проектни активности во рамките на ЈИПР и други активности 



 
3.2  Проектни активности за прекугранична и регионална соработка, 

одобрени и поднесени апликации за меѓународни инвестициони програми 
 

Р. 
бр. 

Проект/Активност 
Сопствено 

учество 
Вкупен износ 

1. 
Прекугранична соработка ИПА-
ППС со Грција и со Бугарија 

 
 

 

1.1. 
„Оддржливо управување на 
прекугранични водни ресурси“ 
(516.500.00 € ) 

0 ден. 25.887.687 ден. 

2. 
Програма за финансиска 
поддршка на руралниот развој – 
ИПАРД 

  

2.1. 
„Изградба на дел од локален пат 
за поврзување на с.Серменин со 
с.Негорци“ 

0 .ден. 6.841.438 ден. 

2.2. 
„Изградба на локален пат од 
населено место Давидово до 
Манастир Св.Илија“ 

1.769.598 ден. 8.961.139 ден. 

2.3. Локална акциска група Бојмија 300.000 ден. 300.000 ден. 

3. 
„Изградба на пречистителна 
станица во село Моин“  

4.722.708 ден. 7.173.323 ден. 

4. 
Изработка на техничка 
документација за гасификација на 
Гевгелија 

0 .ден. 1.667.886 ден. 

5. 

„Изградба на водоводна мрежана 
сервисни улици „Галилео Галилеј”, 
„Апостол Петков” и „Павел Шатев” 
во Гевгелија” 

327.605 ден. 4.501.176 ден. 

6. 

„Изградба на атмосферска 
канализација во дел од улица 
„Индустриска” и дел од 
новопланирана сервисна улица 
бр. „5” 

1.293.230 ден. 3.028.246 ден. 

 
Вкупно: 

 
 8.413.141 ден.  58.360.895 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. 

Ревитализација на патот 
Богородица - Стојаково, 
крстосница со регионалниот пат 
Гевгелија - Богданци 1-ва фаза” 

511.037 ден. 8.764.385 ден. 

3. 

Ревитализација на патот 
Богородица - Стојаково, 
крстосница со регионалниот пат 
Гевгелија - Богданци 2-ра фаза” 

840.000 ден. 12.432.640 ден. 

4 
Набавка на противпожарно возило 
и опрема за општините Гевгелија, 
Богданци и Дојран 

0 ден 12.196.555 ден. 

 Вкупно 1.581.037 ден. 33.623.580 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. Притоа, 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 на учество на саеми.  

 

Р.бр. Активност Износ/ден. 

1. 

Пропагандно-туристички материјал за презентација 
на општина Гевгелија 

500.000 ден. - Пропаганден материјал 

- Брошури, флаери 

- Информативни табли 

2 Учество на саеми 300 000 ден. 

 Вкупно: 800 000 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 активности се во износ од 1.581.037 денари. 

Вкупната вредност на активностите од табелата под точка 3.2- Проектни 
активности за прекугранична и регионална соработка, и останати проекти од 
различни Програми се во износ од 8.413.141 денари. 

Вкупната вредност на активностите од табелата под точка 3.3 - Туристички развој 
и туристичко претставување на општина Гевгелија се во износ од 800.000 денари. 

 
Вкупниот износ за реализација на Програмата изнесува 10.794.178 денари. 
 
5.  Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник 

на општина Гевгелија”. 
 
 
 
 
 

Бр.09-2217/1                                                                  Претседател 
27.12.2019 год.                                             на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                     Тодор Ристов с.р. 

                                                               
  

 


