
 

 

Општина Гевгелија 

 

1 

 

 

 Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите (“Службен весник на РМ” бр.  64/05, 4/08, 103/08, 
156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), член 23 од Законот за финансирање на Единиците на 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 38 став 
1 точка 43, а во врска со точка 4 од Статутот на општина Гевгелија (“Службен гласник на општина 
Гевгелија”бр.25/06 и 8/10), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на  --------------  2017 година, 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за одобрување на План на програми за развој на 
 општина Гевгелија за 2018 година  

 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се одобрува Планот на програми за развој на општина Гевгелија за 2018 година со 
развојните потпрограми. 
 

Член 2 
 Планот од член 1 на оваа Одлука се состои од следните програми и развојни потпрограми: 
 

1. Програма ЕА - КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА, која се состои од следните развојни 
потпрограми: 
1.1. Градски плоштад (ЕАА); 
1.2. Градско пазариште (ЕАБ). 
1.3. Нова детска градинка (ЕА); 
1.4. Надградба на западното крило на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија (ЕА); 
1.5. Мултимедијален културен центар – Гевгелија (ЕА); 
1.6. Стационар за бездомни животни – кучиња (ЕА). 
 

2. Програма ФА  - УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ – КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ, која се состои 
од следните развојни потпрограми: 
2.1. Регулација на коритото на Сува Река (ФАА); 
2.2. Регулација на дел од коритото на Мрзенска (Серменинска) Река (ФАБ); 
2.3. Регулација на одводниот канал “Рауљ” (ФАЦ); 
2.4. Примарна и секундарна сообраќајна мрежа за Мултинаменски комплекс МИЛЦИ-Гевгелија” 

(ФАГ). 
2.5. Гасификација на Општина Гевгелија (ФА). 
 

3. Програма ЈД  - ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ, која се 
состои од следните развојни потпрограми: 
3.1. Пат од мостот на Сува Река до граница со Република Грција (ЈДБ); 
3.2. Заобиколен пат околу Гевгелија -Западен и Јужен Булевар (ЈДЦ); 
3.3. Реконструкција (изградба) на општинскиот пат Негорци-Серменин (ЈДЈ); 
3.4. Довршување на општинскиот пат Н.Конско-Ума (ЈДМ); 
3.5. Продолжување на Булевар Гевгелија (Изградба на ул.„Свети Климент Охридски“) во Гевгелија 

(ЈДР). 
 

4. Програма ЈЕ  - ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ, која се состои од следните развојни 
потпрограми: 
4.1. Kатна гаража, уредени постоечки паркинг простори и нови паркиралишта за граѓанит (ЈЕ). 
 

5. Програма ЈГ  - ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ, која се состои од следните 
развојни потпрограми: 
5.1. Реконструкција на водоводната мрежа во Гевгелија (замена на азбестните цевки) (ЈГД); 
5.2. Реконструкција на водоводната мрежа во населените места (замена на азбестните цевки) (ЈГЕ); 
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5.3. Изградба на систем за дополнително водоснабдување на Гевгелија (ЈГИ). 
 

6. Програма ЈИ  - ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ  ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И  ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ 
ВОДИ, која се состои од следните развојни потпрограми: 
6.1. Атмосферска канализациона мрежа (ЈИ); 
6.2. Довршување на главниот колектор за отпадни води на фекалната канализација-Гевгелија (ЈИК); 
6.3. Пречистителна станица за отпадни води од с.Негорци, Негорски бањи, с.Прдејци и индустриски 

зони “Блокотехна” и “Прдејци” (ЈИЛ); 
6.4. Пречистителна станица за фекална канализација Гевгелија (ЈИН). 

 
7. Програма ЈМ  - ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО - КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ, која се состои од следните 

развојни потпрограми: 
7.1. Нов градски парк (ЈМ). 

 
8. Програма ЛА  - СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА - КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ И, која се состои од следните 

развојни потпрограми: 
8.1. Спортско-рекреативен комплекс со базен (ЛА). 

 
Член 3 

 Составен дел на оваа Одлука е Планот на програми за развој на општина Гевгелија за 2018 година 
со развојните потпрограми. 
 Планот на програми за развој е составен дел на Буџетот на општина Гевгелија за 2018 година. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Гевгелија”. 
 

 
 

 
 

 

Бр.07------------                            Претседател     
---------.2017 год.                                                 на  Советот на општина Гевгелија   
Гевгелија                                                                                      
                      Ташко Дојчинов 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
 

Согласно член 21-б од Законот за буџетите, Градоначалникот на општината подготвува предлог на 
план на програми за развој усогласен со насоките од Буџетскиот циркулар и истиот го доставува на 
одобрување до советот на општината.  

Советот на општината го одобрува предлогот на планот на програмите за развој најдоцна до 15 
ноември во тековната година.  

Одобрениот план на програмите за развој е составен дел на предлогот на Буџетот на општината 
Планот на програми за развој на општина Гевгелија за 2018 година се состои од 26 развојни 

потпрограми кои се поделени во 8 Програми, и во него се опфатени сите поголеми проекти кои општина 
Гевгелија ги реализира или ќе започне со реализација во наредниот период. 

Во прилог е Планот на програми за развој на општина Гевгелија за 2018 година со развојните 
потпрограми. 

 
 

 
 
 
 

 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Капитални трошоци на општината Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЕА

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Градски плоштад

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЕАА

Со изградбата на нов односно преуредување на градскиот плоштад ќе се овозможи добивање на нов посовремен простор во

централното градско подрачје на Гевгелија. Со проектот ќе се изработи интегрирано партерно решение што подразбира

усогласување на новопредвидените и постојните објекти, како и вклопување на новопредвидениот парк на место на стариот пазар.

Исто така се предвидува и подземно паркирање со што значително ќе се зголеми просторот за паркирање во централното градско

подрачје.

Изработка на идеен и основен проект и реализација на проектот во фази

Функција:

 

ОПИС 



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ФС=Физибилити студија 

 

Целта на овој проект е добивањe на едно усогласено, интегралнo партерно решение на градски плоштад со подземни гаражи

Недостиг на финансиски средства

2017

2021

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

80.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

 

 

 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 80.000.000 3.000.000 10.000.000 30.000.000 37.000.000

80.000.000 0 0 3.000.000 10.000.000 30.000.000 37.000.000

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)
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Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Капитални трошоци на општината Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЕА

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Нова детска градинка

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЕА

Гевгелија се соочува со недостиг од објекти за згрижување и воспитување на децата. Во постојните објекти нема доволен
капацитет за згрижување, евидентна е пренатрупаноста на сегашните групи со што се отежнува работењето во детските градинки.
И покрај огромната креативност и амбициозност на воспитувачките и негувателките, со преголем број на деца во групата неможат
да се постигнат очекуваните резултати. Родителите се соочуваат со проблем дали ќе има место во детската градинка за нивното
дете и колку време ќе треба да чекаат за да може да се прими во соодветната група. Постои реална потреба од изградба на нов
објект, кој ќе ги задоволи сегашните и потребите во наредните години на граѓаните на градот Гевгелија. 
Новата детска градинка ќе биде според сите стандарди и прописи за удобно сместување, згрижување и воспитување на децата со
уредени дворови со зеленило и спортски и забавни реквизити. Ќе се обезбеди соодветен образовно-стручен кадар според
законските услови пропишани за работа во детската градинка.
Инвестицијата во децата е со цел да се издигнат во млади и перспективни граѓани во служба на нашето општество. Децата се
нашата иднина и тука не треба да се штеди. Изградбата на нова градинка ќе придонесе кон видно подобрување на условите за
згрижување и воспитување на децата, како и олеснување на работата на кадарот во веќе постојните градинки. Во исто време, ќе
се овозможи ефикасно и стручно вршење на дејноста.

Изработка на идеен и основен проект и реализација на проектот во фази

Функција:

 

ОПИС 



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ФС=Физибилити студија 

 

Изградбата на нова градинка ќе придонесе кон видно подобрување на условите за згрижување и воспитување на децата,
олеснување на работата на кадарот во веќе постојните градинки и  ќе се овозможи ефикасно и стручно вршење на дејноста.

Недостиг на финансиски средства

2018

2019

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

90.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

 

 

 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 10.000.000 5.000.000 5.000.000

80.000.000 40.000.000 40.000.000

90.000.000 0 0 45.000.000 45.000.000 0 0

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Капитални трошоци на општината Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЕА

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Надградба на западното крило на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЕА

Со надградба на западното крило на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија, значително би се намалиле трошоците за греење,

електрична енергија и др. Надградбата е планирана над западното крило и предвидено е изведба на два ката со вкупно 14

училници

Реализација на проектот 

Функција:

 

ОПИС 



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ФС=Физибилити студија 

Намалување на вкупните трошоци во работењето на СОУ Ј:Јосифовски, посебно за греење и електрична енергија

Недостиг на финансиски средства

2017

2019

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

38.359.843

ПФС=Пред-физибилити студија 

Основен проект

 

 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС

34.700.320

3.659.523

0 0 0 38.359.843 0 0 0

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Мултимедијалниот културен центар како „ново“ културно место кое ќе ги спои Пионерски дом, Дом на култура, Работнички универзитет и Библиотеката, ќе биде
сместен во просториите на Пионерски дом и ќе претставува нов културен импулс во градот. 
Намената , концептот и архитектонското решение на Мултимедијалниот културен центар ќе ги следи современите светски трендови и начини на активирање
на културните збиднувања во општината. Мултимедијалниот културен центар ќе биде современ мултифункционален објект чија основна намена е да послужи
за најразлични културни, интелектуални, образовни, едукативни, промотивни и забавни потреби.
Мултимедијалниот центар за култура опфаќа простор од околу 2.000 метри квадратни и истиот би го сочинувале: една мултимедијална голема сала со

капацитет од 260 седишта која ќе биде наменета за прикажување на театарски претстави, концерти, филмски проекции и сл., мала сала со капацитет од 100-
150 седишта, кабинети за активности, библиотека, административни и помошни простории, бифе и галериски простор. 
За овој Мултимедијален културен центар да го добие својот вистински лик и намената за своето постоење, неопходна е комплетна санација и преуредување на
просториите на Пионерскиот дом. Најпрво ќе се замени целокупната инсталациона електрична мрежа за да можеобјектот непречено да функционира. Ќе се
инсталира централно греење и ладење во целиот објект. Комплетно ќе се санира големата сала, ќе се опреми со светлосен парк, професионално озвучување
и професионална кино опрема. Ќе се адаптира специјална просторија за кино проекции. Неопходно е и приспособување на помошните простории и
соблекувалните, реновирање на санитарните јазли и ставање во употреба на нефункционалните, како и приспособување на кабинетите за непречено
одвивање на активностите. Ќе се уреди библиотеката, која некогаш постоела во рамки на Пионерскиот дом, и ќе се адаптира дел од горниот хол во читална.
Во приземниот дел на холот ќе се уреди бифе и галериски простор. Комплетно ќе се промени и целата столарија која е веќе е надвор од употреба. Покрај
уредувањето на внатрешноста, Мултимедијалниот центар ќе добие нов и модерен надворешен изглед кој ќе се огради и хортикултурно ќе се уреди. Во
предниот дел на дворот ќе се направи летна сцена која ѝ е многу потребна на Гевгелија и ќе се адаптира паркинг простор за посетителите.

Изработка на идеен и основен проект и реализација на проектот 

Функција:

 

ОПИС 

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Мултимедијален културен центар – Гевгелија

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЕА

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Капитални трошоци на општината Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЕА



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Реализацијата на овој проект ќе придонесе за развој на уметноста и културата во Општина Гевгелија. Ќе ги артикулира процесите
на соработка во нов модел на јавен простор дефиниран врз основа на принципите на граѓанското учество, учеството на младите,
уметниците и творците, инклузивност, размена и дијалог. Мултимедијалниот центар за култура ќе прерасне во култно место и ќе го
врати сјајот на културно-уметничкиот живот во Општина Гевгелија.

Недостиг на финансиски средства

2018

2020

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

90.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

 

 

 

ФС=Физибилити студија 

 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 10.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000

80.000.000 40.000.000 40.000.000

90.000.000 0 0 2.000.000 43.000.000 43.000.000 0

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Големото присуство на бездомни кучиња во Општина Гевгелија е проблем кој досега не е решен согласно законските прописи и

меѓународните принципи за хуман третман на животните. Со Законот за локална самоуправа ова е дефинирано како проблем со

кој треба да се справат општините во РМ. Проблемот, засега, во Општина Гевгелија импровизирано се решава преку заловување

и еутаназија на бездомните кучиња, од страна на правното лице - ветеринарно друштво кое преку јавна набавка склучува годишен

договор со ЈКПД Комуналец Гевгелија. Но, и покрај трошење на општински буџетски средства проблемот со кучињата бездомници

не е целосно решен, што и понатаму претставува и предизвикува опасност кај жителите на општината, посебно кај лицата од

ранливите категории-деца, постари лица, хендикепирани лица, слабо подвижни лица и др.

Во наредниот период овој проблем ќе се реши со реализација на проект за третман на бездомните кучиња, согласно законските

прописи и според принципите за хуман третман на животните - ЦНР програма (улови, стерилизирај, пушти), осмислена од

Светската асоцијација за заштита на животни и Кралското здружение за заштита на животните на Велика Британија. Оваа

Програма е поддржана од Светската здравствена организација, а со одобрување од страна на Советот на Општина Гевгелија, ќе

се реализира преку изградба на Стационар за бездомни кучиња, со којшто ќе стопанисува Општина Гевгелија преку постоечкото

или новоформирано Јавно претпријатие.

Изработка на  основен проект и реализација на проектот 

Функција:

 

ОПИС 

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Стационар за бездомни животни – кучиња

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЕА

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Капитални трошоци на општината Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЕА



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Бенефитот од реализацијата на овој проект е повеќекратен:

1. Хуман третман на кучињата бездомници преку спроведување на пропишаната меѓународна етика кај животните. Кучињата се уловуваат од

страна на специјализирана, обучена и опремена Служба за хуман третман и контрола, по што се транспортираат во стационарот, којшто има

капацитет за третман и сместување на околу триесет животни во боксови изградени според стандарди.

2. Едуцирани и одговорни сопственици. Сите заинтересирани граѓани ќе можат да дојдат во Стационароти бесплатно да си одберат и вдомат

куче.

3. Безбедност. Сите граѓани на Општина Гевгелија конечно ќе бидат безбедни по своето лично здравје како од аспект на механички

повредување, така и од аспект на ширење на преносливи заразни болести.

Недостиг на финансиски средства

2018

2019

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

30.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

 

 

 

ФС=Физибилити студија 

 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 30.000.000 15.000.000 15.000.000

30.000.000 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Сува Река тече јужно од градот Гевгелија и се граничи со урбанизираното градско подрачје. Регулирањето на речното корито е важно за
градот Гевгелија во целост, а е неопходно заради решавање на долгогодишен проблем кој го има населението во тој дел од градот.
Проблемот е во надоаѓање на речните води за време на пообилни врнежи, и опасност од поплавување на градот. Коритото е мошне широко и
при поголеми води реката излегува од својот природен тек и меандрирајќи низ широкото корито предизвикува големи штети, во моментот е
пренасипано и неопходна е негова итна регулација. Во минатото при поголеми врнежи од дожд и надоаѓање на поројни води реката редовно
го поплавувала делот од градот, кој е во нејзина близина. Заради заштита изграден е бетонски кејски ѕид на левиот брег, кој е одалечен 10-
20м од најблиските куќи. За целосна заштита на градот и обработливите површини потребна е целосна регулација на коритотот на реката. Со
реализација на проектот ќе се обезбеди трајно отстранување на опасноста од поплавување на градот и обработливите површини, заштита на
животната средина и добивање на нови површини околу речното корито со намалување на неговата ширина. Ќе се пристапи кон регулација на
речното корито, со што ќе се изгради постојано корито со страничен насип кој ќе штити од излевање и воедно се оформува перманентно речно
корито кое нема да меандрира и да создава други проблеми. За во случај на непогоди и надоаѓање на исклучително обилни води, ќе се
обнови и ќе се продолжи изградбата на одамна започнатиот заштитен потпорен ѕид, сè до поранешната касарна. Горниот дел од
финализираниот потпорен ѕид отвора можност за негово уредување во пешачка и велосипедска патека, која ќе се протега од просторот на
железничкиот мост до поранешната касарна. Ќе се направи партерно уредување на патеката со урбана опрема (клупи, канти за отпад и
канделабри), со што ќе се подобри естетскиот изглед на речното корито и ќе се зголемат можностите за спорт и рекреација.

Регулација на коритото на реката ќе се одвива во фази

Функција:

 

ОПИС 

Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Регулација на дел од коритото на Сува река

Ознака  на развојна 

потпрограма
ФАА

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма

Уредување на градежно земјиште-Капитални трошоци на 
општината

Ознака  на буџетска/владина 

програма
ФА



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Трајно отстранување на опасноста од поплавување на градот и обработливите површини, заштита на животната средина и
добивање на нови површини околу речното корито со намалување на неговата ширина

Недостиг на финансиски средства

2017

2021

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

95.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

 ГП

/

1973

ФС=Физибилити студија 

Главен проект за регулација на коритото на Сува Река



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 30.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

65.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000

95.000.000 0 6.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 26.000.000

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма

Уредување на градежно земјиште-Капитални трошоци на 

општината
Ознака  на буџетска/владина 

програма
ФА

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Регулација на дел од коритото на Мрзенска (Серменинска) река

Ознака  на развојна 

потпрограма
ФАБ

За регулација на Мрзенска Река (Серменинска река) во изминатиот период биле преземани повеќе активности, меѓутоа, поради

ширината на коритото, при поголеми води реката излегува од својот природен тек и меандрирајќи низ широкото корито

предизвикува големи штети. Посебно голема штета е предизвикана со поплавата од јуни 2004 година, кога беше урнат и мостот на

регионалниот пат Гевгелија-Негорци и беа поплавени големи површини. За заштита од идни поплави потребно е да се регулира

коритото на реката, возводно и низводно од новоизградениот мост, со прокоп на ново корито со што во иднина би се избегнало

меандрирањето на реката и излевање од коритото и ќе се обезбеди решавање на проблемот со поплавување на обработливите

површини и станбените и деловните објекти во близина на реката, заштита на животната средина и добивање на нови површини

околу речното корито.

Регулација на коритото на реката ќе се одвива во фази.

Функција:

 

ОПИС 



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ФС=Физибилити студија 

Главен проект за регулација на дел од Серменинска (Мрзенска) река од 0+000 до 0+463,86.

Со регулација на коритото на реката ќе се избегне нејзино меандрирање и излевање од коритото и ќе се обезбеди решавање на

проблемот со поплавување на обработливите површини и станбените и деловните објекти во близина на реката, заштита на

животната средина и добивање на нови површини околу речното корито

Недостиг на финансиски средства

2017

2021

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

34.581.200

ПФС=Пред-физибилити студија 

 ГП

“Завод за водостопанство на РМ” Скопје

23.11.2004



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 16.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000

18.581.200 3.000.000 3.000.000 5.000.000 7.581.200

34.581.200 0 3.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 11.581.200

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Каналот „Рауљ“ е водотек, кој служи за евакуација на поројните води, кои се јавуваат при поголеми врнежи во градот и неговата поблиска

околина. Во поголемиот дел од годината каналот е празен, а единствено протекување на вода има при врнежи од дожд. Каналот бил изведен

како отворен канал со трапезен пресек, a во 1998 година од Градежен институт „Македонија” АД Скопје, е изработен Главен проект за

регулација на каналот со кој беше предвидено регулација на 1700 м, со изведба на правоаголен затворен бетонски канал со димензии 3,50 м.

х1,80 м. од кои беа изведени 400м. Со оглед на тоа што, предвиденото решение при пообилни врнежи се покажа како проблематично, од

Градежниот факултет Скопје во 2011 година, изработена е Студија за состојбите подлоги и предлог Идејни решенија за уредување на

каналот „Рауљ“, а во текот на 2012 година, врз основа на Студијата и Идејниот проект изработен е нов Основен проект за регулација на

каналот и започна неговата реализација, со што трајно ќе се реши проблемот на одводните води од овој дел од градот. Со работите изведени

2012/2013 година со вредност од 7.810.538,00 денари, е реконструиран односно отворен каналот во должина од 440м од хотел Пелагонија до

мостот на ул.7-ми Ноември, и е изградена нова делница на каналот од мостот на ул.7-ми Ноември до крстосницата со ул.Индустриска во

должина од 310м. Во текот на 2015/2016 година во рамки на проектот „Заеднички активности за ефикасен менаџмент со градска вода во

прекуграничниот регион -AQUA-M“ финансиран од ИПА програмат за прекугранична соработка изведени се 1085м од каналот од стационажа

0+000 до 0+744 и од 1+055 до 1+396 во вредност од 17.345.037,00 денари. Во наредниот период треба да се изведе регулација на уште 640м

од стационажа 2+240 до 2+880 од хотел „Пелагонија“ до вливот на ободниот канал од населба Караорман со вкупна вредност од 5.805.927,00

денари сопствени средства на општина Гевгелија. Со реализација на оваа делница целосно ќе се заврши регулацијата на каналот од вливот

на ободниот канал од населба Караорман се до реката Вардар.

Реализација на проектот во фази. 

Функција:

 

ОПИС 

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Регулација на одводниот канал “Рауљ”

Ознака  на развојна 

потпрограма
ФАЦ

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма

Уредување на градежно земјиште-Капитални трошоци на 

општината
Ознака  на буџетска/владина 

програма
ФА



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Трајно отстранување на опасноста од поплавување на градот.

Недостиг на финансиски средства

2012

2018

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

30.961.502

ПФС=Пред-физибилити студија 

 ГП

УКИМ Градежен факултет Скопје

23.03.2012

ФС=Физибилити студија 

Основен проект за Уредување на каналот Рауљ - Гевгелија



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 13.616.465 7.810.538 5.805.927

17.345.037 17.345.037

30.961.502 25.155.575 0 5.805.927 0 0 0

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

За Изградба на примарна и секундарна сообраќајна мрежа, водоводна мрежа, канализациона мрежа и улично осветлување за

Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија, изработен е Основен проект, со кој е предвидена изградба на следните

содржини: Оска „1“ од км.0+013,88 до км.0+328,09, Оска „2“ од км.0+007,43 до км.0+428,01, Оска „3“ од км.0+000,00 до

км.0+776,29, Оска „4“ од км.0+006,44 до км.0+429,18, Оска „5“ од км.0+020,00 до 0+178,87, Надпатник на км.0+178,21 по Оска

„1“-втора фаза, Три Кружни тока (1, 2 и 3), Фекална и Атмосферска канализациона мрежа, Водоводна мрежа и Електрика –

улично осветлување.  

Реализацијата се одвива во фази во период 2015-2019 година, согласно предвидените средства во Буџетот на општина

Гевгелија. 

Во I фаза која се реализира во периодот 2015/2016 година, се опфатени довршување на надпатникот (изведба на насипите,

дел бетонски работи и завршни работи), потоа подготвителните работи, изградба на долен строј (земјани работи), дел

одводнување и дел од горен строј за сите делови од сообраќајното решение, дел од атмосферската и фекалната

канализација, дел од водоводната мрежа и дел од електриката (подземните инсталации).

Во II фаза која се реализира во периодот 2016/2017 година, ќе бидат опфатени дел од горен строј, завршување на

атмосферската и фекалната канализација и водоводната мрежа и дел од електриката. 

Во III завршна фаза ќе се реализира по 2017 година, опфатени се завршување на горниот строј, тротоарите и завршување на

електриката – улично осветлување. 

Функција:

 

ОПИС 

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма

Примарна и секундарна сообраќајна  мрежа за Мултинаменски 

комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија

Ознака  на развојна 

потпрограма
ФАГ

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Уредување на градежно земјиште - Капитални трошоци Ознака  на буџетска/владина 

програма
ФА



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Со реализација на проектот ќе се овозможи изградба на предвидените содржини со Урбанистичкиот план за „Милци’ (хотелски

и деловни објекти), што ќе овозможи вработување на голем број лица и ќе овозможи развој на локалната економија

Недостиг на финансиски средства

2015

2019

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

86.983.283,00

ПФС=Пред-физибилити студија 

ГП

 Градежен Институт „МАКЕДОНИЈА” АД Скопје

бр.229-04-12 од април 2012 година 

ФС=Физибилити студија 

Изградба на примарна и секундарна сообраќајна мрежа, водоводна мрежа, канализациона мрежа и улично осветлување за

Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 86.983.283 22.722.102 40.000.000 15.000.000 9.261.181

86.983.283 22.722.102 40.000.000 15.000.000 9.261.181 0 0

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, 

невладини организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма

Уредување на градежно земјиште-Капитални трошоци на 

општината
Ознака  на буџетска/владина 

програма
ФА

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Гасификација на Општина Гевгелија

Ознака  на развојна 

потпрограма
ФА

Енергетскиот сектор е од огромно значење за економскиот развој на општината и затоа гасификацијата е една од клучните алки за

ваквиот развој. Енергенсите во моментот претставуваат поголеми финансиски оптоварувања за домаќинствата, институциите и

спопанските субјекти. Најзастапените енергенси во општината како огревното дрво и електричната енергија предизвикуваат

значително загадување на животната средина. 

На гевгелиското стопанство му е потребен природниот гас веднаш. Граѓаните и институциите ќе добијат можност да се греат на

евтин и еколошки прифатлив енергенс. Со гасификацијата на индустриските зони, и со воведување на природниот гас во

индустриските постројки, ќе се создадат услови за поголема економичност во работењето, намалена потрошувачка на енергенс,

зголемување на продуктивноста на работата, намалување на трошоците за одржување на инвестиционата опрема и др. Со

гасификацијата голем бенефит ќе имаат и земјоделските производители, посебно оранжериското и пластеничкото производство

каде што сега за загревање се трошат дрва, нафта и јаглен. Гасификацијата овозможува целосна автоматизација на загревачките

процеси со што дополнително ќе се намали цената на производите, а значително ќе биде олеснета и работата на земјоделците.  

Гасификацијата во општината има и големо еколошко значење доколку постепено греењето прво на јавните објекти, а потоа и на

дел од индивидуалните домаќинства, се преориентира на гас со што се намалуваат трошоците за греење на домаќинствата, се

намалува емисијата на штетни гасови во животната средина, а ќе се намали и експлоатацијата на шумите.

За реализација на оваа комплексна цел ќе се изработи физибилити студија која ќе ги даде сите можности за поврзување на

општината со регионалните и меѓународни гасоводни мрежи, по што ќе се пристапи кон подготовка на проектна документација за 
Изработка на физибилити студија која ќе ги даде сите можности за поврзување на општината со регионалните и меѓународни 

гасоводни мрежи, по што ќе следи подготовка на проектна документација, за изработка на примарна и секундарна мрежа, 

добивање на потребни одобренија и реализација во фази

Функција:

 

ОПИС 



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ФС=Физибилити студија 

Гасификацијата на општината ќе придонесе до намалување на трошоците за греење во домашниот буџет и институциите, до

намалување на трошоците за енергетски потреби на бизнис секторот, зголемена профитабилност на локалните бизниси,

привлекување на нови бизниси и инвестициски проекти во Гевгелија, намалена емисија на штетни гасови во животната средина и

намалување на сечата на шумите.

Недостиг на финансиски средства

2017

2021 Прва фаза

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

500.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 30.000.000 2.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000

470.000.000 20.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

500.000.000 0 0 22.000.000 158.000.000 160.000.000 160.000.000

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Изградба и реконструкција на општински патишта и улици Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈД

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Заобиколен пат околу Гевгелија  (Западен и Јужен Булевар)

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈДЦ

Заобиколниот пат околу Гевгелија односно изградба на тн. Западен и Јужен Булевар, претставува заобиколен пат, почнувајќи од

Моински пат (Регионален пат Р-112 Гевгелија-Н.Конско-Смрдлива вода) кој се движи од јужната страна на градот, од левата

страна на Сува река, по насипот на реката и се спојува со ул.”Железничка”, пред железничкиот мост на пругата Гевгелија-Р.Грција,

на југоисточната страна на градот. Дел од овој проект е тесно поврзан со регулацијата на коритото на Сува река, и со негова

реализација ќе се овозможи изградба на брза сообраќајница за заобиколување на градот на товарниот и останатиот сообраќај,

оформување на заштитен појас кон Сува Река и проширување, односно отварање на нови површини за градба кои се опфатени со

урбаниот опфат на градот.

1. Изработка на инвестиционо техничка документација (геодетски елаборати, проект за инфраструктура,основен проект); 

2.Изградба на долен строј на сообраќајницата, со претходно поставување на водоводна, фекална и атмосферска канализациона 

мрежа ; 3. Изградба на горен строј и асфалтирање на сообраќајницата; и 4.Изградба на тротоарите, улично осветлување и 

целосно партерно и хортикултурно уредување.

Функција:

 

ОПИС 



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ФС=Физибилити студија 

Изградба на брза модерна сообраќајница која ќе овозможи забрзан развој на јужниот дел од градот опфатен со ГУП, Изградба на

заштитен појас кон Сува Река и регулација на речното корито, отварање на нови површини за градба како и префрлување на

транзитниот сообраќај.

Недостиг на финансиски средства за реализација на проектот

2012

2021

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

60.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 60.000.000 2.512.220 5.000.000 9.000.000 10.000.000 15.000.000 18.487.780

60.000.000 2.512.220 5.000.000 9.000.000 10.000.000 15.000.000 18.487.780

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Изградба и реконструкција на општински патишта и улици Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈД

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Реконструкција (Изградба) на општински пат Негорци - Серменин

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈДЈ

Селото Серменин се наоѓа на Кожуф планина, на оддалеченост од околу 20 км од Гевгелија, и има голем потенцијал за развој на

планинскиот и ловниот туризам. Иако, има многу малку постојани жители, во селото интензивно се градат викенд куќи и има

тенденција на враќање на жителите. Целосната реконструкција на општинскиот пат Негорци-Серменин со должина од 17 км, многу

ќе придонесе за забрзан развој на овој регион. Со реконструкцијата на овој пат ќе се овозможи ревитализација на селото, забрзан

развој на планинскиот регион на општина Гевгелија и развој на планинскиот и ловниот туризам. Во текот на 2012 година завршени

се работите на изградбата на дел од патот со средства од Светската банка, за кои средства општина Гевгелија аплицираше преку

Агенцијата за државни патишта. Во периодот 2012/2013 година, општина Гевгелија од сопствени средства изгради 1км од патот.

Во 2014 година со средства од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој Скопје, од Програмата за

финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година, реализирани се уште 2800м од патот. Во 2015 година од Агенцијата за

финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој Скопје,одобрени се 11.184.801,00 денари од Програмата за

финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, со кои средства во текот на 2016 се реализираат уште 2000м од патот.

Во наредниот период со сопствени средства и средства од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот

развој Скопје предвидено е целосно довршување на реконструкцијата на патот.

1. Реконструкција на долниот строј и одводнување на патот; 2. Поставување на горен строј; и 3. Асфалтирање на патот

Функција:

 

ОПИС 



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ФС=Физибилити студија 

1.Главен проект за Реконструкција на локалниот пат Негорци - Серменин. 2.Основен проект за изградба на дел од локален пат за 

поврзување на село Серменин со село Негорци од km 2+163,71 до km 4+963,71

Ревитализација на селото, забрзан развој на планинскиот регион на општина Гевгелија и развој на планинскиот и ловниот туризам

Недостиг на финансиски средства

2012

2019

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

80.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

ГП

1.ГП “Пелагонија”-ЕЕ Пелагонијапроект Скопје. 2.ДГТИ„ДОМИНГ“ ЈТД Радовиш

1.1993     2.2013



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

С 34.429.280 7.429.280 9.000.000 9.000.000 9.000.000

45.570.720 19.125.415 11.184.201 12.000.000 3.261.104

80.000.000 26.554.695 20.184.201 21.000.000 12.261.104 0 0

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Селото Хума се наоѓа се наоѓа на Кожуф планина, на оддалеченост од околу 25 км од Гевгелија, и има голем потенцијал за развој

на планинскиот и ловниот туризам. Иако, има многу малку постојани жители, во селото интензивно се градат викенд куќи и има

тенденција на враќање на жителите. Изградбата односно довршување на преостанатите 1000м на овој локален пат, односно патот

кој се издвојува од регионалниот пат Р-112 Гевгелија-Н.Конско-Смрдлива вода, многу ќе придонесе за забрзан развој на

планинскиот и ловниот туризам, како и развој на планинскиот пограничен регион на општина Гевгелија. Во текот на 2011 завршени

се работите на изградбата на 3 км од патот со средства од Светската банка, за кои средства општина Гевгелија аплицираше преку

Агенцијата за државни патишта. Во текот на 2012 година општина Гевгелија од сопствени средства изгради околу 500 метри од

патот. Во 2014 година завршени се уште 300м од патот со средства од Светската банка, а извршена е и санација на настанати

оштетувања со бетонирање на канавки. За целосно завршување на патот остануваат за изведба 700м.

1.Изградба на долен строј и одводнување на патот на остатокот од патот; 2.Поставување на горен строј и асфалтирање на 

остатокот од патот.

Функција:

 

ОПИС 

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Довршување на општинскиот пат Н.Конско-Ума 

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈДМ

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Изградба и реконструкција на општински патишта и улици Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈД



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Со завршување на проектот ќе се обезбеди забрзан развој на планинскиот и ловниот туризам, како и развој на планинскиот

пограничен регион на општина Гевгелија.

Недостиг на финансиски средства

2008

2018

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

25.716.472

ПФС=Пред-физибилити студија 

ГП

“Мак Инжинеринг” Дооел Гевгелија

08/2008

ФС=Физибилити студија 

Основен проект за реконструкцијата на локален пат-одвојак од регионален пат Р-112 Гевгелија - Н.Конско - Смрдлива вода до 

с.Хума од км.0+000  до км.4+621.



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

С 11.500.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000

14.216.472 10.216.472 4.000.000

25.716.472 13.716.472 4.000.000 8.000.000 0 0 0

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Изградба и реконструкција на општински патишта и улици Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈД

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма

Продолжување на Булевар Гевгелија (Изградба на ул.„Свети 

Климент Охридски“) во Гевгелија

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈДР

Со Изградба на ул.„Свети Климент Охридски“ (Продолжување на Булевар Гевгелија) во Гевгелија, со должина од 1300м до

поврзувањето со Моински пат (Регионален пат Р-112 Гевгелија-Н.Конско-Смрдлива вода) ќе се овозможи целосно префрлување

на транзитниот сообраќај кој сега се одвива низ градот, добивање на модерна сообраќајница која ќе овозможи забрзан развој на

западниот дел од градот опфатен со Генералниот урбанистички план. Во периодот од 2012 до 2014 година во две фази целосно е

изградена делницата со должина од 462 м кон запад, почнувајќи од крстосницата со Западна собирна улица, каде е изграден нов

кружен тек и по текот на целата делница изградена е комплетна инфраструктура со поставување на водоводна, фекална и

атмосферска канализациона мрежа и улично осветлување како и изградба на АБ мост на каналот Рауљ. За целосното

довршување на Булеварот односно продолжувањето кое сега е ул.„Свети Климент Охридски“, во 2015 година изработен е

геодетски елаборат за експропријација и започната е постапка за изработка на техничка документација (Основен проект), по што

ќе следи реализација на проектот во фази.

1. Изработка на инвестиционо техничка документација (основен проект); 2.Изградба на долен строј на сообраќајницата, со 

претходно поставување на водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа и електрична инсталација; 3. Изградба на 

горен строј и асфалтирање на сообраќајницата; и 4.Изградба на тротоарите, улично осветлување и целосно партерно и 

хортикултурно уредување.

Функција:

 

ОПИС 



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ФС=Физибилити студија 

Изградба на брза модерна сообраќајница која ќе овозможи забрзан развој на западниот дел од градот опфатен со ГУП, отварање

на нови површини за градба како и префрлување на транзитниот сообраќај кон регионален пат Р-112, кој сега се одвива низ

градот,

Недостиг на финансиски средства за реализација на проектот

2016

2021

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

100.000.000,00

ПФС=Пред-физибилити студија 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 100.000.000 18.000.000 20.000.000 21.000.000 21.000.000 20.000.000

100.000.000 0 18.000.000 20.000.000 21.000.000 21.000.000 20.000.000

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Гевгелија има проблем со недостаток на паркинг простор, особено во централното градско подрачје и е најизразено во текот на
работните часови. Исто така, недостатокот е изразен и во сите останати делови на градот. Ова секојдневно создава проблеми за
голем број наши сограѓани, а придонесува и за создавање гужви и застој во сообраќајот. 
Во наредниот период ќе се изгради катна гаража во централното градско подрачје, со што ќе се овозможи дополнителен број
паркинг места и ќе се растерети градот од гужвите и застојот. Исто така, ќе се направи уредување на постојните предвидени
паркинг простори во градот со обележување на местата за паркирање, со што ќе се обезбеди дополнителен број на истите. Ќе се
испланираат и изградат нови паркинг простори на сите локации каде за тоа постои можност.

Изработка на идеен и основен проект и реализација на проектот.

Функција:

 

ОПИС 

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма

Kатна гаража, уредени постоечки паркинг простори и нови 
паркиралишта за граѓаните

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈЕ

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Изградба на простор за паркирање Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈЕ



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Катната гаража, уредените паркинг простори и новите паркинзи ќе придонесат за зголемување на капацитетот на паркинг места во
градот со што ќе се намали потребното време за паркирање, ќе се растерети сообраќајот, а ќе се избегнат гужвите и застојот во
сообраќајот.

Недостиг на финансиски средства

2018

2020

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

90.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

 

 

 

ФС=Физибилити студија 

 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 90.000.000 2.000.000 15.000.000 35.000.000 38.000.000

90.000.000 0 2.000.000 15.000.000 35.000.000 38.000.000 0

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Изградба на системи за водоснабдување Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈГ

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма

Реконструкција на водоводната мрежа во Гевгелија (замена на 

азбестните цевки)

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈГД

Постојниот систем за водоснабдување во градот Гевгелија, во најголем дел е изграден помеѓу 1960 - 1980 година со употреба на

водоводни цевки произведени од материјали кои содржат елементи штетни за здравјето на луѓето (азбестно-цементни цевки).

Водоводната мрежа поради застареноста во најголем дел е неадекватна и дисфункционална и подложна на оштетувања. Со

проектот се предвидува замена на азбестно-цементни цевки од градската водоводна мрежа, во должина од околу 20.000 м со

водоводни цевки од материјали, кои не се штетни по здравјето на луѓето и се со поголем капацитет како би се задоволиле

зголемените потреби од вода за пиење на градот. Со реконструкцијата на водоводната мрежа ќе се постигне подобрување на

водоснабдувањето на градот, заштита на здравјето на граѓаните и намалување на загубите на вода.

Реализацијата етапно се одвива со реконструкација на водоводната линија на одредени улици, но поради комплексноста на 

проектот неговата реализација и во иднина ке се одвива во фази.

Функција:

 

ОПИС 



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ФС=Физибилити студија 

/

Подобрување на водоснабдувањето на градот, заштита на здравјето на граѓаните и намалување на загубите на вода.

Недостиг на финасиски средства потребни за реализација на проектот.

2007

2020

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

60.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

ГП



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 24.250.000 4.250.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

35.750.000 12.000.000 12.000.000 11.750.000

60.000.000 4.250.000 5.000.000 17.000.000 17.000.000 16.750.000 0

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Изградба на системи за водоснабдување Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈГ

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма

Реконструкција на водоводната мрежа во населените места 

(замена на азбестните цевки)

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈГЕ

Постојните системи за водоснабдување во населените места исто како и во градот Гевгелија, во најголем дел се изградени со

употреба на водоводни цевки произведени од материјали кои содржат елементи штетни за здравјето на луѓето (азбестно-

цементни цевки). Водоводните мрежи поради застареноста во најголем дел се неадекватни и дисфункционални и подложни на

оштетувања. Со проектот се предвидува замена на азбестно-цементни цевки водоводнит мрежи, во сите населени мест со

водоводни цевки од материјали, кои не се штетни по здравјето на луѓето и се со поголем капацитет како би се задоволиле

зголемените потреби од вода за пиење. Со реконструкцијата ќе се постигне подобрување на водоснабдувањето, заштита на

здравјето на граѓаните и намалување на загубите на вода.

Реализацијата етапно се одвива со реконструкација на водоводната линија на одредени улици, но поради комплексноста на 

проектот неговата реализација и во иднина ке се одвива во фази.

Функција:

 

ОПИС 



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ФС=Физибилити студија 

/

Подобрување на водоснабдувањето на населените места, заштита на здравјето на граѓаните и намалување на загубите на вода.

Недостиг на финасиски средства потребни за реализација на проектот.

2010

2021

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

30.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

ГП



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 11.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000

19.000.000 2.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000

30.000.000 0 2.000.000 4.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Изградба на системи за водоснабдување Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈГ

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма

Изградба на систем за дополнително водоснабдување на 

Гевгелија

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈГИ

Гевгелија со вода за пиење се снабдува од бунарското подрачје кај с.Моин. Меѓутоа, поради развој на градот како и надминување на

проблемот со хемиската исправност на водата, потребно е изградба на капацитети за дополнително водоснабдување на Гевгелија со

планирани количини од 200 l/s. За таа цел во почетокот на 2014 година започнати се хидрогеолошки истражни работи за дефинирање на

можностите и условите за зафаќање на подземните води и изработка на идејна и основна проектна документација за дополнително

водоснабдување на Гевгелија. Локалитетот се наоѓа на простор лоциран во алувијални седименти на реката Вардар од десната страна

североисточно од Гевгелија, а поширокиот терен завзема простор со вкупна површина од 5 km2. Во првиот дел, се извршени

хидрогеолошките истражни работи и изведба на пробно експлоатационен бунар како втора фаза од истражувањата, а по реализација на овој

дел, односно врз основа на Конечниот извештај од изведбата на истражните работи изработeни се Инфраструктурен и Основен проект за

изградба на хидросистем за зафаќање, дистрибуција и искористување на водите за водоснабдување на Гевгелија. 

Проектот за Изградба на инфрастуктура за дополнително водоснабдување со потребни хидротехнички објекти на град Гевгелија, е изработен

во согласност со Инфраструктурниот проект и ја следи конфигурацијата на теренот, просторната ограниченост на ова поле, и расположливите

податоци за постојни и планирани инфраструктурни објекти. Техничката документација е во согласност со законите и прописите во областа на

дизајнот, урбанизмот и важечките стандарди за изградба на системи за водоснабдување. Со реализација на овој проект ќе се обезбеди

потребната количина на вода од 200л/с, со што ќе се обезбеди доволно количина на квалитетна вода, за што се предвидува изградба на

систем од четири експлоатациони бунари од кои водата се транспортира до новопроектиран армирано бетонски резервоар со капацитет од

1000м3. Изградбата на инфрастуктура за дополнително водоснабдување со потребните хидротехнички објекти е од исклучителна важност

за општина Гевгелија, бидејки голем дел од жителите на општината директно се засегнати заради недоволно количина на вода што неможат

да се снабдат сите субјекти.

Изградба на инфрастуктура за дополнително  водоснабдување со потребни  хидротехнички објекти

Функција:

 

ОПИС 



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ФС=Физибилити студија 

Основен проект за обезбедување на дополнителни количини за дополнително водоснабдување на Гевгелија 

Дополнително количини од 200 l/s за водоснабдување на Гевгелија, заштита на здравјето на населението, обезбедување здраво и

еколошки чисто земјоделско производство и заштита на животната средина.

2014

2018

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

110.432.932,00

ПФС=Пред-физибилити студија 

ГП

Градежен Институт „МАКЕДОНИЈА” АД Скопје

10/2014



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 5.174.064 5.174.064

105.258.839 50.000.000 55.258.839

110.432.903 5.174.064 50.000.000 55.258.839 0 0 0

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Проектот за изградба на атмосферска канализациона мрежа има функција да ги зафаќа атмосферските води од врнежи на дожд и

снег, при топењето во урбаните средини, и да ги спроведе во најблискиот реципиент како река, или вештачки изработен заштитен

канал за таа намена.

Со оглед на тоа што градот Гевгелија е во огромен дел составен од индивидуални станбени згради од приземје и кат, со самото

тоа зафаќа огромна површина која при врнежи од дожд, особено кога се поинтензивни се создаваат големи количини воден талог

кои треба да бидат зафатени и спроведени во најблискиот реципиент за да не вршат дополнителен притисок и на онака веќе

оптоварената фекална канализација.

Имајќи предвид дека градот Гевгелија лежи на плато кое е благо наклонето од запад кон исток со разлика на терен од околу 30

метри при силни врнежи водите од западниот брзо се слеваат во источниот дел од градот и ги поплавуваат индивидуалните и

стопанските објекти во тој дел од градот.

Во претходнот период одводнувањето од атмосферските води е делумно решено, а во наредниот период со проектот ќе биде

опфатено изведба на атмосферска канализација сите улици западно од улиците Деко Ковачев и Петар Мусев. Во понатамошната

фаза, планирано е изградба на нови одводни канали и изградба на атмосферска канализација во најкритичните места од градот.

Реализацијата ќе се одвива во фази и тоа: Изработка на Основен проект, добивање на потребните одобренија, спроведување на 

постапка за јавна набавка и реализација во фази.

Функција:

 

ОПИС 

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Атмосферска канализациона мрежа

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈИ

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма

Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни 

води
Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈИ



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Покрај основната цел на зафаќање на атмосферските води од врнежи, проектот има за цел да го спречи излевањето на фекалии

од постојната фекална канализација по улиците, и објектите со што покрај избегнување на настанување на материјални штети, ќе

се заштити и месното население од заразни болести, потоа заштита на животната средина и заштита на подземните води од

понатамошно загадување, подобрување на квалитетот на водите на р. Вардар, и општо подобрување на квалитетот на живеење.

Недостиг на финасиски средства потребни за реализација на проектот.

2017

2021

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

120.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

ФС=Физибилити студија 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 120.000.000 15.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 25.000.000

120.000.000 0 15.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 25.000.000

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Во близина на Гевгелија, се наоѓаат Негорци, Прдејци, Негорските Бањи и инд. зони Блокотехна и Прдејци. Теренските и други

услови овозможуваат и наложуваат заедничко прифаќање и пречистување на отпадните води од наведените населби, бањата и

индустриските зони во една заедничка Пречистителна Станица за отпадни Води. При демографската анализа е разгледуван

период од 30 години кога вкупниот број на корисници ќе изнесува 4000, на кој број е и димензионирана Пречистителната Станица.

Со предвиденото техничко - технолошко решение е предвидено пречистувањето да се врши со современ аеробен процес кој

обезбедува добри резултати на пречистувањето, сигурност во погон, не бара голема површина за сместување на објектите и е

едноставно за одржување во погонски услови, а во процесот на аеробно пречистување на отпадните води не се јавува непријатен

мирис. Исто така предвидено е решение во чиј склоп се врши и оксидација на азотните соединенија што е особено погодно кога

ефлуентот се испушта во реки, а процесот на пречистување е поделен во две фази - механичко и биолошко пречистување. За

обезбедување на флексибилност во работата, и можност за етапна изградба, предвидени се две истоветни линии со ист

капацитет. 

Реализацијата ќе се одвива во фази и тоа: Изработка на Основен проект, добивање на потребните одобренија, спроведување на 

постапка за јавна набавка и реализација во фази.

Функција:

 

ОПИС 

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма

Пречистителна станица за отпадни води од с.Негорци, Негорски бањи, 

с.Прдејци и инд. зони „Блокотeхна“ и „Прдејци“

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈИЛ

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма

Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни 

води
Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈИ



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Заштита на животната средина и заштита на подземните води од понатамошно загадување, подобрување на квалитетот на водите

на р. Вардар, и подобрување на квалитетот на живеење.

Недостиг на финасиски средства потребни за реализација на проектот.

2016

2020

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

87.822.269

ПФС=Пред-физибилити студија 

ИП

ДИП„ЕНВИРОН“Дооел Скопје

10/2009

ФС=Физибилити студија 

Идеен проект за пречистителна станица за отпадни води од с.Негорци, Негорски бањи, с.Прдејци и инд. зони „Блокотхна“ и 

„Прдејци“



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 16.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

71.822.269 25.000.000 25.000.000 21.822.269

87.822.269 0 4.000.000 29.000.000 29.000.000 25.822.269 0

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Постојниот канализационен систем во Гевгелија е мешовит, кој служи за колектирање и одводнување на фекалните и на

атмосферските отпадни води. Собраните отпадни води се испуштаат во реципиентот р.Вардар без никакво прочистување. Заради

тоа, предвидена е изградба на Пречистителна станица на локација, надвор од урбаниот опфат на градот, непосредно низводно од

вливот на Сува река во р.Вардар. Со изградба на пречистителната станица ќе се постигне заштита на животната средина и

подобрување на квалитетот на водата на р.Вардар, која се користи, за наводнување. Во текот на 2014 година изграден е мостот за

пристап до локацијата и започнати се работите.

Реализацијата ќе се одвива во повеќе фази и тоа изградба на мост за пристап до локацијата, подготвителни работи, изградба на 

објектите и набавка и монтажа на машините и опремата. изградба на колектор кој ќе ја поврзе фекалната канализација од 

Гевгелија со станицата

Функција:

 

ОПИС 

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Пречистителна станица за фекалната канализација Гевгелија

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈИН

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма

Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни 

води
Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈИ



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Со изградба на пречистителната станица ќе се постигне заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на водата на

р.Вардар, која се користи, за наводнување

2009

2018

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

552.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

ГП

ФС=Физибилити студија 

Главен проект за изградба на пречистителна станица за фекалната канализација Гевгелија



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 5.000.000 4.000.000 1.000.000

547.000.000 274.000.000 273.000.000

552.000.000 0 278.000.000 274.000.000 0 0 0

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Сведоци сме сите дека во изминатите години не се водеше доволна грижа за дрвјата и зеленилото во нашата општина. Огромен
бој на израснати дрвја беа исечени, а зелените површини и паркови беа немилосрдно пренаменети за други потреби. На многу
места, кои служеа за одмор и релаксација, никнуваа згради и објекти. Граѓаните се соочуваат со огромна потреба од достапни
уредени места за одмор, дружење и разладување во летниот период.  
Изградбата и уредувањето на паркови на неколку локации во градот, како и обновување на малку од постојните ќе биде еден од
приоритетите во наредниот период. 
Ќе се изгради и опреми современ градски парк на просторот на поранешниот пазар, кој ќе му даде сосема нов лик на центарот на
градот и ќе биде место за релаксирање и разонода на граѓаните од сите возрасти. Паркот ќе биде засаден со голем број млади
дрвја околу кои ќе се уреди значаен дел на тревна површина со разни сезонски цвеќиња. Во централниот дел на паркот ќе се
изгради осветлена фонтана со многу клупи за одмор. Градскиот парк ќе се изгради така што ќе ги исполнува високите стандарди
за заштита на животната средина и безбедноста на посетителите. За одржување на хигиената ќе се постават канти за отпад, а
квалитетното осветлување, видео надзорот и постојаното обезбедување ќе ја гарантираат безбедноста на посетителите и
зачувувањето на опремата. Со поставените разновидни детски реквизити овој централен парк ќе биде огромна радост за
најмалите. Во состав на паркот ќе бидат предвидени услови за неколку придружни содржини.

Промена на ДУП за центарот на градот, изработка на идеен и основен проект и реализација на проектот.

Функција:

 

ОПИС 

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Нов градски парк

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈМ

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Изградба на паркови и зеленило - Капитални расходи Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈМ



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Градскиот парк, како уредено зелено катче во центарот на градот, ќе биде место каде граѓаните ќе можат да дишат со полни гради,
да се релаксираат и рекреираат, да се прошетаат со саканите, да го пуштат своето дете слободно да трча, да запознаат нови луѓе.

Недостиг на финансиски средства

2018

2019

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

30.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

 

 

 

ФС=Физибилити студија 

 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 30.000.000 15.000.000 15.000.000

30.000.000 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 



Е-маил

Цели на 

развојната 

потпрограма 

(идентификација 

на цели кои ќе се 

постигнат со 

реализација на 

развојната 

потпрограма)

Планирани 

активности

Гевгеличани се сведоци на хаосот кој владее во областа на спортско-рекреативните активности во нашиот град во последните
десеттина години. Незаинтересираноста на претходната општинска власт за спортот и рекреацијата доведе до тоа од град со
богата спортска традиција да станеме град каде неможе да се зборува за спорт, а не пак да се носиме рамо до рамо на
професионален спортски план со другите градови. Недостапноста на спортската сала за сите граѓани придонесе граѓаните да
одат да рекреираат во други општини, како и учениците своите натпревари да ги одигруваат во други општини. Големиот интерес
на децата да се занимаваат со спорт наидува на пречки од есенцијален карактер – немање терени за тренинг и докажување.
Потребата од зелени површини со забавни содржини, исто така е доста изразена, како кај младите, така и кај повозрасната
популација.  
Затоа, изградбата на спортско-рекреативен центар е од огромно значење за нашите граѓани и ќе биде еден од главните
приоритети во идниот период.
Во просторот на поранешната касарна, во соработка со Владата на РМ и јавно-приватни партнерства, ќе никне фудбалски стадион
со помошно игралиште за непречено одвивање на сите тренинзи и натпревари. Ќе се изградат отворени терени и балон сала за
малите спортови (ракомет, кошарка, фудбал), ќе се изградат два земјени терени за тенис. Гевгеличани во скоро време ќе добијат и
отворен базен. Во проектирањето на базенот ќе се предвиди можност за негово покривање во втора фаза од овој проект. 
Целиот спортско-рекреативен центар ќе биде заокружен со мини атлетски полигон. 
Изградбата на овој спортско-рекреативен центар ќе овозможи нова спортска димензија која ќе ја издигне Гевгелија на нивото кое 

Изработка на идеен и основен проект и реализација на проектот во фази.

Функција:

 

ОПИС 

Лице за контакт Тел. и телефакс

Развојна потпрограма
Спортско-рекреативен комплекс со базен

Ознака  на развојна 

потпрограма
ЈМ

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на владина или 

буџетска програма
Спорт и рекреација - Капитални расходи Ознака  на буџетска/владина 

програма
ЈМ



Очекувани 

резултати / 

ефекти

Ризик и 

претпоставки

Датум на 

започнување со 

имплементација 

на проектот 

Датум на 

завршување на 

проектот

Вкупна вредност 

Име на студија

Ниво на студија*

Автор/Фирма, 

седиште

Датум на 

изготвување на 

проектна 

документација

     2017 2018 2019 2020

Индикатори
         

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

Спортско-рекреативниот центар ќе придонесе за подобрување на здравјето на целата популација, непречено развивање на сите
спортови и достоинствено презентирање на нашата општина во државни и европски рамки, целосно исполнување на слободното
време. 

Недостиг на финансиски средства

2018

2021

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

300.000.000

ПФС=Пред-физибилити студија 

 

 

 

ФС=Физибилити студија 

 



Статус на 

финансирање*

Вкупен износ 

на проектот 

во МКД

Потрошено 

заклучно со 

31/12/2016

Предвидени 

расходи за 

2017

2018 2019 2020
По 2020 

година

2 3 4 5 6 7 8 9

КС 90.000.000 5.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000

210.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

300.000.000 0 0 5.000.000 95.000.000 100.000.000 100.000.000

Извор на финансирање 

1

Буџетско учество

         ДДВ

Приходи од органи (631)

Самофинансирање 

(787/788)  

Буџет (637)

       Име на кредитор**

       Име на кредитор**

Други извори на 

финансирање ***

Вкупно

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што 

покажува дека договорот  не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е 

идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).   

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Динамика на финансирање

    Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини 

организации и др.)

Вкупни донации 

       Име на донатор**

       Име на донатор**

Вкупни заеми 


