
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02 год.) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот 
на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 8/10, 
18/14 и 13/20 год.) Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 
25.12.2020 година, донесе: 

 
 

ПРОГРАМА   
за активностите на општина Гевгелија во областа на  

Локалниот економски развој (ЛЕР) и прекуграничната соработка  
во 2021 година 

 
1. Развојни приоритети 
 

 Општина Гевгелија во 2021 година ќе настојува да обезбеди поволни 
стратешки услови за локалниот економски развој. За таа цел активностите ќе 
бидат насочени кон создавање услови за поттикнување на локалниот 
економски развој, за поддршка на проектите и активностите, кои придонесуваат 
за унапредување на економски развој, регионалниот и руралниот развој, во 
интерес на домашните инвеститори, како и за привлекување на странски 
инвеститори. 
 Истовремено, залагањата ќе бидат насочени кон унапредување на 
регионалната и прекуграничната соработка преку реализација на веќе 
одобрените проекти, проектите во процес на оценување на апликацијата и 
аплицирање за нови проекти. 
 

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

3.  Поддршка на локалниот економски развој 
 
 Активностите на Општина Гевгелија во областа на ЛЕР и 
прекуграничната соработка ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој 
на општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни 
приоритети. За таа цел, треба да финишираат активностите околу изработката 
на Стратегија за развој на Општина Гевгелија 2021-2025 година, кои поради 
пандемијата во текот на 2020 година беа забавени. Особено, ако се има 
предвид дека сите подготвителни активности околу реализацијата на овој 
значаен проект веќе се направени. 
 За поттикнување на локалниот економски развој од посебно значење е  
обезбедувањето на урбанистички услови и градежни парцели за реализација на 
инвестиционите проекти на заинтересираните домашни и странски 
инвеститори. Притоа, посебен акцент ќе се стави на обезбедувањето на 
комуналната инфраструктура во ТИРЗ „Прдејци“ имајќи ја во предвид веќе 
најавената заинтересираност на странските инвеститори. За таа цел, се 
направени сите подготвителни активности и изработени проекти за комунално-
инфраструктурно уредување на зоната, пред се, изградба на водоводна линија 
до зоната. 
 Тргнувајќи од наметнатата влошена состојба поради пандемијата од 
Ковид 19, посебно внимание ќе се посвети на ублажување на економските 
последици. Особено, ако се има предвид дека гевгелиското стопанство, поради 
својата структура и зависност од прекуграничниот промет, трпи големи штети. 
Затоа и активностите ќе бидат насочени кон продолжување со општинските  
мерки, но и иницирање на активности пред Владата на Република Северна 



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

3.1  Проектни активности во рамките на ЈИПР и други програми 

 
3.2  Проектни активности за прекугранична и регионална соработка, 

одобрени и поднесени апликации до домашни и меѓународни 
инвестициони програми 
 

Р. 
бр. 

Проект/Активност 
Сопствено 

учество 
Вкупен износ 

1. 
Прекугранична соработка ИПА-
ППС со Грција 

 
 

 

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

0 ден. 22 131 102 ден. 

2. 
Домашни инвестициони 
програми 

  

2.1. 
Изработка на техничка 
документација за гасификација на 
Гевгелија 

260.000 ден. 1 667 886 ден. 

2.2. 
Изградба на фекална 
канализациона мрежа во 
Милетково со препумпна станица 

4.109.418 ден. 15.638.049 ден. 

2.3. 
Изградба на улична фекална 
канализација во Смоквица 

0. ден. 33.470.773 ден. 

Р. 
Бр. 

Проект/Активност 
Сопствено 

учество 
Вкупен износ 

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

230.000 ден. 230.000 ден. 

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

0 ден 12.196.555 ден. 

3 
„Градење на општинските 
капацитети за имплементација на 
проекти“ 

54.050 ден. 594.500 ден. 

4 
Дезинсекција – ларвицидно 
прскање за заштита од возрасни 
комарци 

1.565.208 ден. 7.592.636 ден. 

5 

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

1.767.545 ден.  8 092 339 ден. 

6. 

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

213.779 ден. 10.577.200 den 

 Вкупно 3.830.582 ден. 39.273.230 ден. 



3. 
Преку Министерство за труд и 
социјална политика 

  

3.1. 
Доградба на детска градинка 
„Сончогледи” 

0. ден. 27.776.000 ден. 

3.2. 
Замена на кров на детска градинка 
„Цветови” 

0. ден. 4.564.815 ден. 

3.3. 
До подобра социјална заштита во 
Гевгелија 

0. ден. 1.787.800 ден. 

 
Вкупно: 

 
4.369.418 ден. 107.036.425 ден. 

 
3.3 Туристички развој и туристичко претставување на општина 

Гевгелија 
Активностите ќе бидат насочени кон создавање на неопходни 

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

1. 

Пропагандно-туристички материјал за презентација 
на општина Гевгелија 

500.000 ден. - Пропаганден материјал 
- Брошури, флаери 
- Информативни табли 

2 Учество на саеми 300 000 ден. 
 Вкупно: 800 000 ден. 
 
4.  Финансирање 

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

Вкупната вредност на проектите од табелата под точка 3.1 - Проектни 
активности во рамките на ЈИПР и други програми е во износ од 3.830.582 
денари. 

Вкупната вредност на активностите од табелата под точка 3.2- Проектни 
активности за прекугранична и регионална соработка, и останати проекти 
од различни Програми се во износ од 4.369.418  денари. 

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

Вкупниот износ за реализација на Програмата изнесува              
9.000.000 денари. 
 
5.  Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општина Гевгелија”. 
 
 
Бр.09-1942/1                                                                        Претседател 
25.12.2020 год.                                                   на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                             Тодор Ристов 
                                                                                                     с.р. 
                                                                   


