
Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа 

("Службен весник на РМ" бр.05/02г.) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот на општина 

Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14 год.), Советот 

на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 29.01.2020 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија 

 за организирање програмски активности во 2020 година 

 

1.Цели 

Основни цели на оваа Програма за поддршка на активностите на НВО секторот во 2020 

година се: 

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

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

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

 

2.Активности 

 Во 2020 година општината ќе ги поддржи следните активности на НВО секторот, и 
тоа: 

 

Список на поднесени пријави за Предлог програма за финансирање на проекти и 
активности на НВО во  општина Гевгелија  во 2020 година 

 

Ред. 
Бр. 

Предлагач на 
проектот 

Име на програмската активност ПРОГРАМА 2020 

1 ЗГ „Смоквица“- 
Гевгелија 

 

Смоквичка вечер, Курбан за 
слава 

10.000 

2 Здружение на 
пензионери на о. 

Гевгелија 
 

 
Регионални спортски игри 

30.000 

3 ОО на Сојуз на 
здруженија на 

борците- Гевгелија 

Програма за обележување на 
спортски настани 

 
50.000 

4 ЗГ Општински сојуз- 
Гевгелија 

Организирање квиз 
натпревари 

10.000 

5 Здружение на слепи 
лица- Гевгелија 

Дводневна екскурзија во 
Охрид 

10.000 



6 Здружение на лица 
со телесен 

инвалидитет 
Набавка на спортски реквизити 10.000 

7 Хуманитарно 
здружение „Ристо 

Калеников“- 
Гевгелија 

СРВ ФЕСТ- Гевгелија 100.000 

8 Национална алијанса 
за лица со посебни 

потреби- Центар 
„Мајка Тереза“ 

Работно оспособување на 
лица со посебни потреби 

150.000 

9 Асоцијација за 
пулмонална 
хипертензија 

„Момент плус“- 
Гевгелија 

Кампања за подигање на 
свеста за постоењето на ПХ 

20.000 

10 ЗГ „Арка за сите“- 
Гевгелија 

Организирање на хуманитарни 
акции 

10.000 

11 ЗГ Здружение на 
пчелари „Апитоксин“- 

Гевгелија 

Фестивал на локална храна и 
вино 

10.000 

12 Здружение 
Кинелошко друштво 
„Кожуф“- Гевгелија 

Меѓународни изложби на сите 
раси кучиња 

30.000 

13 Регионален центар 
за одржлив развој- 

Гевгелија 

Програми за развој на 
локална демократија 

 
      20.000 

14 Центар за едукација, 
култура и активизам 
„Мултус“- Гевгелија 

Серија од обуки, летно кино 10.000 

15 ЗГ за борба против 
рак „Елена 

Костадинова- за 
среќа“- Гевгелија 

Театарска претстава, трибини 20.000 

16 ЗГ „Нектар“- 
Гевгелија 

Едукација за користење на 
пчелни производи 

10.000 

17 ЗГ „Македонска 
пчела“- Негорци 

Обуки од 6 едукативни сесии 
10.000 

18 ЗГ на Власите на о. 
Гевгелија 

„Мегленија“- 
Гевгелија 

 
18 Влашка вечер, Национален 
ден на Власите, Влашка кујна 

 
20.000 

19 Радио-аматерски 
клуб „Никола Тесла“- 

Гевгелија 
Радио-аматерски натпревари 

 
10.000 

 

 
20 

 
Фантоми 

 
Поддршка на спортски 

клубови,                                             
Прослава 30 год. постоење 

 

50.000 



 
21 

 
Владо Коциров 

 

 
Општински културен медиум 10.000 

22  Друштво за генетско 
истражување „Генем 
Дооел“- Гевгелија 
 

 
Временска порта кон минатото 

 
10.000 

23  Други активности  90.000 

            
               Вкупно:                                                                                        700.000 ден. 

 

 

3.Финансирање 

Активностите утврдени со оваа Програма општината ќе ги поддржи финансиски со 
издвојување на средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2020 година, Програма Д-
Градоначалник, Потпрограма ДО. 

 

 

4. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Гевгелија". 

 

 

 
 
 
 
Бр.09-234/1                                                                                          Претседател 
29.01.2020 год.                                                                      на Советот на општина Гевгелија,  
Гевгелија                                                                                            Toдор Ристов с.р. 

 

 

 


