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Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр.5/02 год.) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот на Општина Гевгелија 
(Службен гласник на Општина Гевгелија, бр.25/06, 08/10, 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 Фондацијата за 

локален развој и развој на информатички технологии – Гевгелија 
за 2021 година 

 

Фондацијата за локален развој и развој на информатички технологии – (ФЛОРИТ) 
Гевгелија е основана како иницијатива  на локалната самоуправа, бизнис секторот и 
невладиниот сектор од општина Гевгелија во 2001 година, под името Фондација -„Центар 
за локален развој – Гевгелија.“ Од 21.01.2005 го носи денешното име. 

Во изминатите 19 години од нејзиното постоење Фондацијата е етаблирана не само на 
територијата на општината, туку и на територијата на цела држава, а исто така и во 
прекуграничниот регион каде што воглавно ги реализира своите активности. 

Според Статутот на Фондацијата за локален развој и развој на информатички 
технологии - Гевгелија, (членот 2) Фондацијата е основана како непрофитна и невладина 
организација, во која е забрането дејствување од политички, верски или други позиции со 
кои се нарушуваат човековите права, или се загрозуваат општествените и демократските 
интереси на општината и државата. 

Фондацијата се занимава со промовирање  политики за одржлив развој на локално и 
регионално ниво со посебен осврт на воведување иновации и практики за континуирано 
учење во повеќе области, како во областа на животната средина, претприемништво, 
енергетика, како и во руралниот  развој, одржлив туризам и културно наследство. 

Визија: 

ФЛОРИТ – Гевгелија е афирмирана организација на локално, национално и 
меѓународно ниво и посакуван партнер за соработка во областа на одржливиот локален и 
регионален развој, која ги промовира и развива традиционалните вредности преку 
современ пристап и придонесува во јакнеењето на капацитетите на локална самоуправа. 

Мисија: 

Мисија на ФЛОРИТ – Гевгелија е да го помага локалниот развој преку иницирање, 
подготовка и реализирање на развојни проекти на територијата на општина Гевгелија 
и регионот во синергија и партнерство со сите општествени групи и поединци. 
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Цели: 

Основна цел на Фондацијата е да учествува и да го помага локалниот развој и 
зацврстувањето на демократијата преку: 

 Обезбедување на знаење и примена на иницијативите кои обезбедуваат 
одржлив развој; 

 Формирање на прекугранични мрежи за поврзување во синергија  со слични 
или исти организации во регионот и државата; 

 Изработка, развој и спроведување на прекугранични развојни проекти; 

 Изработка на стратегиски документи од локален и регионален карактер, според 
пристапот „оддолу нагоре“; 

 Изработка на развојни проекти врз аналитички основи кои обезбедуваат 
објективност и усогласување на податоците според светски норми и стандарди; 

  Соработка и развој со граѓанскиот сектор и поттикнување на  основањето на 
нови граѓански организации; 

  Унапредување на вештините на локалната работна сила; 

 Поддршка на развојот на туризмот преку имплементација на проекти 
произлезени од стратешки документи; 

 Поддршка на руралниот развој во општина Гевгелија, во Југоисточниот плански 
регион и на територијата на Република Македонија; 

 Поддршка на културните активности во општина Гевгелија, во Југоисточниот 
плански регион и во  Република Македонија. 

 

 

Целни групи: 

 Локални власти, 

 Регионални власти,   

 Граѓански сектор, 

 Млади, 

 Институции во функција на поддршка на бизнис активности (стопански комори, 
кластери, земјоделски задруги), 

 Институции и јавни комунални претпријатија кои се формирани од страна на 
локални власти и други институции во надлежност на локалните власти, 
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Активности: 

 Идентификација, подготовка и управување со проекти; 

 Собирање, анализирање и презентирање на податоците од општината; 

 Планирање и подготовка на стратешки документи на општината; 

 Промовирање и застапување на општина Гевгелија; 

 Истражување во делот на достапни извори на финансирање од странски 
донатори; 

 Поттикнување на меѓуопштинска и регионална соработка; 

 Воспоставување на прекугранични мрежи за поврзување со слични 
организации во регионот и пошироко; 

 Подготовка, развој и имплементација на проекти за прекугранична развој; 

 Подобрување на вештините на локалната работна сила; 

 Подобрување и развој на граѓанскиот сектор;  

 Обезбедување на друга помош на локалните власти во насока на поддршка 
на развојот. 

 

Главен фокус на Фондацијата за локален развој и развој на информатички технологии 
ќе биде реализација на тековните активности од 2020 година, како и соработката со 
општина Гевгелија и локалните институции и организации при имплементација на 
програмски активности во согласност со нивните планови за развој. Во 2021 година, 
активностите се проектирани на следните нивоа: 

1. Активности на Фондацијата кои самостојно ги реализира и произлегуваат од 
започнати проекти од претходниот период, 

2. Активности на Фондацијата во соработка со општина Гевгелија и останати 
институции на локално ниво. 

3. Активности со ЛАГ Бојмија 

 

Активност 1.1 

Во 2021 година ФЛОРИТ-Гевгелија обележува значаен јубилеј, односно 20 години од 
нејзиното формирање. Овој јубилеј ќе биде обележан со издавање на брошура во која ќе 
бидат опфатени најзначајните активности и проекти на кои се работело во изминатиот 
период, а со бројки и фотографии ќе бидат доловени најзначајните остварувања на 
фондацијата од нејзиното основање до денес.  

Основањето на Фондацијата за локален развој и развој на информатички технологии 
(ФЛОРИТ) – Гевгелија, на некој начин претставува прв прекуграничен проект реализиран 
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во државата, со оглед на тоа што се користеа искуствата и практиките од  Развојната 
агенција од Кукуш, - „АНКИ“. Доколку околностите дозволуваат, во план е одржување на 
настан каде ќе присуствуваат видни личности од јавниот, приватниот и граѓанскиот 
сектор, лица кои со своето делување оставиле значаен белег во работата на 
фондацијата.  

 

Активност 1.2 

Во 2020 година започна процесот на изработка на Стратегија за одржлив развој на 
општина Гевгелија, за периодот 2021 – 2025 година. Предложениот работен план и 
методологија за работа беа прифатени, но поради пандемијата и неможноста да се 
одржат предвидените работилница процесот беше одложен на неодредено време. 
Според усвоениот план, процесот на изработка на стратегијата го организира општината, 
а го координира Фондацијата и истиот претставува инклузивен и интерактивен процес, 
односно вклучува што повеќе засегнати страни.  

По дефиниција Стратешкото планирање во рамките на Единиците на локалните 
самоуправи претставува умствена визија поврзана со утврдена методологија за да може 
на општинските служби и граѓаните да им ги претстави можностите и изборите за 
иднината на нивната заедница. Планирањето е дисциплиниран и креативен процес за 
детерминирање на тоа како општината од нивото каде е денес да се доведе до позиција 
до која во иднина сака да биде. Конечно, процесот на стратешкото планирање  е 
механизам за претворање на вредностите на граѓаните  во политички одлуки преку  
локалните совети и изработка на акциски програми. Им помага и на оние кои донесуваат 
одлуки во подготовка на планови и проекти за инвестицискии вложувања во 
инфраструктурата, политики на управување и економски поттикнувачи за давање на 
потребни јавни услуги за овозможување на економски развој. Стратешкото планирање  ги 
подобрува и условите да се привлечат нови бизниси, кои треба да отворат  нови работни 
места, а со тоа и  да доведе до поголем економски развој. 

И покрај одложувањето на целиот процес, изработката на овој стратешки развоен 
документ мора да биде врвен приоритет на општината. Економската криза која несомнено 
надоаѓа поради пандемијата, може да биде подобро управувана доколку има усогласени 
развојни приоритети, разработени кризни планови и јасна визија за тоа во каква општина 
сакаме да живееме. Локалниот развој е комплексен и повеќедимензионален процес и има 
преплетување на економските, демографските, просторните, социјалните, културни и 
други аспекти на развојот. Од таа причина, успешното спроведување на политиката за 
локален развој е директно зависна од поширокото разбирање на концептот, ефикасното 
поврзување на политиката на регионалниот развој со секторските политики на локално 
ниво и обезбедувањето на потребната поддршка од страна на релевантните институции 
на национално, регионално и локално ниво.  

За потребите на стратегијата, ФЛОРИТ - Гевгелија во 2020 во најголем дел ги направи 
секторските анализи, но одредени податоци секако ќе треба да бидат дополнети, со оглед 
на тоа што податоците за БДП за 2017 и 2018 година беа објавени во Октомври 2020. Во 
стратегијата ќе бидат земени во предвид и резултатите од завршната евалвација на 
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Стратегијата за регионален развој 2009-2019 и на програмите за развој на планските 
региони изработена од Европскиот центар за мир и развој (ЕЦМР), Универзитет за мир 
основан од Обединетите Нации од мај, 2020 година. Исто така обезбедена е целосна 
координација и согласност со новата Стратегија за рамномерен регионален развој на 
Република Северна Македонија 2020 – 2030, која се изработи во периодот јуни - 
октомври, а сега е во фаза на усвојување. 

 

Активност 1.3 

Проект „Избери здраво – купувај локално“ 

Во рамки на проектот„Избери здраво – купувај локално“ изработена е платформа 
https://kupuvajlokalno.mk/ на која се достапни земјоделски производи од гевгелискиот 
регион, а потрошувачите можат директно да ги контактираат производителите и да се 
договорат за местото на продажба на производите.  

Во 2021 година предвидена е продолжување на администрирање на платформата, со 
нејзино надградување. Доколку има интерес, ќе се бара начин за одржување на 
дополнителни обуки за производителите, мапирање на производителите, дигитализација 
на услугите и слично.  

За потсетување, општа цел на проектот е овозможување на услови за зголемување на 
приходите на малите фармери и привлекување на нови фармери преку воведување на 
иновации во земјоделството и руралниот развој. Целни групи се производители на храна 
од гевгелискиот регион, како и потрошувачи кои имаат интерес да купуваат храна од 
локален производител, на кои квалитетот и начинот на одгледување им е приоритет. 
Локалните системи за храна и кратките синџири за снабдување со храна овозможуваат 
намалување на бројот на посредници помеѓу производителот и потрошувачот. 
Земјоделското производство се одвива во непосредна близина на потрошувачот. Овој 
начин на снабдување обично вклучува локални производители кои работат заедно за да 
ги промовираат локалните пазари на храна. Овој вид на партнерство придонесува за 
развој на руралната економија, создава нови начини на продажба на локални производи, 
а исто така привлекува многу информирани потрошувачи кои бараат здрава и автентична 
храна. 

 

Активност 1.4 

IDEAS  (eng. Innovation, Development and Employment in the Agrifood Sector) 

Во Мај 2020 аплициравме со овој проект по распишаниот втор повик за поднесување 
проекти од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020. ФЛОРИТ-
Гевгелија е водечки партнер, а “American farm school” од Солун и Мрежата за рурален 
развој се партнери во проектот. Проектот е аплициран во приоритетна оска 1: Развој и 
поддршка на локалната економија; Специфична цел 1.1: Создавање можности за 
вработување на дипломирани студенти со искористување на предности на 
прекуграничната област, по можност со употреба на иновативни алатки и практики.  
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Главна цел на проектот e идентификување и поддршка и на нови деловни активности 
во земјоделско - прехранбениот сектор кои имаат иновативен потенцијал и кои можат да 
станат мултипликатори на компаративните предностите на регионот. 

Индикативно, се вклучени следните сектори со висок потенцијал: 

• Производство на свежо овошје и зеленчук 

• Производство на вино 

• Органско производство 

• Преработка на храна 

• Агро - туризам 

Идентификувана е потреба од следната експертиза: 

• Правила за здравјето и безбедноста на храната (на ниво на ЕУ) 

• Паметно земјоделство 

• Е - трговија 

Проектот ги има следните специфични цели: 

• Истражување на можностите за кариерен напредок што земјоделско-прехранбениот 
сектор им ги нуди на новите млади претприемачи; 

• Идентификување на иновативните деловни идеи на млади професионалци во 
земјоделско - прехранбениот сектор кои можат да функционираат како мултипликатори на 
компаративните предностите на регионот; 

• Обука на високо квалификувани професионалци во специфичните области; 

• Поддршка на млади претприемачи за надминување на бариерите за започнување 
деловни активности; 

• Обезбедување деловна обука за критична маса на високо квалификувани 
професионалци во секторот 

• 10 нови деловни активности (вработувања) во секторот 

Административната проверка на проектот успешно помина, очекуваме на почетокот на 
наредната година да заврши и квалитативната проверка и во очекување сме на негово 
одобрување. 

 

Активност 2.1 

Продолжува имплементација на проектот „Одржливо управување на прекуграничните 
водни ресурси“ со акроним AQUA-M II, каде што ФЛОРИТ-Гевгелија ги координира 
активностите на еден од проектните партнери во проектот, односно на Јавно 
претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ Гевгелија. Во претходниот период беа 
реализирани поголем дел од предвидените активности, како изработка на 
комуникацискиот план за правилна комуникација и дисеминација на проектот, 
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материјалите за визибилитет на проектот, подготовка на тендерските досиеја за набавка 
на опрема, а за наредната година остануваат да се реализираат обуки поврзани со 
управувањето со водите, законските рамки за утврдување на квалитетот на вода 
наменета за администрацијата, како и обука за добри практики, управување и 
избегнување на загадување наменета за локалното население.  

 

Активност 2.2 

Во тек е и имплементација на проектот „Заеднички активности за заштита и 
подобрување на здравјето на луѓето во прекуграничната област“ (IpA SHIELD II ) каде што 
ФЛОРИТ-Гевгелија дава техничка и стручна помош на два партнери, односно на ЈЗУ 
Општа болница со проширена дејност – Гевгелија и Здравен дом Валандово.  

Кај првиот партнер, досега е подготвена техничка документација за сите тендерски 
процедури и тоа: 

- Изградба на нова хирушка сала и адаптација на простор за дијабетис центар“ 
- Набавка на апарат за ултразвук  - „Доплер“ 
- Набавка на опрема: „Набавка на Оперативна табла, хируршко светло, 

инструменти и апарат за анестезија“, 
- Набавка на опрема: „Набавка на Галванска струја, интерферентни струи, 

диадинамичен (DD CURRENT), терепевтски ултразвук и инфрацрвена светилка“, 
- Набавка на опрема: „Набавка на опрема за лапароскопска хирургија“. 

ФЛОРИТ – Гевгелија, во рамки на истиот проект дава техничка и стручна помош на 
ЈЗУ Здравствен дом Валандово. 

Од досегашните спроведени активности е реализирана набавка на опрема за 
реконструкција на котелска постројка, а во тек се активности  предвидени за набавка на 
специјализирано возило како и опрема за потребите за Здравен дом – Валандово. 

За 2021 година од планираните активности остануваат за реализација 
прекуграничните настани, од типот на средби, инфоденови и конференции кои поради 
пандемијата се одложени на неодредено време.  

 

Активност 3.1 

ФЛОРИТ-Гевгелија ги координира и управува сите активности поврзани со ЛАГ 
Бојмија. Како иницијатори и основачи, ги превземаме сите обврски, околу 
администрацијата, управувањето и имплементацијата на активностите. Во моментот, при 
крај е имплементацијата на проектот „Интегрирана информативна и туристичка понуда од 
територијата на ЛАГ Бојмија“, за кој што проект потпишавме договор за финансиска 
поддршка со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој.  

Главни активности на проектот се поставување на информативни табли  на 
најфреквентните места од четирите општини кои ја формираат  територијата на ЛАГ 
Бојмија. Информативните табли ќе го истакнат партнерството помеѓу овие општини  на 
микрорегионално ниво, а ќе ги промовираат и европските вредности прифатени со 
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имплементацијата на ЛЕАДЕР пристапот. Воедно се изработува и андроид апликација, 
(www.bojmija.mk) со оглед на тоа што новите текови го наметнуваат овој начин на 
туристичка промоција како најдобар, најефикасен и најлесно пристапен до корисниците. 

 

Активност 3.2 

Во програмата за 2020 година, имавме предвидено активност (означена со број 3.3) 
каде што ФЛОРИТ-Гевгелија заедно со ЛАГ Бојмија ќе изработи проектен концепт и тоа: 
„Анализа на воспоставување на Центри за иновација во земјоделството – 
Инкубатори за храна“ (eng. Agriculture innovation cente – „Food incubator“) како нов 
бизнис модел. Оваа проектната идеја/концепт е дел од Стратегијата за развој на рурална 
средина – Бојмија, Стратешка цел 1: Зголемување на конкурентноста на економијата за 
регионот; Приоритет 1.2 Развој на земјоделството; Мерка/Проект 1.2.1.Воведување на 
нови технологии и практики. 

Измината година целосно го развивме концептот со помош на Мрежата за рурален 
развој. Беа одржани низа состаноци и интервјуирани десетици потенцијални корисници 
кои беа заинтересирани за услугите на овие инкубатори за храна, односно како се сега 
наречени „Центар за храна“ (eng. “food hub”). Концептот се развиваше паралелно на 
локално и на национално ниво.  

На 09.06.2020 е донесен „Правилникот за отстапување од посебните мерки за хигиена 
за малите бизниси, начин и барања кои треба да се исполнат при директно снабдување 
со храна од страна на производител до краен потрошувач“.  (Службен весник бр. 152 од 
09.06.2020). Овој правилник беше неопходен за да се започне и со утврдување на 
правната форма на хаб-от согласно постоечките законски прописи. 

Заедно со претставниците од Мрежата за рурален развој ја претставивме идејата 
односно концептот пред Шведската меѓународна агенција за развој кои прифатија 
финансиски да учествуваат во изградбата на првиот “food hub” во Македонија. Во 
периодот од Август – Октомври се бараше локација и објект каде би бил поставен 
центарот за храна. За жал, до Ноември 2020 во Гевгелија не се изнајде општински 
простор кој што би бил преуреден и адаптиран за поставување и опремување на хаб-от, 
што беше предуслов за негово формирање. За информација, во моментот се гради 
првиот хаб во Пехчево. 

За 2021 планираме формирање на “food hub” во микро регионот, со оглед на тоа што 
од страна на донаторите имаме информација дека за наредната година ќе подржат 
формирање на уште 2 вакви хаба во државата. Со оглед на нашиот целокупен придонес 
во целиот процес, имаме ветување дека едниот од хаб-овите ќе биде поставен во нашиот 
регион. Секако, доколку се изнајде простор. 

 

Активност 3.3 

Изработка на самоодржлив модел за развој на општината, односно заедницата. 
Целта на оваа предлог активност е да се мобилизираат локални ресурси за решавање на 
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приоритетите за развој што се во интерес на заедницата. За овој концепт/модел, 
изработена е проектна документација каде што ЛАГ Бојмија е еден од седумте субјекти 
кои здружено аплицираа на отворен повик од УСАИД.  

Резултат од активноста би бил зголемен ангажман на локалните засегнати страни во 
идентификување и давање приоритет на прашања од интерес на заедницата (како на 
пример загадување, јавно здравје, недостаток на можности за работа, миграција, 
обезбедување социјални услуги, локален економски развој) како и подобрена 
мобилизација на локалните човечки ресурси за дизајнирање и имплементација на 
локални решенија за решавање на прашања во заедницата поради искористување на 
можностите за развој. 

За таа цел потребно е вмрежување и поттикнување на локални иницијативи, 
осмислени од група граѓани или поединци, мобилизирајќи знаење да се овозможи 
креирање врски помеѓу локалните и националните засегнати страни. Сето тоа почитувајќи 
ги принципите за одржлив развој, односно внимателно користење на земјиштето и 
локалните ресурси.  

Промената која што сакаме да ја постигнеме со овие  локално водени 
концепти/модели за самоодржлив развој е локалните засегнати страни бидат повеќе 
ангажирани во идентификување и приоритизарање на реалните потреби на заедницата и 
да се потпираат на сопствени ресурси за преземање на социо-економски и еколошки 
инвестиции со зголемена посветеност од (локалниот) јавен и приватен сектор. 

Програмата за развој на заедниците нема да промовира политичко покровителство, 
односно ќе се стреми за создаде клима да се избегне влијанието на политичките 
претставници да носат самостојни одлуки засновани врз приватни или партиски интереси. 

 

Активност 3.4 

Изработка на модел акционен план при вонредни состојби во синџирот на храна 

Целта на овој план е да ги претстави процедурите и протоколите за одговор при 
вонредна состојба во синџирот со храната, со што брзо ќе се ублажат влијанијата врз 
сложените системи на храна во државата.  

Планот треба да обезбеди:  

• ефективна и координирана комуникација помеѓу државните и локалните 
институции, властите и јавноста;  

• брзо закрепнување по кризна ситуација со храна и идентификување на обемот 
на вклученост на државата во обновувањето;  

• да ги дефинира должностите, улогите и одговорности на оние кои се вклучени 
во одговорот, односно во решавањето на проблемите  

Предвидените активности во акциониот план треба да бидат насочени кон:  

• Поддршка на производителите;  
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• Обезбедување на непречен проток на трговија и целосно искористување на 
домашните и меѓународните пазари за да се обезбеди храна и да се задоволи 
побарувачката на храна;  

• Обезбедување непречено логистичко работење на регионалните синџири за 
снабдување со земјоделски производи и храна;  

• Следење на цените на храната и зајакнување на надзорот на пазарот;  

• Ублажување на социјалните нарушувања преку зголемување на локалното 
производство на храна. 

Фондацијата за локален развој и развој  на информатички технологии и во 2021 
година ќе ја продолжи започнатата соработка со граѓанскиот сектор. Соработката 
продолжува и со Југоисточниот плански регион, со оглед на тоа што сме и нивни 
претставници во мониторинг комитетот за спроведување на програмите од 
прекуграничната соработка помеѓу Грција и Македонија. Фондацијата има превземено 
обврски и активна соработка со партнерските мрежи  во кои што учествува, тука пред се, 
се мисли на Мрежата за рурален развој и на Здруженијата на граѓани кои работат на 
полето на животна средина и одржлив развој. 

Повеќе информации за активностите на ФЛОРИТ-Гевгелија можат да се добијат на 
следниве веб страни, кои ги администрираме: 

https://florit-gevgelija.eu/ 

https://kupuvajlokalno.mk/ 

http://meka.mk/ 

http://energain.eu/ 

https://bojmija.mk/ 

http://bojmija.lag.mk/ 

 

II. Финансирање на работата на Фондацијата за локален развој и развој 
на информатичка технологија 

Во прилог е потребниот буџет за реализација на активностите, кој што претставува и 
учество на Фондацијата при изработка и имплементација на проекти. 

 
Буџет на Фондација за локален развој и 
развој на ИТ Гевгелија 

                  2021 

Трошоци (во денари) Вкупно 
месеци 

По месец Вкупно  

1. Човечки ресурси    
1.1 Плати и надоместоци     
    1.1.1. Администрација – Фондација                                                                                 12 130 500 1 566 000 
1.2 Надградување на човечките ресурси    
    1.2.1 Учество на инфо денови / конференции 12 1000 12 000 
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    1.2.2  Тренинг/ обуки 12 1500 18 000 
Вкупно човечки ресурси   1 596 000 
    
2. Патувања    
2.1 Меѓународни патувања    
2.1.1. Студиски патувања ( конференции и семинари ) 12 1000 12 000 
2.1.2. Патни трошоци 12 2000 24 000 
Вкупно за патувања   36 000 
    
3.Локални трошоци за канцеларија    
3.1. Трошоци за канцеларија    
   3.1.1. Изнајмување на простор    
   3.1.2  Електрична енергија     
   3.1.3. Греење    
   3.1.4. Вода и ѓубрарина 12 1500 18 000 
   3.1.5. Пошта, телефон и интернет 12 2000 24 000 
   3.1.6. Поправка и одржување на ИТ опрема 12 1000 12 000 
3.2. Потрошен материјал    
   3.2.1. Канцелариски набавки ( хигиенски средства ) 12 1500 18 000 
   3.2.2. Канцелариски материјал 12 1000 12 000 
   3.2.3  Одржување и чистење на просториите 12 2000 24 000 
Вкупно трошоци за канцеларија   108 000 
    
4. Други трошоци , услуги    
4.1. Публикации ( web страна, одржување и хостинг) 12 2000 24 000 
4.2. Финансиски трансакции, данок 12 2000 24 000 
4.3. Сметководствени услуги 12 6500 78 000 
4.4. Евалуациони трошоци (проект МЕКА) 1 34000 34 000 
4.5. Трошоци за пререгистрација и нотарски услуги    
4.6. Непредвидени трошоци    
    
Вкупно други трошоци   160 000 
    
    
Вкупно трошоци   1 900 000 

 
 
Бр.09-1943/1                  Претседател 
25.12.2020 год.          на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                   Тодор Ристов 
                                                                                              с.р. 
 


