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Извештај за работата на Градоначалникот на Општина Гевгелија во 2020 година
ПОЧИТУВАНИ,
Зад нас останува 2020 година, во која пандемијата од КОВИД-19 не само во
Општина Гевгелија, во Република Северна Македонија, туку и во целиот свет го
промени животот. Истовремено, предизвика големи последици и штети кои беа
непредвидливи и далекусежни. Пандемијата ги промени приоритетите во нашето
живеење, функционирање и работење, како на здравствениот систем, така и на
стопанските капацитети и одделни јавни установи. Се промени и нашето работење и
функционирање на локалната самоуправа. Наместо планско работење и остварување
на визијата која ја ветивме пред граѓаните, моравме да посветиме значителен дел од
нашите ресурси, финансиски и кадровски, на превенција и намалување на
последиците од пандемијата.
Појавата на Корона вирусот силно ја погоди Општина Гевгелија, пред се,
поради структурата на гевгелиското стопанство, во кое доминираат туризмот и
услужните дејности, каде што се ангажирани значаен дел од вработените во
општината. Затоа, најголем дел од активностите, минатата година, беа насочени кон
донесување и примена на конкретни мерки за ублажување на последиците од
пандемијата, согласно нашите надлежности. Или пак, со иницирање на средби и
активности со надлежните Владини ресори за непосредно запознавање со
проблемите на гевгелиските стопанственици и обезбедување на соодветна помош.
Паралелно, преку донации и други финансиски извори да обезбедиме дополнителна
опрема за здравствениот систем во општината.
Но, сепак, тоа не значи дека целосно прекинавме со подобрувањето на
квалитетот на живеење на граѓаните и со решавањето на инфраструктурните
проблеми.Предуслов за тоа, секако, беше стабилизирањето на финансиската состојба
на општината, така што минатата година, наспроти проблемите предизвикани од
пандемијата, продолживме со континуиран пораст на реализацијата на буџетските
приходи, остварувајќи 81% од предвидениот Основен буџет. Како резултат на тоа
значаен дел од буџетските средства беа наменети за модернизација на општината,
пред се, за проширување и подобрување на локалната патна инфраструктура.
Имајќи предвид дека финишираа активностите околу реализацијата на
капиталните проекти, еколошката слика на Општина Гевгелија е заокружена и
создадени се предуслови за одржлив локален економски развој на општината.
Потврда за тоа е и поведената постапка за издавање на одобренија за градба на нови
супермаркети, како и најавената заинтересираност на одделни турски компании за
инвестирање во ТИРЗ „Прдејци“. Значајни вложувања беа реализирани и во
образовните и предучилишните установи, во прв ред, за подобрување на условите за
престој, образование и воспитување на децата.
Посебно значајно е што минатата година беа финиширани сите активности
околу тендерската документација за реализација на проектите со веќе доделените
грантови. Од Германската влада преку KFW банката за поквалитетно водоснабдување
и сепарација на атмосферската од фекалната канализација, од Грчката влада за
ревитализација на депонијата кај Сува Река и од доделениот грант од Светска банка
преку Министерството за транспорт и врски за изградба на улицата „Методија Антонов
Ченто“ во Мрзенци. Станува збор за вкупно 3,8 милиони евра грантови средства со кои
значително ќе биде подобрена патната и комуналната инфраструктура во Општина
Гевгелија. Тоа е само уште една потврда дека битката со пандемијата продолжува, но
продолжуваат и вложувањата за поквалитетен живот во Општината.
м-р Сашо Поцков
Градоначалник
на општина Гевгелија

2

Извештај за работата на Градоначалникот на Општина Гевгелија во 2020 година
НАДЛЕЖНОСТИ
Општина Гевгелија, во текот на 2020 година, своите надлежности ги
остваруваше во услови на пандемијата од КОВИД-19, прогласената вонредна состојба
и заштитните мерки од Корона вирусот. Ваквата светска здравствена катаклизма
значително влијаеше на приоритетите во работењето на локалната самоуправа. Веќе
во март, со активирањето на Општинскиот штаб за заштита и спасување сите
активности беа насочени кон доследно применување на заштитните мерки и
протоколи на Министерството за здравство и на Владата на РСМ. Во прв ред, за
заштита на здравјето на граѓаните, подобрување на здравствениот систем заради
функционирање во услови на пандемија и ублажување на последиците од истата.
Сите вакви новонаметнати приоритети беа иницирани од Општинскиот штаб за
заштита и спасување, поддржани од Советот на Општина Гевгелија, а
операционализирани од страна на Општинската администрација.
Токму ваквата соработка меѓу Градоначалникот на Општината и Советот на
општина Гевгелија, со поддршка на Општинската администрација, Јавното
претпријатие ЈПКД „Комуналец“ и вработените во Општата болница во Гевгелија и
Центарот за јавно здравје- ПЕ Гевгелија, придонесе епидемиолошката состојба во
општината, со одредени критични периоди и пикови, да биде под контрола и стабилна.
Имајќи ја предвид ваквата состојба, а тргнувајќи од законските надлежности,
Градоначалникот на општината настојуваше во текот на изминатата година да ја
мобилизира локалната самоуправа и да ја насочи, во прв ред, кон заштита на
здравјето на граѓаните, но истовремено и кон задоволување на конкретните потреби
на граѓаните. Притоа, беше обезбедена редовна соработка и поддршка од подрачните
единици на надлежните државни органи и институции.
Во текот на 2020 година, Советот на Општина Гевгелија одржа 16 седници, а
тоа значи дека континуирано работеше преку цела година. На седниците беа
предложени 258 најразлични акти од неговата надлежност, од кои 243 беа донесени.
Од страна на Градоначалникот беа предложени 116 акти, од кои беа донесени 110, а
142 акти беа предложени од други предлагачи. Комисиите на Советот на Општината
одржаа 83 седници, на кои беа разгледани 258 акти. Заедничка определба беше
навременото донесување на предложените акти со цел да се обезбеди здравствена
заштита на населението, функционирање и развој на локалната самоуправа.
Градоначалникот на општината редовно го информираше Советот за сите
актуелни прашања, активности и проекти, кои директно влијаат за подобрување на
услугите кон крајните корисници-граѓаните. Покрај редовните активности, приоритет
имаа преземените мерки на Општинскиот штаб за заштита и спасување, главно,
насочени кон операционализација и примена на заштитните мерки и протоколи
пропишани од Министерството за здравство на РСМ. Советот на Општината неколку
пати беше информиран и расправаше за епидемиолошката состојба и преземените
мерки, а во нивното спроведување беа непосредно вклучени и подрачните единици на
надлежните министерства.
Закажани седници
на Советот на Oпштина
Гевгелија
Предложени акти
Предложени акти од
Градоначалникот
Предложени акти од други
предлагачи
Одржани седници на Комисии

16

Одржани седници

16

258

Донесени акти

243

116

Донесени акти

110

142

Донесени акти

121

83

Разгледани акти

258
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ФИНАНСИИ
Општина Гевгелија, во текот на 2020 година, наспроти предизвиците со кои се
соочи поради пандемијата од КОВИД-19, забележа стабилно финансиско работење.
Тоа најдобро го потврдуваат остварувањата на Општинскиот буџет кои се скоро на
исто ниво, како и во претходната 2019 година кога беа остварени најдобри финансиски
резултати во Општина Гевгелија. Вкупно реализираните приходи на Буџетот на
општина Гевгелија за 2020 година изнесуваат 428.072.622 денари или 80,94 % од
планираниот Буџет во вкупен износ од 528.891.907 денари. Приходите на Основниот
буџет се реализирани во висина од 188.802.389 денари или 80,85% од планираните
приходи во висина од 233.515.467 денари.
Реализираните капитални расходи во минатата година, наспроти пандемијата,
укажуваат дека инвестиционата активност продолжи и минатата година. Имено,
реализираните капитални расходи на Основниот буџет, според Завршната сметка, на
Буџетот на Општина Гевгелија во 2020 година, покажуваат дека од планираните
капитални расходи во 2020 година во износ 89.768.685 денари биле реализирани
69.413.655 денари или 77,32%. Тоа е само потврда за развојната компонента на
инвестициони активности во Општина Гевгелија, и во минатата година. Особено ако се
има предвид дека дел од расходите беа наменети за санација на последиците од
Ковид 19 и подобрување на здравствениот систем во општината.
Во законскиот рок Советот на Општина Гевгелија буџетската рамка на Општина
Гевгелија за 2021 година ја утврди на 474.577.569 денари, додека на Oсновниот буџет
на 210.602.637 денари. Ваквата буџетска рамка беше утврдена согласно законските
ограничувања: на просечните буџетски остварувања во 2017,2018 и 2019 година, плус
30%. Доколку најавената можност за зголемување на процентот на 50% ја добие
собраниската поддршка, тогаш буџетската рамка за 2021 година ќе биде зголемена.
Новата буџетска рамка беше проектирана во две фази, најпрво, се расправаше за
нацрт-верзијата на Општинскиот буџет, а по јавната расправа, пред крајот на
годината, и по неговата Предлог-верзија.
Со тоа беше обезбедена целосна транспарентност во процесот на
донесувањето на Буџетот на Општина Гевгелија. Градоначалникот на општина
Гевгелија оствари работна средба со претседателите на сите Месни заедници кои ги
истакнаа евидентираните потреби на жителите во населените места. Покрај ова, сите
граѓаните на општина Гевгелија можеа да учествуваат во креирањето на Општинскиот
буџет со пополнување на анкетниот прашалник преку веб-платформата за Граѓанско
учество во креирањето на Буџетот за 2021 година.
Покрај редовните буџетски активности, Општина Гевгелија минатата година
издвои и посебни средства за финансиска подддршка на здравствениот систем во
Гевгелија и поквалитетно справување со пандемијата. Советот на Општина Гевгелија
на Општатата болница во Гевгелија и додели 377.364 денари за доградба на
Дневниот КОВИД-19 центар, за прием, тестирање и дневна терапија на пациентите.
Исто така, Општина Гевгелија обезбеди финансиски средства и ги изврши сите
подготвителни активности за поставување и уредување на Модуларната КОВИДболница во Гевгелија. Почнувајќи од уредувањето на локацијата, па се до
приклучување на објектот на водоводната, канализационата и електричната мрежа.
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ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ И ТАКСИ
Спроведувањето на даночната политика во општина Гевгелија, во 2020 година,
се одвиваше во значително отежнати услови, како резултат на пандемијата од
КОВИД-19. Советот на Општина Гевгелија, заради ублажување на последиците од
Корона вирусот, по иницијатива на Градоначалникот на Општина Гевгелија, донесе
одлука за намалување на комуналните такси за називот на фирмата, како дел од
општинскиот пакет-мерки за ублажување на последиците од Корона вирусот.
Комуналната такса за називот на фирма на деловни простории за физички лица кои
вршат дејност, е намалена од 2.000 на 1.300 денари, комуалната такса за називот на
фирма на деловни простории на физичките лица кои вршат дејност, а данокот го
плаќаат во паушален износ е намалена од 500 на 350 денари, комунална такса за
називот на фирма на деловните простории на трговските друштва и други правни лица
од областа на производството, прометот и услугите, од 6.000 денари е намалена на
4.000 денари.
Покрај ова, Советот на општина Гевгелија одлучи таксата за користење на
просторот пред деловните простории за вршење на дејност да се намали од 7 на 5
денари од метар квадратен на ден. Намалените комунални такси се применуваа до
крајот на годината бидејќи стануваше збор за еднократна даночна обврска. Мерките
произлегоа по целосната анализа на состојбата и можностите за ублажување на
последиците од Корона вирусот, согласно коригираниот тарифник на комунални такси
усогласен со Законот за комунални дејности. Ваквите мерки ги намалија приходите и
реализацијата од комунални такси.
За спроведување на даночната политика на општина Гевгелија во 2020 година,
од страна на Одделението за локални даноци и такси, беа преземени повеќе
активности и донесени се следните решенија и други акти:
- 8.227 решенија за данок на имот со вкупен износ од 18.278.841 денари,
почетно салдо 21.082.070 денари и вкупна наплата од 14.411.245,00 денари или
33,61% на наплата од вкупното задолжение или 78,84% на наплата во однос на
задолжението за 2020 година. Изработени се нови 1.111 даночни пријави и издадени
се 3.788 опомени за неплатен данок на имот на физички и правни лица.
- 412 решенија за утврден данок на промет на недвижност со вкупно
задолжение од 15.100.063 денари, почетно салдо од 1.120.140 денари и вкупна
наплата од 15.349.469 денари или 94,63% на наплата од вкупното задолжение или
101,65% од задолжението за 2020 година.
- Изготвени се 7 пресметки за камата на данок на промет на недвижен имот
и наследство и подарок во износ од 27.946 денари, почетно салдо 6.885 денари и
наплата од 27.796,00 денари или 80,23% на наплата од вкупното задолжение или
99,46% од задолжението за 2020 година.
- 380 решенија за утврден данок на наследство и подарок со вкупно
задолжение 1.277,863 денари, почетно салдо од 141.203 денари и вкупна наплата од
1.273.861 денари и 89.76% од вкупното задолжение или 99,68% од задолжението за
2020 година.
- 1.845 решенија за комунална такса за истакнување назив на фирма во
вкупен износ 5.754.845 денари, почетно салдо од 15.899.622 денари и вкупна наплата
од 3.849.614 денари и 17,77% од вкупното задолжение и 66,89% од задолжението за
2020 годинa. Издадени се 1.196 опомени за неплатена комунална такса за фирмарина.
- 40 решенија за комунална такса за користење на простор пред деловни
простории во вкупен износ од 626.919 денари, почетно салдо 1.496.024 денари, со
вкупна наплата од 893.275 денари и 42,00% наплата во однос на вкупното задолжение
и 142,49% во однос на задолжението за 2020 година.
- 20 решенија за комунална такса за истакнување на реклами, објави и
огласи на јавни места во вкупен износ од 64.000 денари, почетно салдо од 11.200
денари и вкупна наплата од 68.000 денари или 91,49% од вкупното задолжение и
107,5 од задолжението за 2020 година.
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- За комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градот,
нема издадено решение за 2020 год.
По сите донесени решенија од страна на Градоначалникот на општина
Гевгелија, по погоре наведените основи, нема поднесено тужба.
Донесени
решенија
за 2019

Донесени
решенија
за 2020

Облог на
решенија за
2019

Облог на
решенија за
2020

% на наплата од вк.
задолжение

% на наплата од вк.
задолжение
2020

Данок на имот

7.107

8.227

17.880.597

33,61%

78,84%

Данок на
Промет

426

412

14.248.531

18.278.84
1
15.100.06
3

94,63%

101,65%

369

380

1.608.520

1.277.863

89,76%

99,68%

1.901

1.845

9.952.125

5.754.845

17,77%

66,89%

КТ за користење простор

27

40

1.564.946

626.919

42,00%

142,49%

КТ за користење плоштад

5

/

58.800

/

/

/

КТ за објави и
реклами

19

20

159.700

64.000

91,49%

107,5%

Данок на
наследство и
подарок
КТ за
фирмарина

Решение за
присилна
наплата

/

/

/

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Пандемијата од КОВИД-19, минатата година, предизвика најголеми штети и
последици на локалниот економски развој, пред се, поради зависноста на гевгелиската
економија и услужни дејности од прекуграничниот промет. Затоа, и главен приоритет
беше ублажувањето на последиците од пандемијата, преку општински мерки и пакетот
на економски мерки на Владата на РСМ. Во таа насока беа и неколкуте организирани
средби на стопанствениците со ресорните министерства во Владата на РСМ за
директно запознавање со состојбите во гевгелиското стопанство и штетите што
најповеќе ги трпат економските оператори во туризмот, угостителството, транспортот
и услужните дејности.
До крајот на 2020 година, според статистиката на Агенцијата за вработувањеПЕ Гевгелија за регионот што го покрива, вклучувајќи ги и општините Богданци и
Дојран, евидентирани се 2116 лица кои бараат работа. Од вкупната бројка, 200 лица
се од Дојран, 480 од Богданци, а останатите 1436 лица се од општина Гевгелија.
Споредбено со 2019 година, во 2020 бројот на лица кои бараат работа се зголемил за
144%. Во оваа статистика се вбројуваат отпуштањата во фирмите, кои претрпеа
големи штети од КОВИД- пандемијата. Но, тука влегуваат и лицата кои тукушто
завршиле средно или високо образование и се јавуваат како активни баратели за
работа на пазарот на трудот.
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Пандемијата ги забави или ги одложи и другите планирани активности за
поттикнување на локалниот економски развој, како што е изработката на Стратегија за
одржлив развој на општина Гевгелија за периодот 2021 – 2025 година. Исто така, беше
одложена и втората по ред манифестација Фестивал на локална храна и вино
„Гевгелија 2020“ која се одржува под покровителство на Општина Гевгелија, а со
поддршка од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на РСМ.
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 работилници процесот беше одложен. И покрај
одложувањето на целиот процес, изработката на овој стратешки развоен документ
останува да биде врвен приоритет на општината. За потребите на стратегијата,
ФЛОРИТ - Гевгелија во 2020 во најголем дел ги направи секторските анализи, а во
Стратегијата ќе бидат земени предвид и резултатите од завршната евалвација на
Стратегијата за регионален развој 2009-2019, како и од другите стратешки документи.
Во рамките на ЛАГ „Бојмија“, кои активности ги координира ФЛОРИТ-Гевгелија,
во завршна фаза е имплементацијата на „Интегрирана информативна и туристичка
понуда од територијата на ЛАГ „Бојмија“, за којшто проект беше потпишан договор за
финансиска поддршка со Агенцијата за финансиска поддршка наземјоделството и
рурален развој. Поставени се информативни табли нанајфреквентните места од
четирите општини Гевгелија, Валандово, Богданци и Дојран, кои ја формираат
територијата на ЛАГ „Бојмија“. Воедно се изработува и андроид апликација за
туристичка промоција како најдобар, најефикасен и најлесно пристапен до
корисниците.
За зголемување на приходите на малите фармери и привлекување на нови
фармери преку воведување на иновации во земјоделството и руралниот развој, во
рамките 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. 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.
Минатата година продолжија и беа интензивирани активностите околу
гасификацијата, посебно значајни за локалниот економски развој, но и одржливиот
еколошки развој. Активностите се одвиваа на две нивоа - државно, преку финиширање
на изработката на потребната документација за изградба на интерконективниот
гасовод МК-ГР во нашата земја кој ќе влегува меѓу Богородица и Стојаково, а ќе
поминува низ територијата на општина Гевгелија. Од страна на АД „Национални
енергетски ресурси“ и Владата на РСМ веќе е најавено дека во текот на 2021 година
се очекува распишување на тендер и започнување на изведбените работи. Тоа значи
донесување на гасот до приклучната гасоводна станица на влезот од Гевгелија.
Обврска на Општината е да изработи основен проект за гасоводната мрежа, поради
што Општина Гевгелија аплицираше за изработка на техничка документација на
објавениот повик од Шведската амбасада, УНДП и Министерството за локална
самоуправа на РСМ.
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ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Во текот на 2020 година, продолжија активностите за проширување и
подобрување на патната инфраструктура во општина Гевгелија. За таа цел, беа
вложени 38.850.482 денари или скоро 630.000 евра, главно, средства од Oпштинскиот
буџет. Најмногу средства - 23.549.876 денари беа вложени за изградба на нови улици
и тековно одржување на локалните патишта. Притоа, беа изградени 1.250 м² нови
улични површини, меѓу кои и целосната реконструкција на улицата „Индустриска“ во
Гевгелија. Исто така, беа темпонирани улицата „Кожув“ во Гевгелија и улицата „Борис
Трајковски“ во населеното место Мрзенци, како и дел од примарната секундарна
мрежа за мултинаменски комплекс „Милци“- Гевгелија.
Минатата година беше извршена и санација на Mостот и речното корито на
Сува Река, на влезот во Моин, инвестиција која чинеше 2.037.863 денари. За
реконструкција на улици во општина Гевгелија,во текот на 2020 година,беа вложени
4.648.288 денари, со кои средства беше обновен асфалтот на површина од 8.712 м².
За бетонирање од Општинскиот буџет беа издвоени 5.984.497 денари за бетонирање
на 6.593 м² помали улици, краци и тротоари. Додека пак, со павер-елементи беа
уредени 4.794 м² тротоари, патеки и други јавни површини.
За одбележување е што во Гевгелија успешно се реализирани два проекта кои
придонесуваат за поголема безбедност во сообраќајот, но и кои го менуваат урбаниот
лик на градот. Извршена е целосна реконструкција на улицата „Илија Миов“, како и на
улицата „Миле Пецанов“, која беше преуредена. Почнувајќи од уредувањето на
тротоарите, поставувањето на систем „капка по капка“, па се до засадувањето на нови
дрвореди. Исто така, една од главните сообраќајници во центарот на градот - дел од
улиците „7 Ноември“ и „Димитар Влахов“ доби нов асфалт.
I
1
1.1
1.2
1.3
2.
II
1.
2.
III

Изградба на улици
Изградба на улици во општина
Гевгелија
Изградба (реконструкција на улица
„Индустриска“- Гевгелија
Тампонирање на улица „Кожув“Гевгелијa
Тампонирање на улица „Борис
Трајковски“- Мрзенци
Изградба на примара и секундарна
сообраќајна мрежа за мултинаменски
комплекс „Милци“- Гевгелија
Тековно одржување на улици и
општински патишта
Тековно одржување на улици и
општински патишта
Санација на Мостот и речното корито
околу Мостот на Сува Река на влезот во
с. Моин
Реконструкција на улици
(Обновување на асфалт)

1.

Улица „7 Ноември“- Гевгелија, центар

2.

Паркинг на ул. „Илинденска“- Гевгелија

опис

Вредност

м

м2

1,250.43

5,084.92

13,270,061.46

662.51

5,807,914.02

5,807,914.02

451.59

486,618.15

136.33

175,303.29
6,801,226.00
102,279,812.37
8,241,952.37
2,037,863.00
8,712.61

4,648,288.00

2,066.09

370,108.00

847.64

674,804.65
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3.

Улица „Индустриска“- Гевгелија

4.
5.
6.
7.
IV

356.86

155,815.00

Улица „Вардарска“- Прдејци

2,467.09

1,435,630.00

Улица „Илинденска“- Давидово
Пристапен пат до Мостот за МилетковоМиравци
Порамнување на улица во Миравци

1,802.54

1,055,673.00

1,172.39

478,417.00
144,435.00

Бетонирање (улици-краци и
тротоари)
Улица „Гоце Делчев“- Мрзенци и трапез
поврзување со главна улица
Улица „Бошко Бозаџиев“- Мрзенци

6,593.00

5,984,497.13

1,141.70

822,265.19

549.20

409,889.42

1,142.00

829,452.71

459.20

333,090.12

5.

Улица покрај „Рауљот“- Гевгелија
Улица „Филип Втори Македонски“Богородица
Улица бр. 2 Богородица

174.30

127,584.11

6.

Улица во с. Кованец

1.102.00

789,999.35

Улица во с. Петрово
Улица „Ѓорги Сугаре“- крак запад
8.
Гевгелија
Ул. „Деко Ковачев“- сокаци исток и запад
9.
Гевгелија
10. Улица „Серменинска“- крак Гевгелија

440.70

382,655.05

551.90

397,058.47

295.30

246,410.26

256.00

196,273.89

11. Детско игралиште- Гевгелија

377.50

264,010.26

12. Бетон кај ламели- железничка пруга

103.20

67,964.34

1.
2.
3.
4.

7.

13. Потпорен ѕид Миравци
Демонтажа и монтажа на канализациони
14.
шахти
Изградба и реконструкција на
тротоари, патеки, станбени улици и
V
други јавни површини со паверелементи во општина Гевгелија
Улица „Ѓорги Велков“ и тротоар на ул.
1.
„Гоце Делчев“- Негорци
Улица „Кукушка“ и тротоари на ул.
2.
„Миле Пецанов“- Гевгелија
Тротоари на ул. „Миле Пецанов“3.
Гевгелија
Тротоари на ул. „Деко Ковачев“ и „Сава
4.
Михајлов“- Гевгелија
Бетонирање на улица покрај „Рауљот“5.
„Деко Ковачев“- Гевгелија и ул. „Ванчо
Баламов“- Прдејци
6.
Улица во с. Богородица
7.
8.

Улица во с. Миравци
Тротоари на улица кон фабрика „Вори“ и
на ул. „Моински пат“- Гевгелија

778,889.16
338,954.16
1,356.43

4,794.11

4,667,820.00

97.20

413.89

778,889.16

348.58

816.24

1,029,485.00

159.05

284.18

343,404.00

84.05

132.50

162,632.00

1,619.10

1,112,943.00

101.95

502.92

593,013.00

138.30

433.76

467,217.00

427.30

591.52

590,232.00
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Во рамките на проектните активности на ЈИПР со средства од Бирото за
регионален развој и сопствени средства беше извршена реконструкција на патот
Богородица-Стојаково во две фази. Во втората фаза од реконструкцијата целосно
беше обновен патот за Богородица, од крстосницата со регионалниот пат ГевгелијаБогданци, па, се до излезот на Богородица.
Додека пак, преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој ИПАРД беше изградена последната делница од патот Негорци-Серменин, во вредност
од 6.841.438. Исто така, беше изграден и локалниот пат од населеното место
Давидово до манастир „Св.Илија“, во вкупна вредност од 8.961.139 денари.
р.
бр.

Проект/Активност

3.

Ревитализација на патот Богородица - Стојаково,
крстосница со регионалниот пат Гевгелија Богданци
1-ва фаза
Ревитализација на патот Богородица - Стојаково,
крстосница со регионалниот пат Гевгелија Богданци
2-ра фаза
Изградба на дел од локален пат за поврзување на
с. Серменин со с. Негорци

4.

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

1.
2.

Вредност
ден.

Сопствено
учество
ден.

8.764.385

511.037

12.432.640

1.515.152

6. 841.438
8.961.139

1.769.598

Општина Гевгелија е една од ретките општини која е покриена со сообраќајна
вертикална сигнализација според современите европски стандарди. Подобрувањето
на локалната улична мрежа ја следеше и соодветно сообраќајно обележување, со што
значително е зголемена безбедност во сообраќајот. Во текот на 2020 година,
извршено е хоризонтално обележување во Гевгелија на сите такси-стојалишта и
автобуски постројки, јавните паркинзи, местата за паркирање на лица со посебни
потреби, како и пешачките премини и рабовите на кружните текови.
Минатата година, беа поставени нови модели на забавувачи на брзина кои
имаат двојна улога - да ја забавуваат брзината на возилата, но и да служат како
пешачки премини. Покрај во Гевгелија, забавувачи на брзина беа поставени и во
населените места: Богородица, Негорци и Миравци. Покрај хоризонталното
обележување, истите се означени и со вертикална сигнализација.
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Минатата година, во Општина Гевгелија, покрај финиширањето на капиталните
еколошки проекти, беа реализирани и неколку значајни инвестициони проекти за
подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Во пресрет на Денот на
ослободувањето на Гевгелија - 7 Ноември, беше предадена во употреба новата
комунална инфраструктура во населбата „Караорман“. Жителите на оваа станбена
населба, кои од поодамна платиле комунален надомест, добија нова водоводна и
канализациона мрежа. За реализација на комплетната комунална инфраструктура на
„Караорман“ беа вложени 9,5 милиони денари. Изградена е водоводна мрежа на
сервисните улици „Галилео Галилеј”, „Апостол Петков” и „Павел Шатев”, во должина
од 1.763 метри и пумпна станица за зголемување на притисокот од вода на
највисоките делови од населбата. Проектот е реализиран со доделениот грант од
Светска банка во износ 4.173.571 денар за успешно реализираниот проект за изградба
на новиот водоснабдителен систем во Гевгелија. За целосна реализација на проектот
од Општина Гевгелија беа обезбедени дополнителни 1.137.817 денари, како
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сопствено учество. Додека пумпната станица, во вредност од 1.765.987 денари, беше
набавена и монтирана од страна на ЈПКД „Комуналец“. По обезбедувањето на вода за
пиење, Општина Гевгелија изгради и нова канализациона мрежа во населбата
„Караорман“, во должина од 1055 метри, за што од Општинскиот буџет беа издвоени
2.700.000 денари.
Обнова на комуналната инфраструктура е извршена и во некои населени
места. Во Моин е изградена Прочистителна станица за отпадни води со финансиска
поддршка од Бирото за рурален развој, но и со сопствено учество. Со изградбата на
Прочистителната станица се заокружува целосно канализациониот систем во ова
населено место, каде што претходно беше изградена канализациона мрежа.
Проект
1.
2.
3.
4.

5.

„Изградба на водоводна мрежа на
улиците „Галилео Галилеј”, „Апостол
Петков” и „Павел Шатев” во Караорман
Изградба на пумпна станица во
„Караорман“
Изградба на нова канализациона линија
во населбата „Караорман“
„Изградба на фекален колектор со
прочистителна станица во село Моин
„Изградба на атмосферска
канализација во дел од улица
„Индустриска” и дел од новопланирана
сервисна улица бр. „5”

Вредност

Грант/ ден

Општина
Гевгелија

5.311.388

МСИП
4.173.501

1.137.817

1.765.987

ЈПКД
„Комуналец“

2.513.932

2.513.932

7.173,223

Биро за
регионален
развој
2.450.615

4.722.708

3.028,246

МСИП
1.735.016

1.293.230

Минатата година продолжија изведбените работи за регулација на дел од
коритото на Сува Река во рамките на проектот „AQUA M2“ што се реализира со
финансиска поддршка од ИПА Програмата за прекугранична соработка. Најголемиот
дел од работите за регулација на 600 метри од коритото на Сува Река се завршени.
Паралелно се одвиваше и набавката на опремата за мерење на квалитетот на водата
во реката Вардар. Имено, на ЈПКД „Комуналец“ му се доделени 123.807 евра за
набавка на најсовремена лаборториска опрема за мерење на квалитетот на водата во
реката Вардар. Проектот се реализира од страна на Општина Гевгелија и ЈПКД
„Комуналец“, во партнерство со јавните претпријатија во прекуграничните општини
Пеонија и Халкидона и Одделот за хемија при Универзитетот „Аристотел“ во Солун.
Пред крајот на минатата одина, од страна на меѓународниот консултант за
реализација на 2,5 милиони евра германскиот грант, кој преку KFW банката и беше
доделен на општина Гевгелија, беа прифатени предложените проекти од страна на
Општина Гевгелија. Станува збор за изградба на водоводна линија за довод на вода
од новиот водоснабдителен систем во Гевгелија за Негорци и за Прдејци,
рехабилитација на постојната водоводна линија на потегот Гевгелија-Богородица,
како и за реализација на Проектот за заштита на Гевгелија од атмосферски води,
преку сепарација на досегашниот постоечки мешовит канализационен систем и
изградба на нова атмосферска канализациона мрежа во јужниот дел на градот, од
поранешната Касарна, па сѐ до железничката пруга. Покрај ова, предвидена е замена
на старите затворачи во дистрибутивната водоводна мрежа во ЈПКД „Комуналец“,
како и замена на корисничките водомери со далечинско читање. По подготовката на
тендерската документација од страна на меѓународниот консултант, се очекува на
почетокот од 2021 година тендерот да биде распишан, согласно постигнатиот договор
со донаторот, од страна на ЈПКД „Комуналец“.
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ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
- Гевгелија е место со висока јавна свест и се наоѓа високо на еколошката мапа
поради еколошката правда за која се залага. И тоа, не само кога е во прашање
заштитата на животната средина, бидејќи еколошката правда е нешто повеќе, а во
Гевгелија тоа се манифестира преку јасното спротивставување на граѓаните и
експертите за отворање на рудници, погони за преработка на комунален отпад, но и
настојувањата за обезбедување на достоинствен живот за граѓаните. Оваа беше
оценката на ЦИВИЛ изречена на работилницата „Зелените доаѓаат“ во Гевгелија, која
беше дел од проектот што оваа невладина организација го спроведува со поддршка
од Фондацијата „Хајнрих Бел.“
Општина Гевгелија и во текот на 2020 година продолжи со доградувањето на
брендот – еколошки оддржлива средина, и тоа, со повеќе конкретни зафати. Пред сѐ,
финиширањето на сите проекти и активности кои придонесуваат за еколошки одржлив
развој. Но, и реализација на некои нови проекти кои придонесуваат за поголема
заштита на животната средина. Приоритет во активностите беше даден на
подготовката на документација за распишување на Меѓународен тендер за
ревитализација на Старата депонија, со што ќе бидат создадени услови за
профункционирање на новата Времена депонија за комунален отпад. Целосната
ревитализација на Старата депонија, секако, е зафат што значително ќе ја подобри
еколошката слика за Гевгелија.
Како што е познато, потпишан е договор меѓу Грчката амбсада со Швајцарската
агенција за развој (SECO) за пренасочување на 420.000 евра од неискоиристениот
грчки грант за изградба на Прочистителната станица кај Гевгелија за санација на
Старата депонија. Изработен е основен проект за изградба на уште еден заштитен зид
на Сува Река, за транспортирање на исцедокот од отпадот до Времената депонија,
третирање на комуналниот отпад и уредување на целиот простор на Старата депонија
во зелена површина. Од страна на Министерството за животна средина и просторно
планирање веќе е распишан меѓународен тендер за реализација на овој проект.
Во Гевгелија беше предаденаво употреба мониторинг-станицата за
квалитетотна амбиенталниот воздух, поврзана со националниот софтвер за следење
на квалитетот на амбиентниот воздух (AIRVIRO) и е дел од националната мониторингмрежа за следење на квалитетот на воздухот, со која управува Македонскиот
информативен центар за животна средина. Мониторинг-станицата е набавена преку
проектот „Развој и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот“
кој се спроведе во рамките на Министерството за животна средина и просторно
планирање, а истиот е финасиран од Interreg-IPA CBC програмата помеѓу Република
Северна Македонија и Република Грција.
Локацијата за поставување на мониторинг-станицата во Гевгелија беше
утврдена од Министерството за животна средина и просторно планирање со
претставниците од Секторот за урбанизам при Општина Гевгелија, на просторот кај
ЈОУ ДГ „Сончогледи“- Гевгелија. Од страна на Министерството за животна средина е
најавено дека Општина Гевгелија ќе биде вклучена во Катастарот на загадувачи, што
е предуслов за детектирање на заагадувачите и преземање на мерки за заштита.
Општина Гевгелија продолжи со поттикнувањето на иницијативите и проектите
за поголема енергетска ефикасност. На Времената депонија беа инсталирани
фотоволтаични панели кои обезбедуваат електрична енергија за функционирање на
овој новоизграден комунален капацитет. На тој начин, согласно Програмата за
енергетска ефикасност, обезбедени се условите за добивање на енергија по природен
пат. Инсталирањето на фотоволтаичните панели го изведе фирмата „Елмотерм“ од
Гевгелија која имаше најповолна понуда на објавениот тендер.
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УРБАНИЗАМ
Обезбедување на квалитетни услови за урбано живеење беше еден од
приоритетите и во текот на минатата година кое се реализираше преку комуналното
уредување на градежно земјиште, урбанистичкото планирање и заштитата на
животната средина. За остварување на ваквата политика, Општина Гевгелија
настојуваше да излезе во пресрет на барањата и потребите на граѓаните и правните
субјекти. Во прв ред, преку навремено и поефикасно решавање, било да се работи за
нивните барања согласно општинските надлежности или пак при обезбедувањето на
услови за инвестирање. Општина Гевгелија е меѓу првите општини во земјата која ги
применува електронското издавање на одобренија за градба и електронската
комуникација со Агенцијата за катастар. Ваквото електронско работење значително
влијаеше на ефикасноста и квалитетот на услугите кон граѓаните и правните субјекти.
Истовремено, е обезбедена целосна транспарентност и непречена комуникација со
граѓаните.
И покрај пандемијата од КОВИД-19, во текот на минатата година, во
Одделението за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина на
Општина Гевгелија двојно е зголемен бројот на поднесените и решените барања по
разни основи, во споредба со претходната година. Во текот на 2020 година, од страна
на граѓаните и правните субјекти до ова одделение биле поднесени 1.242 барања, а
биле решени 1.239 предмети. Имено, во тековната година се решаваат и заостанатите
предмети од претходната година, меѓу кои најголем број на заостанати предмети се
поврзани со барањата за легализација на бесправните објекти.
Што се однесува до другите поднесени барања, најголемиот број се решени во
законскиот рок. Така, минатата година биле поднесени 62 барања за одобрение за
градба од кои 52 биле решени, со што е овозможена непречена реализација на
проектите на инвеститорите. Во најчест случај, издадените одобренија за градба се
однесуваат на изградба на станбени згради за домување и на инидивидуални
станбени објекти. Од поднесените 28 барања за поставување на урбана опрема во
минатата година биле решени 23. Инаку, сите барања за извод од урбанистичкиот
план, како и другите поднесени барања за Е-катастар, се целосно решени.
р.
бр.

Вид на документи

1.

Извод од урбанистички план

2.

Легализација на бесправно
изградени објекти

3.
4.

Легализација на бесправни објекти
на земјодеслко земјиште
Одобрение за градење

5.
6.
7.
8.

Решение за поставување
на урбана опрема
Други решенија (промена на
инвеститор, измени во тек на
градба и др.)
Одобрение за градење на
земјоделско земјиште
Е-катастар

Поднесени
барања

Решени

За
решавање

401

401

0

32

621

2

53

52

14

23

6

157

6

10
562

0
0

Поднесени: 0
(653 останати)
Поднесени: 25
(30 - останати)
Поднесени: 62
(4 - останати)
Поднесени: 28
(1 - останати)
Поднесени:
154
(9 - останати)
Поднесени: 10
(0 - останати)
562

Жалби

2
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Урбанизацијата претставува предуслов за урбано живеење, но и задоволување
на барањата на граѓаните и правните субјекти кои сакаат да инвестираат во својот дом
или бизнис. Бавноста на постапките за донесување на урбанистичките планови,
главно, е поради се уште недецентрализираните надлежности од државно на
општинско ниво. Тоа значително го забавува и развојот во станбената, деловната и
урбаната сфера. Иако, споредбено со претходната година, во 2020 година се
донесени 5 урбанистички планови, за разлика од претходната година кога беше
донесен само еден план.
Донесени урбанистички планови
1.

Конечен ДУП за дел од блок 7 (7.5), општина Гевгелија, плански период 20192024год.

2.

ДУП за Блок 15 (дел од 15.10), општина Гев гелија, плански период 2020-2025год.

3.

Конечен УП за село Моин, општина Гевгелија, плански период 2017-2027год.

4.

Конечен УП за село Милетково, општина Гевгелија, плански период 2017-2027год.

5.

Конечен УП вон населено место за локалитет Негорски бањи, КО Негорци,
општина Гевгелија, плански период 2018-2028год.

Покрај донесените 5 урбанистички планови, во постапка се наоѓаат уште 19
плански документи кои се доставени на согласност до Министерството за транспорт и
врски:
Урбанистички планови во постапка
1.

Измена на ДУП за дел од Блок 14.2, КО Гевгелија, Општина Гевгелија.

2.

ДУП за дел од Блок 4 (дел од 4.3), КО Гевгелија, Општина Гевгелија.

3.

ДУП за Блок 1.2, Блок 2.1 и Блок 2.2, КО Гевгелија, Општина гевгелија.

4.

Измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 10.5, КО Гевгелија, општина Гевгелија.

5.

ДУП за Блок 12, КО Гевгелија, Општина Гевгелија.

6.

ДУП за Блок 7.2, КО Гевгелија, општина Гевгелија.

7.

ДУП за Блок 11 (11.2) КО Гевгелија ,општина Гевгелија.

8.

ДУП за Блок 11 (11.3) КО Гевгелија, општина Гевгелија.

9.

ДУП за дел од Блок 4.2, КО Гевгелија ,општина Гевгелија.

10

ДУП за Блок 15.1 и Блок 15.2, КО Гевгелија, општина Гевгелија.

11

Измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 10.2, КО Гевгелија, општина Гевгелија.
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12

ДУП за Блок 16, КО Гевгелија, општина Гевгелија.

13
14

УП за село Мрзенци со разработка на Блок 7, 12, 14 и 25,
КО Мрзенци, општина Гевгелија
УП за село Негорци, КО Негорци, општина Гевгелија.

15

УП за село Давидово, општина Гевгелија.

16

Измена и дополнување на УП за село Прдејци, Блок 4, КО Прдејци, општина
Гевгелија
Измена и дополнување на дел од Блок 7 од УПВНМ за мултинаменски стопански
комплекс на потег Гевгелија- Граничен премин „Богородица“, општина Гевгелија.

17
18
19

УП вон населено место за индустриска зона „Билото“
КО Прдејци, општина Гевгелија.
Измена на УПВНМ Граничен премин „Богородица“, општина Гевгелија.

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Општина Гевгелија меѓу првите општини ги исполни условите и се стекна со
овластување за вршење на работите за располагање со државно градежно земјиште
кое се наоѓа во општинска надлежност. Врз основа на Програмата за работа во
областа на располагањето соградежно земјиште, сопственост на Република Северна
Македонија, на подрачјето на општина Гевгелија, минатата година, во Одделението за
располагање со државно градежно земјиште преку електронскиот систем на градежно
земјиште беа подготвени и понудени на продажба 9 градежни парцели.
Преку спроведување на постапки за електронско јавно наддавање за отуѓување
на градежно земјиште, во текот на 2020 година, извршено е оттуѓување на градежно
земјиште, согласно Деталните урбанистички планови за Блок 5.3 и 5.6 во населбата кај
Касарна и Блок 9 во населбата „Караорман“. Парцелите се наменети за изградба на
објекти А1- Домување во станбени куќи, а согласно Уредбата за висината на цената на
државното градежно земјиште беа со почетна цена на наддавање од 61 ден./м 2. На
продажба беше понудена и 1 парцела во Блок 14 во Гевгелија наменета за изградба
на објект за лесна индустрија со почетна цена на наддавање од 61 ден./м 2.
Од вкупно понудени на продажба 9 градежни парцели по пат на електронско
јавно наддавање отуѓени се 7 градежни парцели на физички или правни лица:
Објавени
градежни
парцели

Отуѓени
градежни
парцели

Градежна парцела /
Урбан Блок

Намена на градежна
парцела

Блок 5.3 и 5.6
КО Гевгелија- (Касарна)

А1- Домување во станбени
куќи

3

2

Блок 9- (9.1 и 9.2)
КО Гевгелија- „Караорман“

А1- Домување во станбени
куќи

5

4

Блок 14 (14.1 и 14.2)
КО Гевгелија

Г2- Лесна индустрија

1

1
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Во текот на 2020 година, преку електронскиот систем на градежно земјиште
поднесени се и 17 барања од физички и правни лица за отуѓување на државно
градежно земјиште со непосредна спогодба. Поголем дел од барањата се однесувале
за оформување на градежна парцела, согласно Детален урбанистички план и за
оттуѓување градежно земјиште врз основа на донесено решение за утврдување на
правен статус на бесправен објект. Согласно законските прописи, решени се 14
барања за отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба.
Отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба
Поднесени барања
Решени
Во постапка
17
14
3
Заради изградба на комунална инфраструктура во општина Гевгелија
(општински патишта, улици, водовод, канализација) надлежност на Општината е и
поведување постапки за експропријација и воведување право на службеност на
земјиште во приватна сопственост. Поточно, земјиштето кое би било опфатено при
изградбата на инфраструктурата. Во текот на 2020 година,со предлог за
експропријација на Општината поведени се 14 постапки за потполна експропријација
за изградба на улици во градот. Притоа, пред надлежниот орган, потпишани се
6спогодби за експропријација.
Предлог за експропријација
за улица
Крак на ул. „Александар Сингер“
- Станбен Блок 4
„Александар Бел“, КО Мрзенци
„Апостол Петков“ - „Караорман“
„Кожуф“ Гевгелија

Извршена
експропријација

Во постапка
за расправа

1

/

1
1
3

1
/
7

ИНПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Општина Гевгелија, согласно своите надлежности врши инспекцискиот надзор
кој е посебно значаен контролен механизам во примената на законските одредби.
Особено, кога се работи за градежништвото, комуналната и патна инфраструктура и
заштитата на животната средина. За поголема ефикасност на овој контролен
механизам, настојувањата беа насочени кон поголема присутност на теренот,
санкционирање на констатираните неправилности, но и изнаоѓање на соодветни
решенија на проблемите кои го забавуваат инспекцискиот надзор. Во прв ред,
поголема организираност и екипираност на инспекциските служби, за што веќе се
преземени одредени активности.
Новите законски одредби според кои инспекцискиот надзор во општината се
врши од страна на лиценцирани инспектори, со нагласена отчетност и поголема
ефикасност, треба да придонесе за поголема ефективност на инспекцискиот надзор.
Процесот на усогласување на инспекцискиот надзор согласно новите законски
одредби во Општината веќе е започнат. Се очекува негово натамошно унапредување,
бидејќи функционалниот и ефикасен инспекциски надзор треба да обезбеди и
поквалитетни услови за живеење.
Комуналната инспекција во 2020 година има извршено 92 надзори,
констатирани 10 неправилности, за што се изготвени записници и преземени
соодветни мерки согласно закон. Во рамките на своите надлежности,од страна на
комуналната инспекција, врз основа на Законот за снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води, заради отстранување на дефект или
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приклучување на водоводна и канализациона линија,изготвени се 7 записници, за што
се донесени 7 решенија за отстранување на неправилности и
исто толку заклучоци за запирање на постапката.
Од областа на јавната чистота за отстранување и поставување на опрема или
прибавување на решение од надлежниот орган на Општината за вршење дејност пред
деловниот објект,направени се 33 контроли, за што се изготвени 33 записници и
направени исто толку решениja,од кои 8 вонреден надзори, решенија за отстранување
на хаварисани возила од јавната површина, како и отстранување на смет, песок, шут.
По извршените контролни надзори донесени се 44 записници-заклучоци за
запирање на постапката. Издаден е еден прекршочен платен налог на правно
лице.Врз основа на Законот за комунални дејности и Одлуката за комунален ред на
Општина Гевгелија, направени се 6 контроли, за што се изготвени записници и
издадени 6 решенија за отстранување на ситна и крупна стока и живина од урбаната
средина и исто толку записници со заклучоци, за запирање на постапката поради
отстранување на утврдените неправилности.
Видови на донесени акти:

2019

Решение за отстранување на дефект или приклучување на
водоводна и канализациона линија

5

7

7

8

8

8

13

25

25

4

6

6

1
1

1
1

1
1

1
3

44

44

36

92

92

Решенија по Законот за јавна чистота (отпадни води,
Хаварисани возила, песок, шут и сл)
Поставување на урбана опрема и трговска стока пред
деловни објекти за вршење дејност
Отстранување на ситна и крупна стока и живина од
урбаната средина
Прекршочен платен налог по ЗЈЧ
Барање за поведување на прекршочна постапка
Заклучок за отфрлање на барање поради неоснованост
или ненандлежност
Закон за урбано зеленило
Контролен записник со заклучок за запирање на постапката
Вкупно

2020
записници решенија

Ф

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44
25
57

88

13
46

11

11

00

10

3

2019
2020
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Инспекцискиот надзор во заштитата на животната средина, во текот на
2020 година, беше насочен кон заштитата и унапредувањето на квалитетот и
состојбата на медиумите на животната средина. Во прв ред: почвата, водата,
воздухот, на областите на животната средина, на биолошката разновидност и други
природни богатства, како и на заштита на озонската обвивка и заштитата од
негативното влијание на човекот врз климатскиот систем. Покрај одредбите од
Законот за заштита на животната средина, беа применувани и одредбите на
посебните Закони (за управување со отпад, за заштита од бучава во животната
средина, за квалитет на амбиентниот воздух, за управување со батерии и акумулатори
и отпадни батерии и акумулатори, за управување со пакување и отпад од пакување,
закон за електронска и електрична опрема и за води).
Овластениот инспектор за животна средина, во рамките на своите
надлежности, има извршено инспекциски надзори, за што се донесени 13 записника за
извршен инспекциски надзор, 4 записника за извршен контролен надзор, 5 решенија, 6
соопштенија, 15 известувања, 1 мислење и 4 елаборати за заштита на животната
средина. Притоа, беше извршен надзор на примената на Програмите за дезинсекција
и дератизација, односно спроведувањето на 2 лаврицидни и 3 теренски прскања
против комарци и извршената дератизација. Имаше зачестени контроли за заштита на
животната средина од бучавата, како и спроведувањето на акцијата за депонирање на
отпадните батерии и акумулатори.
Овластениот градежен инспектор својата работа ја насочи кон инспекциски
надзор над примената на Законот за градење и прописите донесени врз основа на овој
закон. Тоа подразбира вршење инспекциски надзор над градби од локално значење
кои во Законот за градење се дефинирани како градби од втора категорија. Оттука,
согласно законската регулатива, инспекцискиот надзор се однесуваше на градбите
што се градат со одобрение за градење или се градат бесправно. Основа за
поведување на инспекциска постапка е бесправната градба,односно градба која се
гради без одобрение за градење и градба која се гради спротивно на одобрението за
градење и одобрениот основен проект. Ваквите незаконски појави се присутни во
општината, поради што се наметна потребата од поголема присутност на теренот и
екипираност. Во извештајниот период овластениот градежен инспектор има
изработено 36 записника, а по констатираните неправилности од негова страна се
донесени 3 решенија за отстранување на градба. Исто така, на триесетина примени
барања или претставки од физички лица, има извршено увид на лице место и за
констатираната фактичка состојба има доставено одговори на истите.
ОБРАЗОВАНИЕ
Пандемијата на КОВИД-19 предизвика целосно нарушување на воспитнообразовно процес и прекин на наставата во сите образовни институции. По првото
полугодие, во кое во Општинските основни училишта и Средноучилишниот центар беа
запишани 640 ученици, наставата беше прекината. Новата учебна година започна на 1
октомври во сите пет основни училишта и средно-училишниот центар во Општина
Гевгелија, каде што беа запишани 2696 ученици, а наставата се одвиваше согласно
здравствените протоколи. За прв пат, во училишните клупи седнаа и новозапишаните
202 првооделенци, кои наставата ја следеа со физичко присуство.
Во Основните училшта во општината, каде што во учебната 2020/2021 година
беа запишани 2000 ученици, наставата со физичко присуство ја следат 755 ученици од
прво до трето одделение, како и ученициите од прво до петто одделение во ООУ
„Климент Охридски“ во Миравци и во сите 8 подрачни училишта. Додека,
преостанатите 1331 ученик наставата ја следат онлајн. Сите ученици располагаат со
компјутери за непречено следење на наставата, а за потребите на наставниците беа
набавени компјутери преку распишаниот јавен повик. Во СОУ„Јосиф Јосифовски“ сите
695 ученици наставата ја следат онлајн, а од страна на Училиштето беа обезбедени
компјутери за малиот број ученици кои не ги поседуваа.
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Училиште

2019/2020

2020/2021

2020/2021
Online

2020/2021
Физичко прис.

СОУ „Јосиф Јосифовски“Гевгелија
ООУ „Крсте Мисирков“- Гевгелија

640

695

695

763

776

515

261

ООУ „Владо Кантарџиев“Гевгелија
ООУ „Климент Охридски“Миравци
ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци

760

746

489

257

150

153

77

76

183

186

110

76

ООМУ „Васо Карајанов“Гевгелија

144

140

140

85
(индивидуално)

Вкупно

2640

2696

2026

755

По завршетокот на учебната 2019/2020 година, традиционално гевгелиските
Основни училишта и Средното училиште ги прогласија учениците од деветто
одделение што ја понесоа титулата првенец на генерацијата. Според Правилникот за
избор на првенец на генерација и исполнетите критериуми во текот на основното
образование, за првенци на генерацијата во основните училишта беа прогласени
најдобрите четворица ученици. Првенци на генерацијата беа прогласени и во СОУ
„Јосиф Јосифовски“ и во ООМУ „Васо Карајанов“. Градоначалникот на Општина
Гевгелија, по традиција, првенците во основното образование ги награди со по 5000
денари, а првенецот на генерацијата во СОУ „Ј.Јосифовски“ со 10.000 денари.
Шестмесечната пауза во гевгелиските
Oсновни
училишта
и во
Средноучилишниот центар беа искористени за подобрување на условите за настава.
Во сите училишта беа реализирани редовните санациони зафати, како и набавката на
потребните нагледни средства. Во овој период во училиштата беа реализирани и
повеќе проекти кои значително ги подобрија условите за квалитетна настава, било да
се работи за нов мебел, нагледни средства и поволни услови за инвалидизираните
ученици.Во текот на минатата година, во петте Основни училишта и во
Средноучилишниот центар „Јосиф Јосифовски“ беа вложени 10.913.443 денари.
Најголемиот дел од средствата беа заштедени од блок дотации, но дел од средствата
беа обезбедени од Општинскиот буџет. Најмногу средства беа вложени во ООУ„Владо
Кантарџиев“ 3.793.014 денари, во прв ред, за уредување на училиштниот двор во
Централното училиште, но и во Подрачното училиште во Богородица. Во ООУ „Ристо
Шуклев“, во Негорци, најголем дел од вложените 2.600.000 денари беа наменети за
замена на азбестните плочи на покривот со панели. Во ООУ „Крсте Мисирков“
половината од вложените 2.245.092 денари беа наменети за реконструкцијана ПУ во
Моин кое беше во дотраена состојба. Додека во ООУ „Климент Охридски“ најголем
дел од вложените 1.400.400 денари беа наменети за набавка на училишна опрема и
нагледни средства, но и за изградба на тоалет за деца со посебни потреби.
Во СОУ „Јосиф Јосифовски“, минатата година, беа извршени повеќе
инвестициони зафати, главно, за реновирање на тоалетите и соблекувалната во
спортската сала, но и за набавка на информатичка опрема и аудио-визуелна опрема.
Во овој центар за подобрување на условите и за опрема беа вложени 1.999.057
денари. Согласно потребите, во ОМУ „Васо Карајанов“ беа набавени нови таблети за
учениците, електрично пијано, а поставен е и балетски под, во вредност од 182.950
денари.
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Училиште
СОУ
„Јосиф Јосифовски“Гевгелија

ООУ
„Крсте Мисирков“Гевгелија

ООУ
„Владо Кантарџиев“Гевгелија

ООУ
„Климент Охридски“Миравци

Инвестициони активности

денари

* Бојадисување ѕидни површини
*Завеси и корнизи за учлници денари
*Промена на врати во помошните простории
*Реновирање на тоалети и соблекувални во
спортска сала
*Компјутери и информатичка опрема
*Аудио-визуелна разгласна станица

227.200
289.100
294. 860
619.432

*Реконструкција на ПУ во с.Моин
* Набавка на 6 ДВР процесори
*Варосување и фарбање во ПУ Моин
*Набавка на телевизор андроид
*Набавка на 34 компјутери
*Набавени 2 школски табли
*Набавени 37 ученички столчиња
*Набавка на нагледни средства
*Набавен е ситен инвентор

1.240.000
63.000
72.062
18.208
724.032
14.000
35.520
56.512
22.568

*Поплочување, оградување и партерно
уредување на дворот
*Набавка на 38 деск топ компјутери
*Уредување на училишниот двор во
ПУ Богородица
*Набавка на училишен мебел
* Набавка на пен таблети за настава
* Набавка на 5 правосмукалки и клима уред

2.760.650

*Набавка на 2 лаптопи
*Поправка и проширување на порта
*Набавка на 2 таблети за цртање
*Набавка на 6 гитари
*Набавка на 6 душеци за вежбање за ПУ
*Набавка на лента за трчање
*Набавка на мебел за училници во централното
и во подрачни училишта
*Набавка на клима инвертер 59.000денари
*Набавка на 7 таблети за ученици
*Промена на водоводна мрежа 59.000денари
*Изградба на тоалет за деца со посебни потреби
*Замена на олуци
*Набавка на 3 принтери
*Набавка на ИТ опрема
*Набавка на 6 столови за наставници
*Реконструкција на машки и женски тоалет
*Набавка на разни нагледни средства
*Санација на санитарни јазли во централно
училиште и во ПУ Смоквица
*Замена на ДВР
*Набавка на 15 десктоп компјутери и монитори за
наставници

209.979
350.000

818.222
71.804
59.898
32.000
50.440
44.000
32.000
13.000
29.000
5.700
34.500
82.500
59.000
60.200
59.000
155.500
12.000
13.000
25.000
14.000
340.000
15.000
500.000
16.000
430.000
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ООУ „Ристо Шуклев“
Негорци

ООМУ
„Васо Карајанов“
Гевгелија

*Варосување во ЦУ и ПУ Прдејци
*Реконструкција на кровот-замена на азбестни
плочи со панел
*Изработка на пристапна рампа за
инвалидизирани лица
*Тоалет за инвалидизирани лица
*Набавка на информатичка опрема за
наставниците
* Набавка на печатач во боја
*Набавка на платно за ЛЦД проектор
* Променета столаријата во ПУ Прдејци
* Набавени 237 лектири-36 наслови
*Набавка на табли за 4 училници
*Набавка на реквизити за ФЗО
*Изработка на плакари за лектири и нагледни
средства
*Адаптација на училница за дефектолог
*Набавен градежен материјал заПУ Прдејци
*Нова пумпа за котел за парно греење
*Набавка на 6 таблети
*Набавка на 1 лаптоп
*Набавка на 1 електрично пијано
*Поставување на балетски под

56.000
2.600.000
50.000
30.000
355.000
10.000
7.000
60.000
55.000
28.000
24.000
29.000
35.000
60.000
50.000
53.000
42.000
45.950
42.000

Пандемијата го блокира и воспитно-образовниот процес во предучилишните
детски установи, така што шестте Детски градинки на ЈОУДГ „Детска радост“ во
Гевгелија и населените места беа подолго време затворени. Поради тоа, Управниот
одбор на ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија донесе одлука која беше поддржана и од
Советот на Општина Гевгелија, родителите, чии деца престојуваат во градинките, да
бидат ослободени од плаќање на партиципација за престој на децата во градинките за
време на вонредната состојба. Од плаќање на 1.490 денари месечна партиципација за
престој на децата во градинките беа ослободени 800 родители, чии деца беа
запишани и беа згрижени во градинката за периодот март-август.
Иако, Детските градинки во општината беа затворени за децата поради
пандемијата, во нив непрекинато се изведуваа зафати за подобрување на условите за
престој на децата. Истовремено, по барање на родителите, во Детската градинка во
Миравци беше отворено посебно Одделение со јасли. За таа цел од страна на
ЈОУДГ„Детска радост“ беа вложени 5.243.000 денари сопствени средства. Во прв ред,
за реконструкција на ѕидовите, молеро-фарбарски работи и подобрување на електроинсталационата мрежа. Исто така, беше извршена замена на мебелот во сите
занимални во градинката „Цветови“, а набавени беа нови гардеробери во градинките
„Детска радост“ и „Цветови“. Покрај ова, во новоотворениот оддел за јасли во
Градинката во Миравци беа набавени креветчиња, во сите градинки поставени нови
теписи, набавени нови играчки и друга потребна опрема.
Јасли во Миравци
Централна градинка
Сите градинки
Сите градинки
Магацин
Вкупно

Нови креветчиња и столчиња

350.000

Набавка на теписи
Молеро-фарбарски работи
Набавка на 2 машини за садови
Замена на ПВЦ прозорци

363.000
2.000.000
350.000
60.000

Детски играчки во двор

60.000
5.243.000
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Општина Гевгелија, во текот на минатата година, согласно донесената
Програма за социјална заштита, презеде повеќе мерки и активности за надминување
на социјалните проблеми на ранливите категории на граѓани. Приоритет беше даден
на заштитата на здравјето на граѓаните поради пандемијата на КОВИД-19, но и за
решавање на социјалните проблеми со кои се соочуваат одделни граѓани. Од
почетокот на КОВИД-пандемијата до крајот на годината, беа реализирани 6 акции за
делење бесплатни пакети со прехранбени производи и дезинфекциони средства, кои
Општинските екипи им ги доставија на 100-тина семејства, обезбедени со средства од
Буџетот на Општина Гевгелија или како донација од гевгелиските фирми.
Општината минаната година субвенционираше 23 лица корисници на
гарантирана минимална помош и социјална пензија кои редовно ја плаќаат сметката
за струја и потрошувачката на вода која не надминува повеќе од 20 метри кубни
месечно. Во текот на јуни, Советот на Општина Гевгелија ја зголеми субвенцијата за
сметките за комунални услуги за овие категории од 500 на 650 денари по домаќинство.
На 91 граѓанин со загрозена здравствена состојба поради болест, на лица кои
претрпеле штети поради елементарни непогоди, како и на лица неспособни за работа
и лица со посебни потреби им беше исплатена еднократна парична помош.
Во текот на минатата година, исто така, на 163 новороденчиња им беше
доделена парична помош. И тоа, во износ од 6.000 илјади денари за прво и второ
родено дете и 12.000 денари за трето и секое наредно новородено дете. Од
Општинскиот буџет беа издвоени 485.565.444 денари за обезбедување на превоз на
лица со посебни потреби. Вкупната бројка на корисници на оваа мерка беа 11 деца,
штитетници на Дневниот центар за лица со посебни потреби во Гевгелија. Во јавните
општински установи, односно ООУ„Ристо Шуклев“- Негорци беше изградена пристапна
рампа за лицата со посебни потреби, за која Училиштето издвои средства од
сопствениот буџет. Исто така, во истото училиште и Основното училиште „Климент
Охридски“ во Миравци, се изградија соодветни тоалети за децата со посебни потреби.
Во 2020 година, Општина Гевгелија спроведе два проекта во рамки на
програмата Општинско-корисна работа, со која овозможи социјално вклучување на
невработени лица преку нивно ангажирање на определено, скратено, работно време.
Проектот „Отворена врата за социјална инклузија и градење подобра заедничка
иднина“ се реализираше заедно со општините Дојран и Богданци. Беа ангажирани три
невработени лица, два физиотерапевта и еден асистент на физиотерапевт во
Дневниот центар за лица со посебни потреби во Гевгелија. Додека, во проектот
„Можности за сите“ беа вклучени пет лица, три во Дневниот центар за лица со посебни
потреби, од кои еден социјален работник и двајца негуватели, едно лице како личен
асистент на дете со попреченост и едно лице како образовен асистент на дете со
попреченост.
Во однос на унапредување на социјалната заштита и подобрување на
квалитетот на живеењето на граѓаните, по повод христијанскиот празник Велигден,
Општина Гевгелија им додели по една табла јајца на 100-тина семејства од социјалноранливите категории. Пред новогодишните празници, Општина Гевгелија
организираше и акција за делење новогодишни пакети на децата кои потекнуваат од
социјално-ранливите семејства и на децата со посебни потреби. Така, новогодишни
пакетчиња добија 40 деца на родители кои се корисници на социјални услуги, како и
штитениците на Дневниот центар за лица со посебни потреби во Гевгелија. Додека, на
штитениците на Дневниот центар за лица со посебни потреби „Мајка Тереза“Гевгелија, традиционално им беше доделен пакет со овошје и дезинфекциони
средства.
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КУЛТУРА
И покрај пандемијата од КОВИД-19, во Општина Гевгелија не изостана
културниот живот во текот на 2020 година. Тоа го потврдуваат и одржаните 50-тина
настани, од музичката, литературната, ликовната, филмската и театарската дејност.
Повеќето од културните настани беа прикажувани онлајн, со емитување на
социјалните мрежи, а беа реализирани од културните установи, согласно пропишаните
протоколи. Најголем број од културните настани беа организирани од Домот на
културата „Македонија“ во Гевгелија, во сопствена репродукција или како резултат на
соработката со културните институции ширум државата. Во текот на минатата година,
во организација на Домот, театарската дејност продолжи со театарските претстави
„Жени“ во продукција на „Интимен театар“ од Битола, „Како да се ограби банка“ –
сопствена продукција која ја доживеа својата 4 изведба во Гевгелија, потоа, „Таа“ од
театарскиот репертоар на НУКЦ „Антон Панов“ од Струмица и „Ноќ во музејот“ во
продукција на „Иван Мазов- Климе“од Кавадарци.
Домот на културата понуди и повеќе културни манифестации од музичколиковен карактер, како што беше традиционалното одбележување на Спасовдензаштитникот на Гевгелија, со тридневна програма, во која учестуваа гевгелиски
музички групи со целовечерни концерти. Во фоајето и пред Народниот театар
настапија дуото „Ангови“, „Панта реи“ и „Леге артист“. По повод празникот беше
организирана и отворена ликовна колонија на која учествуваа гевгелиските уметници,
потоа: „Онлајн изложба на традиционални балкански носии“, „Нацртај приказна,
отсликај насмевка“, „Изложба на фотографии од икони и фрески од
манастирот Бигорски“,ликовна работилница и кампања против зависноста на децата
од прекумерното користење на паметните уреди.
Додека музичката програма беше збогатена со „Концерт на Глигор Гелебешев и
Александра Коцевска“, „Концерт на традиционална и чалгиска музика- АТМИ „Митко
Алексов- Кочани“, „Концерт на чалгиска музика на ансамбал „Чалгија“- Гевгелија и
етнолошка поставка на 4 комплетни носии и „Концерт по повод 250 години од
раѓањето на Бетовен“. Во рамките на филмската програма Домот на културата
организираше проекции на филмовите „Медена земја“ и „Дедо и внук“.
Во Пионерскиот дом- Гевгелија треба за одбележување се ликовните изложби
на најмладите кои се дел од Ликовната работилница, под менторство на м-р Мирјана
Крстева Массетти. Покрај редовната „Годишна изложба“, се одржа самостојна изложба
на Теодора Ставрова „Човекот како битие“ и „Новогодишна изложба“. Во соработка
со самостојниот ликовен уметник од земјата Марјан Стојаноски беше организирана
изложба на скулптури под наслов „Феникс 3“. Додека, на крајот од годината, во
Народниот театар, беше поставена самостојната ликовна изложба на скулптури од
Дамјан Ѓуров, насловена како „Лунарно-Соларно, Камено-Метално, Клин“.
Во издаваштво на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија излезе од печат
поетската збирка „Метрички карван: Гевгелија-Штип“, а беа организирани и „Поетска
средба на роднокрајни автори“ и литературната манифестација „Месец на книгата“.
Минатата година, не изостанаа и традиционалните манифестации кои се белег на
Гевгелија, како „Смоквијада“ во организација на ЗГ „Тера“ и „Бош 12“ во организација
на ЗЛУКТ„Арт еквилибриум“. Овие две манифестации кои се поддржани од Општина
Гевгелија, се одржаа според новонаметнаните правила за организирање културни
манифестации во услови на пандемија.
ООМУ „Васо Карајанов“- Гевгелија ги реализираше традиционалните завршни
концерти и јавни часови, на кои учествуваа гевгелиски ученици од сите класи, а во
соработка со Сојузот на музичките уметници на Македонија, во Гевгелија беше одржан
концерт на Љубиша Кировски, професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје
и водач на гудачкиот квартет „Гајдов“.
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СПОРТ
Спортските активности во Општина Гевгелија во текот на минатата година,
поради пандемијата од Ковид 19, беа значително забавени. За време на вонредната
состојба сите спортски настани и редовни активности беа одложени. Поради тоа и
Програмата за финансирање на спортот во Општина Гевгелија во 2020, како еден од
главните подржувачи на спортските активности и настани во општината, беше само
делумно реализирана. По донесените протоколи за одржување на одделни спортски
манифестации и настани од страна на Министерството за здравство, дел од
спортските настани во Општината повторно се реактивирани.
Најголемиот дел од првенствата и други спортски настани се одржуваа без
публика и согласно пропишаните протоколи. Така, ФК „Кожуф“- Гевгелија, во 2020
година, одигра вкупно 111 утакмици, и тоа, главно, натпреварувајќи се во Втората
македонска лига и Купот на Македонија. КК „Кожуф“ во натпреварувачката сезона за
2019/2020 година, одигра вкупно 11 утакмици, натпреварувајќи се во Првата машка
лига. Женскиот ракометен клуб од Гевгелија, ја финишираше полусезоната со 12
одиграни натпревари во Супер Лигата. Додека првенството го продолжи и РК
„Партизан 2016“.
Другите спортски здруженија, исто така, ги реализираа своите активности,
прилагодени на здравствените протоколи. AK „7 Ноември“- Гевгелија организираше
атлетски трки во Гевгелија, а членовите на клубот учествуваа и на неколку трки, на
државно и меѓународно ниво, остварувајќи многубројни успеси. За одбележување се
организираните спортски трки во услови на пандемија и согласно заштитните мерки, и
тоа:„Седмоноемвриската виртуелна трка“ и „November run”- Гевгелија. По повод
Oпштинскиот празник - 7 Ноември, невладината организација „Чејнџмејкерс“
организираше велосипедска трка „Гевгелија на точак“, на која учествуваа околу
стотина велосипедисти од општината.
Планинарските друштва „Кожув“ и „Двете уши“ ги освојуваа врвовите на Кожув
Планина и останатите планини во државата и надвор од неа. Минатата година,
„Кожув“ реализираше 58 планинарски акции, додека ЗГ„Двете уши“ реализираа 40
акции. Тоа несомнено ја потврди упорноста на спортските здруженија да ги
реализираат планираните активности, прилагодени на протоколите, и на тој начи да
придонесат спортскиот живот да опстане и во вакви услови. Општина Гевгелија ги
поддржа сите спортски активности, настани и учества на гевгелиските спортисти на
локални, регионални и државни натпревари и настани.
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
Во текот на 2020 година, бројот на пожарите на територијата на општините
Гевгелија, Богданци и Дојран, на која што територија дејствува ТППE- Гевгелија
значително е намален. Имено, минатата година, во регионот се случиле 127 пожари
кои се локализирани, што е дури за 112 пожари помалку од претходната година. За
подобрување на противпожарната заштита во општина Гевгелија преземени се повеќе
активности во ТППЕ- Гевгелија, пред сѐ, за зголемување на ефикасноста и брзината
при локализирањето на пожарите. Но, и за превентивно и навремено локализирање на
пожарите, континуирана обука на пожарникарите и едукација на населението. Исто
така, една од приоритетните активности беше опремувањето на противпожарната
единица.
Инаку, од вкупно регистрираните и локализирани 127 пожари најмногу пожари 80 биле на отворен простор, 31 биле на објекти, а 6 на сообраќајните средства.
Притоа, била причинета материјална штета во висина од 246.000 денари. Во пожарите
имало две повредени лица, а не е забележана ниедна човечка жртва.
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Пожари

Број на пожари

Материјални
штети

Повредени
лица

Погинати
лица

Објекти

31

32000

01

/

Отворен простор
Сообраќајни
средства
Останато
Вкупно

80

20 000

01

/

06

188 000

/

/

10
127

6000
246000

/
02

/
/

Од вкупниот број пожари, поголемиот број - 74 се случиле на приватен имот, а
38 на објекти и простор во државна сопственост. Додека пак, 15 пожари се случиле на
отворено и во објекти во мешовита сопственост.
Пожари

Број на пожари

Материјална штета

74
38
/
/
15
/
127

240 000
6 000
/
/
/
/
246 000

меша
но

Приватна
Државна
Странска
Стр-дом
Држ-прив
Останато
Вкупно

Најчеста причини за предизвикување на пожарите биле немарноста (57) и
невниманието (30), додека за 39 пожари причината не била утврдена. Инаку, од
вкупниот број регистрирани пожари и други технички интервенции од страна на ТППЕГевгелија на територијата на Општина Гевгелија се 85, на територијата на општина
Богданци биле регистрирани 42, а во Општина Дојран 8 пожари и други интервенции.
Пожари и
други технички
интервенции

Гевгелија

Богданци

Дојран

Вкупно

85

42

08

135

Во текот на минатата година, ТППЕ- Гевгелија, покрај пожарите, имала и други
8 интервенции, главно, технички.

3
4
5
6
7
8
9

Интервенции за испумпување на вода од
поплавени просторииi
Спасување на луѓе од височини и вадење од
длабочини
Отворање на заклучени простории
Обезбедување, санирање состојби по
несреќи
Инциденти со опасни материи
Осветлување на терени
Друго
Вкупно

Други

2

Интервенции во услови на сообраќајки

број

Пожар
никари

1

Вид

ППВозила

Р.број

Учесници

02

02

06

/

01

01

01

/

02

02

04

/

/

/

/

/

/

/

/

/

01
/
02

01
/
02

02
/
04

/
/
/

08

08

17

/
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Превентивната заштита е предуслов за успешноста и ефикасноста на ТППЕГевгелија. Затоа и минатата година беше посветено посебно внимание на стручното
усовршување на пожарникарите.
Р.бр.

Наставна единица

Планирани

Реализирани

1

ПП тактика

33

33

2

ПП опрема

22

22

3

Прописи за заштита од пожари

5

5

4

Практични вежби

3

73

ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГИ
Подобрувањето на квалитетот на услугите кон граѓаните, согласно добиениот
ИСО 2020 стандард, беше една од приоритетните задачи во текот на минатата година.
Покрај другите активности, преку Општинскиот центар за услуги се настојуваше да им
се излезе во пресрет на сите барања на граѓаните. Имајќи предвид дека преку овој
центар, како и истурените канцеларии во: Гевгелија, Миравци, Прдејци, Негорци и
Богородица на граѓаните им е овозможено да ги поднесуваат сите барања и
пријавуваат своите потреби, согласно надлежностите на локалната самоуправа.
Така, во канцелариите на Општинскиот центар за услуги биле поднесени вкупно
1.664 барања, од кои најбројни биле барањата за средба со Градоначалникот 919, за
издавање на потврда за адреса 418, како и барања за финансиска помош - 73. Во
текот на минатата година, на граѓаните им беше овозможено барањата да ги
поднесуваат во новоотворената канцеларија во центарот на Гевгелија, каде што, исто
така, им беше овозможено и да вршат уплата на сметките за комунални услуги на
ЈПКД „Комуналец“.
р.
Бр.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Вид на барање/пријава

Гевгелија

Барања
За прием кај
Градоначалникот

број

Пријава за дефект на
улично осветлување
За проширување на
мрежата на улично
осветлување
За вршење инспекциски
надзор
За увид на инспекторат
за сообраќај
За користење на јавна
површина за палење
василичарски оган
За асфалтирање/
бетонирање на улица

Миравци

Негорци

Прдејци

Вкупно

број

Богородица
број

број

број

50

6

7

3

/

66

202

48

49

12

38

349

4

1

4

6

2

17

24

11

21

5

5

66

5

5

4

14

/

/

1

/

1

/

4

4

9

17

/
/
/

број
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

За финансиска помош
За издавање копија од
Потврда за докажување
на сопственост
За издaвање потврда за
докажување на
сопственост на стан и
адреса
За надомест за
новороденче
Пријави за штети на
земјоделски посеви од
елементарни непогоди
Предлози за
дополнување на Буџетот
на Општина Гевгелија/
Други барања и
Иницијативи од МЗ
Поплаки / Барања до
ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија
Други услуги на
граѓаните (наплата на
такси, фотокопирање,
и друго
Вкупно:

68
88

/
/

1
/

2
/

2
/

73
88

287

27

76

25

3

418

128

9

11

7

8

163

/

/

/

/

/

/

108

/

3

32

/

143

48

12

/

11

/

71

83

64

/

31

178

197

245

113

102

1664

/

919

Во минатата година, голем број граѓани поднеле барање за средба со
Градоначалникот кои се реализираа во определен ден или во други одредени
термини. Само преку Општинскиот центар за услуги за средба со Градоначалникот
биле поднесени барања од 919 граѓани кои се остварени. Покрај ова, Градоначалникот
имаше и други средби со претставници на бизнис-заедницата, Месните заедници,
невладините организации, на културните и спортски установи, како и други заедници,
кои се организираа според протоколите за одржување на работни средби.
Барања за прием
Комуналии
Урбанизам
Станбени прашања
Вработување
Образование
Култура/спорт
Социјална заштита
Екологија
Земјоделие
Друго
Вкупно:

број
178
134
66
143
50
65
95
40
55
93
919
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ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Општина Гевгелија и во минатата година со целосна транспарентност
настојуваше да ја зголеми комуникацијата со граѓаните и да го подобри квалитетот на
услугите. Тоа беше посебно значајно бидејќи најголемиот дел од активностите се
одвиваа во услови на пандемијата од КОВИД-19. Односно, граѓаните требаше да
бидат навреме информирани за мерките за заштита од Корона вирусот, важноста од
нивното спроведување, како и со заклучоците и апелите на Општинскиот штаб за
заштита и спасување кој ги координираше и насочуваше активностите за заштита на
нивното здравје. Но, и за организирање и функционирање во услови на прогласената
вонредна состојба, а, подоцна, и во врска со примената на заштитните мерки и
протоколи.
За остварување на ваквата приоритетна цел се користеа бројните
информативни алатки кои имаа посебно значење и успешно се применуваа во
практика. Во прв ред, преку редовните соопштенија, изјави и информации по секоја
седница на Општинскиот штаб за заштита и спасување, печатените флаери и
информативни предупредувања за заштитните мерки. Исто така, на граѓаните им
беше овозможено секојдневно да се информираат за активностите на Општината
преку редовниот Електронски билтен што се објавува секојдневно. Потоа, преку вебстраната на Општината, која изобилува со тековни и други информации во корист на
граѓаните. За активностите на Општината, но и за работата на Градоначалникот и
Советот на Општина Гевгелија, граѓаните се информираа и преку месечникот
„Гевгелиски магазин“, како и редовните прес-конференции и брифинзи со новинарите.
За работата на Советот на Општината граѓаните редовно и посредно се
информираа преку емитуваните снимки од седниците на локалната ТВ „НОВА 12“ кои
се одржуваа согласно пропишаните протоколи за заштита од Корона вирусот. На ист
начин се организираа и јавните презентации и анкети за урбанистички планови,
додека за другите стратешки документи, како што се Општинскиот буџет, се користеше
електронската комуникација. За таа цел, во рамките на Општинската администрација
беше воведен електронски Системот за управување со работното време и мерење на
ефектите од работа, чија крајна цел беше да се подобри комуникацијата со граѓаните
и да се зголеми квалитетот на услугите.
Во текот на 2020 година, до Општина Гевгелија биле поднесени 22 барања за
слободен пристап до информации од јавен карактер. Поднесените барања се
однесуваа на разни прашања од работењето на локалната самоуправа, како
систематизацијата на работните места, поставеноста на раководните кадри, броjот на
донесени решенија за легализација, изградени канализациони мрежи, одржани јавни
презентации и анкети за ДУП, одобрени средства за улично осветлување, доделени
средства за НВО, бројот на одржани седници на Советот на Општината, стратешки
планови, разни програми, преписки, склучени договори за јавни набавки и сл. Неколку
од примените барања се однесуваа за информации во врска со донесените мерки од
страна на Општината за време на пандемијата. Надлежните Општински служби на
сите 22 поднесени барања за слободен пристап до информации одговориле
позитивно.
Редовна комуникација, но и задоволување на потребите на граѓаните се
остваруваше и преку Систем 48 кој треба да им овозможи на граѓаните поефиксно
решавање на проблемите и барањата со кои се соочуваат. Токму и затоа беше
покрената постапка за редизајнирање на системот и пред се, насочување на
активности за поефикасно и навремено постапување на надлежните Општински
служби и сектори во ЈПКД „Комуналец“ по поднесените барања од граѓаните. Особено,
ако се има предвид дека досега преку Систем 48 биле пријавени 2949 барања, од кои
биле решени 2415. Тоа е само уште една потврда за транспарентноста, но и
потребата од подобрување на квалитетот и поголема професионалност во
решавањето на пријавените проблеми.
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СИСТЕМ 48
- Резултати од 01.01.2020 – 31.12.2020 ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА
незапочнати

одложени

затворени

Јавно осветлување

/

Локални патишта

4

Инспекциски надзор

16

1

7

24

ЈКПД „Комуналец“

6

6

36

48

26

36

216

278

Вкупно

29

вкупно
173

202
4

поднесени барања
278

202

осветлување
локални патишта
инспекциски надзор

46
24

4

ЈКПД „Комуналец“
вкупно
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ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
ОДДЕЛЕНИЈА

Одделение за комунални
работи и локални патишта

незапочнати

одложени

затворени

вкупно

4

29

173

206

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
Oдделение за комунални работи и локални патишта
17

незапочнати
одложени

164

204

Одделение за инспекциски
надзор за комунални работи,
урбанизам, градежништво,
патишта и сообраќај и
заштита на животната
средина

23

затворени
вкупно

незапочнати

одложени

затворени

вкупно

16

1

7

24

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
Одделение за инспекциски надзор за комунални работи,
урбанизам, градежништво, патишта и сообраќај и заштита на
животната средина
23
13

7

незапочнати
одложени
затворени
вкупно

1
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ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
незапочнати

одложени

затворени

вкупно

6

6

36

48

ЈКПД
„Комуналец“

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

ЈКПД „Комуналец“
59

63
незапочна
ти
одложени

6

3

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
Статус на
поднесените
барања

незапочнати

одложени

затворени

вкупно

26

36

214

278

статус на поднесени барања
36

26

затворени
одложени
216

незапочнати
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
- Тоа што го прави Општина Гевгелија за одржлив локален еколошко-економски
развој, за решавање на главните еколошки проблеми, како предуслов за остварување
на планираниот економски развој, е посебно значајно. Ваквиот концепт заслужува
внимание и поддршка, како за заштитата на животната средина и економскиот развој,
така и за воспоставената соработка меѓу една земја-членка на ЕУ и земја-канидат.
Ова беше јавно изнесената оценка на амбасадорот на ЕУ во нашата земја, Дејвид Гир,
кој изрази заодоволство што својата прва посета, по преземањето на функцијата во
нашата земја, ја остварува во Гевгелија.
На тој начин продолжи успешната соработка на Општина Гевгелија со
Делегацијата на ЕУ. Но, и со другите соседни прекугранични општини и меѓународни
институции со чија поддршка ќе се реализираат неколку капитално проекти во
општината. И покрај пандемијата на КОВИД-19 и целосно намалениот број контакти,
воспоставената меѓународната соработка на општина Гевгелија со традиционалните
партнери продолжи во новонаметнатите услови.
На почетокот од годината, Градоначалникот на општина Гевгелија и
претседателот на Советот на Општина Гевгелија учествуваа на 5 Меѓународна
конференција за споделување на искуства во врска со бегалците. На конференцијата
учествуваат претставници на Општините и невладините организации од шест
европски земји - општина Пеонија – Грција, општина Бриндизи – Италија, општина
Виатор – Шпанија, Совет на Општина Свиеги – Малта, Здружение „Варна - Европска
младинска престолнина – Бугарија, Здружение „Цивитас Солис“ од Рочела Јоника –
Италија, Младински клуб на УНЕСКО од Солун - Грција и Здружение „Фабрика“ од
Свиеги, Малта. Конференцијата се одржа во рамките на проектот „EuBorCo” кој е дел
од Европската програма „Европа за граѓаните“, чиј носител е општина Пеонија,
Република Грција. При посетата, гостите од Општина Гевгелија имаа можност да
разменат искуства со градоначалникот Мануел Хезус Флорес за развојот на општина
Виатор која е дел од Алмериа. Пред се, за раноградинарското производство и
кооперативното работење во Виатор бидејќи оваа некогашна најсиромашна шпанска
провинција се вброи меѓу најбогатите и најпродуктивните општини во Европа.
Во рамките на прекуграничната соработка, Градоначалникот на Општина
Гевгелија, оствари средба со новоизбраниот градоначалник на општина Пеонија, во
соседна Грција, Константинос Сионидис. Целта на средбата беше продолжување и
унапредување на веќе вопоставената прекугранична соработка. Општина Гевгелија
отсекогаш имала добра соработка и партнер во општина Пеонија, како во
реализацијата на заедничките проекти, така и во поглед на прекуграничната
комуникација. Заедничка беше оценката дека ваквата соработка на двете
прекугранични општини имаше значајна улога во унапредувањето на добрососедските
односи меѓу двете земји.
Една од заедничките грижи, секако, е заштитата на водите во прекуграничниот
регион. За таа цел, општина Халкидона организираше, преку веб-платформата Zoom,
Инфо-ден за прекугранично управување со водите, во кој учествуваше и општина
Гевгелија. Притоа, беа разменети мислења и знаења во врска со управувањето со
водите на прекугранично ниво. Исто така, на Инфо-денот беа презентирани
резултатите од следењето на квалитетот на водата во реката Вардар што се
реализира во рамките на проектот АКВА М2. Настанот беше збогатен со плодна
дискусија за предизвиците со кои се соочува грчката страна и како Северна
Македонија може да има корист во нејзините напори за успешно спроведување на
Законот за води. Споделувањето на податоци и знаења, како и координативното тело
што ќе ги обедини напорите направени од различни актери, беа едногласно признати
како клучни чекори на национално и на меѓународно ниво.
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