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пштина Гевгелија е една од трите општини1
во РМ избрани да учествуваат во пилотпрограмата на УНДП Локално управување за
одржлив човечки и економски развој. Прог
рамата, финансиски и технички поддржана
од владата на Финска, им помага на овие општини да
креираат Стратегија за локален одржлив развој.

Притоа, фокусот беше насочен кон подобрување
на капацитетите на локалните власти за обезбедување
на ефикасни услуги и планирање на развојот, соодветна
средина за економско заздравување и помагање на
комуникацијата помеѓу персоналот на општината и
другите јавни агенции и јавноста воопшто. Програмата,
исто така, го промовира учеството на граѓанското оп
штество во процесот на донесување одлуки во општи
ните, како гаранција за транспарентноста и одговор
носта на властите.
Како дел од програмата, остварени се корисни
контакти со трите партнерски општини во Финска,
како и соработка на локалните власти со граѓанското
општество, приватниот сектор и со новооснованите
локални развојни агенции од страна на Програмата
на Обединетите нации за развој (УНДП). Општата цел е
поддршка на развојот во Република Македонија преку
јакнење на инклузивно и ефективно управување и
подобрување на животот во овие општини.
Локалниот одржлив развој веќе подолго време е
признат од меѓународната заедница и неговата важ
ност се рефлектира во различни меѓународни развој
ни документи. Агендата 21, водичот за одржлив раз
вој усвоен од страна на ОН на Конференцијата за жи
вотна средина и развој одржана во Рио де Женеиро,
во 1992 година, ја нагласува улогата на локалните
власти и иницијативи во поддршката на одржливиот
развој. Улогата на приватниот сектор во јакнењето на
капацитетите, трансферот на технологии и обезбеду
вањето на финансиски средства за локалниот развој,
привлекоа значително внимание на Светскиот самит за
одржлив развој одржан во Јоханесбург, во 2002 годи
на. Партнерствата помеѓу властите, граѓанското опш
тество и приватниот сектор се сметаат за клучни во
одржливиот локален развој.
1

Трите општини кои учествуваат се Гевгелија, Берово и Струга.

Покрај ова, Милениумските развојни цели (МРЦ)
претставуваат глобално партнерство кое израсна од
решеноста и поставените цели на светските самити
во 90-тите години. Како одговор на главните развој
ни предизвици и на потребите на граѓанското опш
тество, МРЦ го промовираат намалувањето на екс
тремната сиромаштија и гладот, остварување на ос
новно образование за сите, еднаквост на половите
и зајакнување на правата на жените, намалување на
морталитетот кај децата, подобрување на здравјето кај
мајките, борба против сидата и против другите смрто
носни болести. Поставени за годината 2015, МРЦ се усо
гласен систем на цели кои можат да бидат остварени
доколку сите актери работат заедно и ги исполнуваат
своите должности.
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Владата на Република Македонија ја потпиша
Милениумската декларација во 2000 година, понудувај
ќи, на тој начин, и можност државата да изнајде пат кон
долгорочен развој, заложувајќи се за остварување на
милениумските цели. Стратегијата за локален одржлив
развој е пример со кој УНДП работи на зајакнување на
партнерствата помеѓу општините и на промовирање
на партиципативните процеси за елаборација на МРЦ,
преку инсталирање на локални развојни стратегии.
Овој документ вклучува три стратешки компоненти
(овде назначени како Стратегија), кои се меѓусебно
поврзани и хармонизирани една со друга:
a) Локална процена;
b) СВОТ (SWOT) анализа – во три сектори: ин
фраструктура, одржлив економски развој и
квалитет на живот;
c)

Стратешки планови – вклучувајќи Визија,
Стратешки цели, Развојни цели и Преглед на
програмите и проектите.

Стратегијата идентификува приоритетни области
и стратешки избори и поставува широка рамка за
економски, социјален и културен развој на општина
Гевгелија за периодот 2006–2011 година. Сепак, пот
ребна е понатамошна елаборација за креирање Плано
ви за имплементација кои ќе ги дадат деталите за прог
рамите и за проектите, учесниците во активностите,
финансиските планови, предвидувањата и ризиците,
развојните индикатори и временските процени. Како
Општина Гевгелија
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што Република Македонија се движи кон ЕУ интегра
циите, подобрените капацитети на локалните учесни
ци ќе бидат искористени за интегрирање и за хармони
зирање на Стратегијата со новите европски, национал
ни и регионални политики.
Подготовката на Стратегијата започна во јули
2005 година, преку широко учество и посветена рабо
та од страна на локалните учесници во Гевгелија, кои
функционираа преку работни тимови. Во нив беа
вклучени претставници од локалната власт, од приват
ниот сектор и од граѓанскиот сектор. Работата беше
координирана од Локалната развојна агенција на
УНДП, а нацрт-верзијата е комплетирана во јули 2006.
Професионален тим – составен од програм-менаџер,
двајца национални консултанти и еден меѓународен
консултант – го креираа и го поддржуваа процесот.

Процес на формулирање на
стратегијата
За креирање на Стратегијата беше отворен широк
партиципативен процес. По потврдата за политичка
поддршка на процесот од страна на Градоначалникот
и на Советот на општината, беше одржана воведна
работилница за локален одржлив развој и стратешко
планирање, во септември 2005 година. Во периодот
септември–декември интензивно се работеше на
подготвителните активности, т.е. на мобилизација и на
обука на учесниците во процесот. Најпрво, беа креи
рани прашалници со цел да се процени состојбата во
бизнис секторот, беа формирани 8 работни групи, со
членови номинирани од страна на општината и на гра
ѓанскиот сектор, кои функционираа врз доброволна
основа.
Притоа, беа формирани следните работни групи:
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1.

Земјоделство и рурален развој;

2.

Здравство, социјална заштита и заштита на
деца;

3.

Образование, култура, спорт и рекреација;

4.

Туризам;

5.

Урбано планирање, животна средина и
комунални работи;
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6.

Прекугранична и меѓуопштинска соработка;

7.

Мали и средни претпријатија;

8.

Енергија и енергетска ефикасност.

Секоја работна група имаше свој лидер кој беше
претставник во лидерската група (или ЛОР тимот –
tим за Локален одржлив развој), која ги подобруваше
пристапот и врските за дискусија со фасилитаторите
на процесот. Работните групи организираа сопствена
агенда за работа, со дополнителна експертска обука
преку две понатамошни работилници и редовни
тековни контакти и поддршка. Работните групи одржаа
голем број состаноци, посебно во периодот јануари–
јуни 2006, одредувајќи го општинскиот профил, анали
за на слабите и на јаките страни, на можностите и на
заканите (СВОТ-анализа), одредувајќи ги визијата, стра
тешките и развојните цели и програмите и проектите.
Првата нацрт-верзија на Стратегијата беше реви
дирана и уредена од страна на професионалниот екс
пертски тим и оваа верзија беше достапна до Советот
на општина Гевгелија. Исто така, оваа верзија беше
претставена пред граѓаните и пред повеќе институции
на општина Гевгелија, за остварување на поширок јавен
процес на консултации и ревизија.

на граѓаните, и Градоначалникот – извршен орган и
претставник на општината. За извршување на работите
од надлежност на органите на општината се организира
општинска администрација. Сегашната организациона
поставеност на општина Гевгелија е следна:

Општината е единица на локалната самоуправа.
Општинските власти/органи се избираат на
слободни и демократски избори, со мандат од 4 години.
Тоа се Советот на Oпштината, како претставнички орган

ЛОКАЛНА ПРОЦЕНА

Организациона поставеност на
локалната самоуправа

Градоначалник

Внатрешен ревизор

Сектор за урбано
планирање, заштита на
животната средина и комунални
работи

Одделение за
урбанизам, архитектура,
градежништво и заштита
на животната средина

Секретар на Општина

Сектор за јавни дејности и
траен развој

Одделениe за
комунални работи,
локални патишта

Одделение
за јавни
дејности

Одделение
за локален развој
и прекугранична
соработка

Сектор за административни,
информациони и финансиски работи

Одделение
за правни и
општи работи

Одделение
за буџет и
приходи

Одделение за
административни и
технички работи

Инспекторат – Сектор за
инспекторски надзор

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

Одделение за инспекциски
надзор за локален економски развој,
општествени дејности и локални
даноци

Општина Гевгелија
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Буџет на општината
Буџетот е годишниот план за финансирање на над
лежностите на општината, кој се состои од годишна про
цена на приходите по извори и на расходите по намени.
Општински буџетски корисници се општинските органи
и јавните служби основани од општината.
Консолидираниот баланс на приходи и расходи
на општина Гевгелија за 2006 година (со Ребаланс на
буџетот) е прикажан на следнава табела:

Ребаланс на Буџетот на општина Гевгелијa за 2006:
Буџет
Вкупни приходи
Тековно-оперативни приходи
Наменски дотации
Трансфери
Донации
Вкупни расходи
Тековно-оперативни расходи
Капитални расходи

МКД

%

207.224.033
75.867.787
20.904.841
104.418.405
6.033.000
207.224.033
96.904.033
110.320.000

100
36.61
10.09
50.39
2.91
100
46.76
53.24

МКД

%

207.224.033
38.188.000
8.766.750
45.050.000
18.933.000
65.270.000
6.188.386
14.673.695
10.154.202

100
18.43
4.23
21.74
9.14
31.49
2.99
7.08
4.90

Буџетски расходи по функции на општина Гевгелија за
2006:
Опис
Вкупно
Општи јавни служби
Јавен ред и мир (противпожарни услуги)
Економски работи
Заштита на животната средина
Живеалишта и развој на заедницата
Рекреација, култура и религија
Образование
Социјална заштита
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Профил на
општина Гевгелија
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1.1. Географска локација и
историја

Општина Гевгелија е една од поголемите опш
тини и се наоѓа во јужниот дел на Република Маке
донија. Општината е лоцирана на 41 ° северна гео
графска ширина и 22 ° источна географска должина,
покрај долината на реката Вардар и автопатот Е-75
(трансевропски коридор 10). Целокупната површина
на која се простира општината е 485 км2. На север и
на исток таа се граничи со општините Валандово и
Богданци, на запад со општините Демир Капија и Кава
дарци, а на југ со Мачуково (Евзони) во соседна Грција.

1.1.2. Клима
Општина Гевгелија се карактеризира со спој на
медитеранска и континентална клима која, во текот
на целата година, условува топли денови. Гевгелија
има повеќе од 240 сончеви денови во годината, со
годишен износ од 2.392 сончеви часови, што е еден од
најголемите во Република Македонија.

Населбите се распоредени по долното течение
на реката Вардар, во средишниот и во јужниот дел на
Гевгелиско-Валандовската Котлина, и по течениeто
на Петрушка Река. Според апсолутната надморска
височина, таа е една од најниските општини во држа
вата (64 м). Највисоката точка е врвот Зелен Брег, на
Кожуф Планина (2.167 м).

Просечната годишна температура изнесува 14,3 °C,
просечната годишна минимална температура е 8,6 °C,
додека просечната максимална годишна температура
изнесува 20,6 °C. Највисоката максимална температура
е измерена во јули 2004 година и таа изнесувала 44,6
°C, а најниската, од -16 °C, е измерена во декември 1999
година.

Според најновата територијална поделба од 2004
година, кон Гевгелија е припоена и поранешната опш
тина Миравци. Општината се состои од 17 населби.
Освен населбите Конско, Серменин, Петрово, Габрово,
Хума и Кованци, кои се ридски, сите останати населени
места се низински.

Просечната годишна сума на врнежи изнесува 649
мм/м3. Најмногу врнежи има во месеците октомври и
ноември, додека најсушни се јули и август (постојат
и екстремни случаи, како на 4 јуни 2004 година, кога
наврнаа 213 л/м2).

Општината е значаен географски „мост на поврзу
вање“ помеѓу Средна и Источна Европа, јужниот дел на
европскиот континент и, понатаму, со Блискиот Исток.
Градот Гевгелија се наоѓа на само 3 км од граничниот
премин Богородица, на македонско-грчката граница.
Од главниот град на Република Македонија, Скопје, е
оддалечен 158 км, а од Солун, најголемото пристаниште
на Егејското Море, 70 км.
Атрактивната местоположба на Гевгелија придо
нела во овој крај да се појават многубројни цивилиза
ции кои оставале траги сведочејќи за богатото култур
но и генетско наследство. Вардарски Рид е еден од
најбогатите археолошки локалитети во Европа, кој се
афирмира како централна и најголема повеќеслојна
населба од праисториски раноантички период,
со докази за интензивен и континуиран живот од
крајот на бронзената ера, па сè до падот на античката
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македонската држава и воспоставувањето на римската
доминација на овој дел од Балканот. Научниците
сметаат дека тоа била една од најмоќните антички
населби во Повардарjето.
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Просечниот број на денови со снежна покривка
изнесува 4, а со магла 7 дена.
Просечната релативна влажност на воздухот е
69%. Влажноста се намалува од јануари до август, а
потоа има повторна тенденција на покачување.

1.1.3. Природни ресурси
Општина Гевгелија е средина која располага со
значително богатство на природни ресурси, вклучу
вајќи богати шуми, геотермални извори, планински
реки и чиста животна средина. Во делот на фауната,
во шумските предели на Гевгелија можат да се сретнат
најразлични видови исклучителни животни и птици,
како што се еребица, дива гуска и шатка, штука, пот
полошка, препелица, црн и брадест мршојадец,
белоглав мрш, ’ргаст глувчар, обична ветрушка, цар
ски орел, елен, срна, дива свиња, зајак, мечка, волк,
лисица, ласица, дивокоза, змии, дива мачка, јазовец и

Под влијание на медитеранската клима, евидентна
е појавата на мошне голем број видови на флора,
пред сè, ксеротермална заедница прнар, во која
земаат учество многубројни медитерански видови. Во
вертикален поглед, над прнарот се јавува дабот благун,
а над него шумата ја претставуваат три појаси на букови
шуми, познати како подгорски, горски и субалпски, а во
нив е присутна и елата. По долината на Конска Река се
среќава едно зимзелено дрво кое е ретко на Балканот,
познато како „Гол човек“ (Arbutus andrachne).
Во пониските предели доминираат полувијалниделувијални и циметно-кафеави почви, додека во пови
соките предели доминираат кисело-кафеавите почви.
На падините на Кожуф се наоѓа едно од најпознатите
ловишта во Македонија, Милисин, распространето на
300 ха дабова и букова шума.

Шуми
Во општина Гевгелија има 41.170 ха со шуми, кои
се претежно постари, со 3.488.270 м3 бруто дрвна ма
са. Главни видови дрво се дабот и буката. Годишно се
пошумуваат околу 100 ха. Сите шуми се во државна
сопственост. Подружницата ШС„Кожуф“ е дел од јавното
претпријатие „Македонски шуми“ и во нејзиниот состав
се наоѓаат 7 стопански единици. Законот за шуми
наложува на секои десет години локалните шумски
стопански единици да подготвуваат посебни планови
за управување со шумите, одредувајќи ги плановите за
сеча и мерките за пошумување.
Стопанска единица
Ума
Конска Река
Серменинска Шума
Koванска Река
Дошница 2
Висока Чука
Самов. Река–Јаворица
ВКУПНО

Површина во ха
9,170
3,532
3,579
5,314
4,532
5,636
9,226
41,170

со богати извори на термоминерална вода, додека во
близина на селото Смоквица има четири извори на
топла вода со капацитет од 140 л/сек., која порано се
користеше за затоплување на оранжериите. Исто така,
постојат многу извори со помал капацитет (1–3 л/сек.),
но тие не се мапирани. Геолошката структура е богата и
различна, така што потенцијалите за експлоатација на
минералните богатства се големи.

Минерали, руди и обновлива енергија
Во овој регион се забележани наоѓалишта на не
метални минерални суровини, како што се украсниот
камен, ортофири, варолати, мермер, гранит и анфиоли
ти, додека наоѓалишта на метални минерални сурови
ни, како што се јаглен, ураниум и сл., не се забележани.
Големиот број на сончеви денови во годината,
ветерот, геотермалните води и количините на неиско
ристената биомаса од различни извори нудат одлични
можности за искористување на обновливи извори на
енергија во овој регион.

ЛОКАЛНА ПРОЦЕНА

верверица.

1.1.4. Население, миграции и
демографски трендови
Според пописот во 2002 година, во општина
Гевгелија живеат 22.988 жители, што претставува зголе
мување за 3,2% (712 жители) од претходниот попис во
1994 година.
Вкупно 97% од населението се етнички Македонци,
1,6 % се Срби, 1% Власи и 0,4% останати.
Дрвна маса m3
431,179
669,793
462,750
184,419
1,136,755
485,220
118,154
3,488,270

Годишен дозволен етат m3
10,540
8,619
6,359
4,653
9,479
7,441
3,249
50,340

Хидрографија
Најголемата река во Р. Македонија, Вардар, која
поминува низ територијата на Гевгелија во должина од
24 км, во непосредна близина на Гевгелија преминува
на територијата на Република Грција, а потоа се влева
во Егејското Море. Помали реки на подрачјето на опш
тината се Конска, Серменинска, Кованска, Зуица, Пет
рушка и други. Во хидрографската структура влегуваат
и акумулациите во Богородица, потоа Топлец, Дос и
други.
Во општина Гевгелија има богати извори на мине
рални и термоминерални води. Еден од најпознатите
извори со минерална вода се наоѓа во туристичкиот
локалитет Смрдлива Вода.
На само 4 км од Гевгелија се наоѓаат Негорски Бањи,
Општина Гевгелија
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Во централната населба – градот Гевгелија –
живеат 15.685 жители, или 68% од целокупниот број на
населението. Преостанатиот дел од населението живее
во другите населби, од кои поголеми се селата Негорци,
Миравци, Богородица и Прдејци.

Природно движење на населението
според местото на настанот
Просечниот број на живородени деца во период
2003–2005 година изнесува 250, додека морталитетот
во истиот период изнесува 210. Бројот на склучени
бракови е зголемен од 120 во 2003 на 142 во 2005
година, но бројот на разведени бракови е, исто така,
покачен – од 11 на 36 во истиот период.

Структура на населението
Возрасни групи

Машки пол
(% од целокупното
население)

Женски пол
(% од целокупното
население)

0–4

554 (2.4)

545 (2.4)

5–9

645 (2.8)

613 (2.3)

10–14

713 (3.1)

765 (3.3)

15–19

894 (3.9)

855 (3.7)

20–24

907 (4.0)

913 (4.0)

25–29

868 (3.8)

789 (3.4)

30–34

858 (3.7)

806 (3.5)

35–39

874 (3.8)

837 (3.6)

40–44

919 (4.0)

938 (4.1)

45–49

959 (4.2)

957 (4.2)

50–54

830 (3.6)

823 (3.6)

55–59

601 (2.6)

651 (2.8)

60–64

579 (2.5)

649 (2.8)

65–69

496 (2.2)

559 (2.4)

70–74

383(1.7)

413 (1.8)

75–79

215 (0.9)

282 (1.2)

80–84

98 (0.4)

114 (0.5)

85+

35 (0.2)

53 (0.2)

Непозната возраст

1

6

Вкупно:

11,420

11,568

Извор: Државен завод за статистика
Според структурата на населението, 32% се под 25годишна возраст, а во другите возрасни групи мажите
се значително побројни. Густината на населението
изнесува 43 жители на км2, што е под просекот во
државата.
Во општина Гевгелија има 7.221 домаќинства, со
просечен број од 3,5 членови во домаќинството, со
вкупна површина за домување од 683.580 м2. Секој
член на семејство има, во просек, по 23,68 м2 простор
за живеење.
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22,988

Општината има добри стандарди во поглед на
заштитата на животната средина, кои обезбедуваат
солидни услови за живот на граѓаните. Општина
Гевгелија е една од првите општини во Република
Македонија која има изготвено Локален еколошки
акционен план (ЛЕАП), во 1998 година, кој нуди
можности за планирање во поглед на менаџирањето
во заштитата на животната средина.
Сепак, општината се соочува со многубројни пре
дизвици кои ја загрозуваат животната средина. Пред
сè, појавата на неконтролирано сечење на шумите и
шумските пожари, кои ги попречуваат обновувањето и
заштитата на шумите во овој регион.
Дивите депонии претставуваат сериозна закана
за животната средина, поради што и потребата од из
градба на санитарна депонија за цврст отпад се намет
нува како неминовна.
Во земјоделството потребно е контролирано ко
ристење на хемиските препарати за заштита на почви
те.
Подигнувањето на свеста за заштита на животната
средина, во рамките на образовниот систем, како и на
вкупната свест на граѓаните, треба да придонесат за
подобро и за поефикасно спроведување на законската
регулатива.

1.2. Економски профил

Како една од географските и културни крстосници
во Европа, општина Гевгелија со векови била центар на
производството и на трговијата, посебно на земјодел
ски производи и храна, овошје, зеленчук и квалитетни
вина.

Во 1995 година индустријата и рударството учест
вуваа со 33% во вредноста на општинската економија,
земјоделството и рибарството со 30%, градежништвото
3,1%, трговијата со 24%, туризмот и угостителството со
2,7%, шумарството со 2,6%, транспортот и комуника
циите со 0,9%, други преработувачки и персонални ус
луги со 1,8%, а сите останати сектори со 1,6%.
Поради несоодветно статистичко собирање на
податоци и поради промената на границите, за опш
тината нема понови детални економски податоци.
Сепак, некои процени може да се направат преку спо
редба на националните економски индикатори со
југоисточниот регион на кој му припаѓа општината.
Така, просечната стапка на раст на БДП за периодот
1998–2002 за Република Македонија изнесувал 5,2%, а
за југоисточниот регион 4,1%. БДП по глава на жител,
за истиот период, за регионот изнесувал 6.050 амери
кански $ и е понизок од просекот на државата за 13%.
Просечната годишна стапка на додадена вредност од
нефинансискиот сектор во периодот 1998–2002 е нега
тивна и изнесува -0,2%, за разлика од републичкиот
просек од 3%.

ЛОКАЛНА ПРОЦЕНА

1.1.5. Заштита на природата и на
животната средина

Во бизнис истражувањето за потребите на про
цесот на детерминирање на локалната процена, во
кое учествуваа 33 компании од општина Гевгелија, се
покажа дека локалниот бизнис има поволни географ
ски предности за консолидација и за раст на бизнисот.
Сепак, беше назначено дека регулативите, недостато
кот од поддршка на услугите за бизнис, на обуки за по
добрување на вештините и целокупната клима за ин
вестирање го отежнуваат развојот.
Во градот Гевгелија постојат три индустриски зони,
Ракита, Деленица и новата стопанска зона Блокотехна.
Површината, сопственоста и изграденоста на стопан
ските зони е даденa во следната табела:

Општина Гевгелија
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Стопанска зона

Површина

Изграденост

26 ha
65 ha
22 ha

60%
80%
25%

Ракита
Деленица
Блокотехна

Сопственост
Приватна
Р. Македонија
85%
15%
80%
20%
15%
75%

Во овие индустриски зони се концентрирани 95%
од индустриските капацитети во општината, и тоа од
областа на текстилната и на прехранбената индустрија,
како и индустријата за пластика.
Графички приказ на табелата

100 %

површина Ха

80 %

изграденост

60 %

сопственост приватна

40 %

сопственост на Р. М.

20 %
0%

Ракита

Деленица

Блокотехна

1.2.1. Број и структура на деловни
субјекти
На 31 декември 2005 година во општина Гевгелија
имало вкупно 2.597 регистрирани деловни субјекти
(според најновите статистики). Ова е речиси двојно
повеќе од регистрираниот број во 1997 година, со зна
чителен пораст на бизнисите во трговијата (+70%), во
земјоделството (+40%), во индустријата (+360%) и во
транспортот (+234%). Зголемениот број на деловни
субјекти се должи на подобрениот систем на регистри
рање.
Економската структура на општина Гевгелија, спо
ред видот и секторите на дејност, е претставена на
следните две табели:
ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ ПО ВИДОВИ
Вкупно регистрирани
Претпријатија
Трговски друштва
Трговци поединци
Останати
ДДВ обврзници (според УЈП – Гевгелија)

Извор: Државен завод за статистика, 2005
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2597
982
1042
312
261
710

%

ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ЛОВ И ШУМАРСТВО

336

13

РИБАРСТВО

2

0.07

ВАДЕЊЕ НА РУДА И КАМЕН

-

-

360

13.4

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГАС И ВОДА

4

0.15

ГРАДЕЖНИШТВО

45

1.73

ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО, ПОПРАВКА НА ВОЗИЛА И ПРЕДМЕТИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА И
ЗА ДОМАЌИНСТВА

1122

44.7

ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНИ

128

4.9

СООБРАЌАЈ, СКЛАДИРАЊЕ И ВРСКИ

232

8.6

ФИНАНСИСКО ПОСРЕДУВАЊЕ

2

0.07

АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО НЕДВИЖЕН ИМОТ, ИЗНАЈМУВАЊЕ И ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

77

3.1

ЈАВНА УПРАВА И ОДБРАНА, ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

26

1.0

ОБРАЗОВАНИЕ

14

0.54

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА РАБОТА

40

1.54

ДРУГИ КОМУНАЛНИ, КУЛТУРНИ, ОПШТИ И ЛИЧНИ УСЛУЖНИ АКТИВНОСТИ

209

ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА

ВКУПНО

2597

ЛОКАЛНА ПРОЦЕНА

ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ ПО СЕКТОРИ НА ДЕЈНОСТ

8.0
100

Извор: Државен завод за статистика, 2005
Доминантната економска активност во општината
отпаѓа на трговијата (44%), потоа на преработувачката
индустрија (13%), на земјоделството (13%), на ловот и
шумарството (13%), на сообраќајот и комуникациите
(8%). Туристичко-угостителските објекти придонесуваат
со 5% во економската активност, како резултат на
блискоста на границата со Грција.

1.2.2. Работна сила, вработеност и
невработеност

Општина

Население

Работна сила

вработени

невработени

Стапка на
невработеност

Стапка на
вработеност

Работната сила (економски активното население
кое го сочинуваат вработените и невработените) во
општината претставува 49% од населението. Официј
алната стапка на невработеност изнесува 23%. Во
споредба со националното ниво, Гевгелија спаѓа меѓу
општините со најниска стапка на невработеност и со
највисока стапка на вработеност.

Гевгелија

22.988

11.223

8.679

2.544

22,66%

77,3%

Извор: Индикатори за општините во Македонија, УНДП, 2004

Од вкупниот број на вработени, 14% работат во
земјоделскиот сектор, 39% во индустријата и 47% во
услугите.
Според образовната и половата структура на
Општина Гевгелија
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невработените во општината, меѓу невработените
доминантни се мажите и лицата без оформено средно
образование (над 60% се НКВ и КВ/ВКВ).
Гевгелија
НКВ
КВ/ВКВ
ССО
ВССО
ВСО
Вкупно

Вкупно (%)
1.238 (45)
475 (16)
825 (30)
78 (3)
161 (6)
2.777

Извор: Агенција за вработување – Гевгелија (април 2006)

Невработеноста кај младите (до 24-годишна
возраст) изнесува 806, или 57% од вкупната невработена
работна сила за таа старосна возраст, која изнесува
1.423.
Според националните показатели, тоа претставува
една од најниските стапки на невработеност кај младите
во државата.

1.2.3. Опис на поважните економски
сектори
Текстилна индустрија
Текстилната индустрија има многу долга традиција
во општина Гевгелија, која датира уште од 19-тиот век, во
времето кога доминирало производството на свилена
буба. Оваа индустрија претставува најголем извор за
вработување во општината. Имено, во 20 компании
има 2.033 вработени. Овие текстилни компании, главно,
работат „Lon“ систем.
Компанијата „НОЕЛ“ е најголемата текстилна фаб
рика во општината, со 860 вработени и со развиен
сопствен бренд на висококвалитетни текстилни произ
води (кошули).
Околу 95% од производството на текстил во
општината е наменето за извоз. Голем дел од компаниите
се со грчки капитал или со мешовит македонско-грчки
капитал.

Мажи
767
395
454
50
76
1.742

тојат голем број мали, семејни производители на вино.
Капацитетот на поранешната винарската визба
на ЗИК „Винојуг“ изнесува 13 милиони литри на вино,
но по продажбата на „Тиквеш“, визбата сè уште не е
реактивирана.
Во општината има 6 компании кои се занимаваат со
преработка на овошје и на зеленчук, со 113 вработени.
Најголемиот дел од преработеното овошје и зеленчук
е наменето за извоз. Тоа се, пред сè, познатите тради
ционални специјалитети како што се ајварот, летниот
пинџур, лутеницата, различните видови слатко и други
производи.
Компаниите за преработка на овошје и на зеленчук
(„Зора шпед“, „Випро“, „Вори“, „МТД Пајдаков“, „Дием“ и
„Техноалат Комерц“) располагаат со вкупен капацитет
од над 20.000 тони.

Метална и електроиндустрија
Носител на металната индустрија во минатото
беше „Алатница“, која сега е дел од ЕМО Охрид. Во
2005 година производството беше рестартирано во
компанијата, со 105 вработени. Во иднина се планира
проширување со нова линија, доколку се остварат
плановите за заедничка инвестиција со македонски и
грчки капитал.
Во металната и во електроиндустријата работат и
4 други компании – „P&D“, „Унион Инг“, „Евро Порта“ и
„Кофриз“, со вкупен број на 172 вработени.

Градежништво

Индустрија за пластика

Градежната индустрија бележи пораст во послед
ниве години, според бројот на новорегистрираните
градежни фирми.

Индустријата за пластика и пластични маси (по
леиетиленски и полипропиленски цевки, системи за
наводнување и канализација) во последните години
бележи значителен прогрес во општина Гевгелија.

Во градежната индустрија постојат 13 активни ком
пании, со 171 вработен.
Повеќето од нив работат на локално ниво, но
постојат можности за нивно ангажирање и надвор од
општината.

Прехранбена индустрија
Во Гевгелија има две регистрирани компании за
производство на вино, од кои „Ригоимпекс“ извезува
12,5 милиони литри наливно вино годишно, додека ви
наријата „Јостела“ има помал капацитет. Исто така, пос
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80
371
28
85
1.035
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Во моментот има четири компании кои работат
во овој сектор – „Гемапласт“, „Контихидропласт“, „7-ми
ноември“ и „Технопродукт“, со вкупен број на 169
вработени.

Услуги
Транспорт
Во општината постојат 32 компании кои се зани
маваат со превоз на патници, од кои 12 се такси-ком
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пании (со 78 возила). Во последните десетина години
се појавија прилично голем број мали приватни транс
портни компании специјализирани за транспорт на
земјоделски производи.
По трансформацијата на транспортното претприја
тие „Трансбалкан“, кое беше специјализирано за транс
порт на луѓе и на стоки, произлегоа една поголема ком
панија и неколку помали компании специјализирани за
транспорт на патници и на стока, како и за складирање
на стока.

Финансиски и други услуги
На подрачјето на општината, осум од поголемите
банки во Република Македонија имаат свои филијали:
Стопанска банка АД, Македонска банка, Уни банка,
Алфа банка, ИК Банка, Тутунска банка и Комерцијална
банка, со вкупен број на 134 вработени. Македонски
пошти имаат вкупно шест единици, од кои три во градот
Гевгелија, една во Негорци, една на граничниот премин
Богородица и една во Миравци.
Во Гевгелија има повеќе едукативни центри кои
нудат обука за информатичка технологија и за странски
јазици, обука за млади, како и за образование на возрас
ни и за организирање на стручни курсеви.
Во Гевгелија, исто така, има пет консултантски ком
пании, со вкупно 23 вработени, коишто даваат услуги
во доменот на сметководство, финансиите, ревизијата,
процени и царини, даноци, изработка на инвестициони
програми и профит од бизнис планови, опстојување на
трговски друштва, правни и маркетинг услуги.
На територијата на општина Гевгелија активни се
19 адвокатски и 2 нотарски канцеларии, додека услуги
и совети во делот на земјоделството дава Агенцијата за
поттикнување на индивидуалното земјоделство.

Земјоделство
Како резултат на климатско-почвените погодности,
земјоделството и производството на храна отсекогаш

имале голема важност за добриот стандард и за сто
панскиот развој во општината. Се одгледуваат широк
спектар на овошје и зеленчук, вклучувајќи производи
што се карактеристични за медитеранско-егејското
поднебје, како што се смокви, маслинки, калинки, ли
мони, грозје, кикиритки, киви и други.
Во стаклените бавчи и во пластениците, покрај
раноградинарските производи, се одгледуваат и раз
лични видови цвеќиња. Пријатните климатски услови
се надополнети и со термоминерална вода, која ја има
речиси под целокупниот гевгелиски дел на котлината,
со добри потенцијали за квалитетна храна и за екопро
изводи.
Целокупното земјоделско земјиште во општината
изнесува 8.440 ха, од кои 3.260 се користат како ора
ници и бавчи, 1.000 ха се засадени со лозови насади,
100 ха со овошни, 300 ха се ливади и 3.880 ха се пасиш
та. Околу 80% од обработливото земјиште е кај инди
видуалните земјоделци, а останатото е кај правните
лица. Годишното земјоделско производство во поширо
киот регион изнесува околу 100.000 тони, од кои само
во општина Гевгелија се произведуваат над 50.000 то
ни, од кои 20.000 тони се раноградинарски производи,
20.000 тони грозје, како и други земјоделски култури.
Со одгледување на земјоделски производи само
во општина Гевгелија се занимаваат речиси 4.000
домаќинства (60% од вкупното население).
Приватните земјоделски фирми во општина Гевге
лија организираат раноградинарско производство на
27 ха во оранжериите, од кои годишната берба изнесу
ва 3.000 тони, претежно домати и краставици. На инди
видуалните земјоделски површини под пластеници се
засадени 120 хектари со домати, со вкупен род од 8.000
тони. Во последните години, на 75 ха, преку проект на
македонската и на холандската влада, се организира
производство на аспарагус. Бројот на регистрирани
професионални земјоделци е низок, а слична е состој
бата и на национално ниво.
Општина Гевгелија
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На лозовите насади во општината можат да се
сретнат речиси сите видови грозје. Трпезното грозје
се извезува во Србија, во Црна Гора, во Бугарија, во Ал
банија, во Словенија, во Украина, во Русија и во други
земји, а плантажите се прошируваат. Исто така, и винс
ките сорти на грозје се традиционално застапени, со
воведување на нови сорти. Инаку, лозовите насади во
општината се застапени на 1.000 хектари, од кои го
дишно се собираат 18.000 тони грозје.
Општина Гевгелија располага со 3.880 ха на пасиш
та, кои се идеален ресурс за одгледување на овци и на
друг вид стока. Вкупниот број на грла во општината
вклучува 12.000 овци, 1.000 кози и 750 говеда. Бројот
на живината се движи константно околу 100.000. Во
периодот 2000–2005 година, бројот на овци е намален
за 3.000, додека бројот на говеда е намален за 1.000.
Намалувањето на сточниот фонд се должи на скапата
сточна храна и на ниската откупна цена на месото и на
млекото. Бројлерското производство на кооперативен
начин е потенцијална гранка за отворање на минифарми
како семејни бизниси.
Преку проектот за наводнување „Јужна Вардар
ска Долина“, чија реализација е во тек, се очекува по
веќекратно зголемување на земјоделското производ
ство.

Туризам и угостителство
Општина Гевгелија има одличен потенцијал за раз
вој на разновиден туризам поради предностите што ги
нудат местоположбата, климата, инфраструктурата, чис
тата животна средина и богатото природно и културно
наследство. Развојот на туризмот е, главно, насочен кон
бањскиот, планинскиот и транзитниот туризам, како и
кон добриот потенцијал за проширување на туристич
ката понуда, во прв ред, на руралниот и културниот ту
ризам.
На само 3 км од Гевгелија се наоѓа модерниот грани
чен премин Богородица, преку кој годишно поминуваат
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3 милиони патници. Гевгелија и околината располагаат
со хотелски капацитети од околу 600 легла, вклучувајќи
ги хотелот „Аполонија” (73 легла) и новиот хотел-казино
„Фламинго” (110 легла), лоциран на самиот граничен
премин.
На падините на Кожуф Планина, близу до селото
Конско, се наоѓа одмаралиштето „Смрдлива Вода“, поз
нато по својата лековита минерална вода.
Познатото лекувалиште „Негорски Бањи“, со хо
телите „Божур“, „Јасен“ и „Илинден“ (300 легла), претс
тавува значаен бањско-рекреативен центар. Бањите
располагаат со базени со топла и со студена минерална
вода, со услови за медицински третман и со спортски
капацитети.
Покрај ова, општината располага со сместувачки
капацитети во мотелот „Вардар“ (86 легла), хотелот
„Пелагонија“ (204 легла) и хотелот „Ашик“ (16 легла).
Важно место на туристичката мапа во општината
зазема и археолошкиот локалитет „Вардарски Рид“ кој,
со својата атрактивна локација, нуди одлична можност
за развој на археолошки и на културен туризам.
Во 2005 година во Гевгелија преноќувале, една или
повеќе вечери, 43.000 туристи (10% од вкупниот број на
национално ниво). Од ова бројка, 30.000 биле домашни,
а 12.500 странски туристи. Во споредба со 2001 година,
кога бројката изнесувала 20.682 (15.786 домашни и
4.896 странски туристи), порастот е значителен.
Најголемиот број туристи доаѓаат од Грција (2.446),
од Србија и Црна Гора (940), од Холандија (732) и од
Бугарија (361).
Инаку, од угостителските капацитети, општината
располага со 39 ресторани, 3 кабареа и 16 кафе-баро
ви.

1.2.4. Инфраструктура

Сообраќајно-транспортните врски отсекогаш биле
многу значајни за општина Гевгелија. Стратешката мес
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тоположба и овозможува брза и квалитетна железничка,
патна и водена комуникација.
Во минатото реката Вардар била пловна сè до
Егејското Море. Во различни временски периоди има
ло иницијативи за обновување на пловниот пат и за
поврзување со Солунското Пристаниште, кои досега не
се реализирани.

Железница и воздушен сообраќај
Низ општина Гевгелија поминуваат стратешките
сообраќајни правци, како дел од Коридорот 10. Желез
ничката пруга Солун–Гевгелија е изградена во 1873
година и претставува главна железничка сообраќајна
врска меѓу Скопје и Солун. Покрај патничкиот промет,
преку оваа железничка пруга се одвива значаен дел од
меѓународниот железнички транспорт на стоки.
Гевгелија има краток и брз пристап до два аеродро
ма – Солунскиот, кој се наоѓа на само 70 км оддалеченост,
и аеродромот во Скопје, на 155 км оддалеченост.

Патишта
Низ општина Гевгелија поминува трансевропскиот
автопат Е-75 (дел од Коридорот 10), кој започнува во
Хелсинки, поминува низ Германија и Чешка, потоа низ
Република Македонија и Гевгелија, а завршува на крај
ниот југ во Република Грција. Автопатот на Гевгелија и
овозможува брз пристап до главниот град Скопје и до
големиот балкански трговски и пристанишен центар
Солун. По реконструкцијата на автопатните делници од
македонско-грчката граница до Гевгелија и од Гевгелија
до Смоквица, преостанува уште реконструкцијата на
делницата од Смоквица до Демир Капија.
Локалната патна мрежа е релативно задоволителна.
Вкупната должина на улици изнесува 65 км, од кои
63% се асфалтирани. Вкупната должина на мостови на
локалните патишта изнесува 174 м. Регионалните патни
врски се добри, а сите 17 населени места во општината
се адекватно патно поврзани и се во добра состојба.

Енергетика
Снабдувањето со електрична енергија во општина
Гевгелија се врши од електроенергетскиот систем
на Република Македонија и сите населени места се
снабдени со стабилна напонска мрежа на електрична
енергија.
Вкупната должина на електричната мрежа за
општините Гевгелија, Богданци и Дојран изнесува 833
км, од кои 297 км е приградска (55 км е 110 KВ, 39 км
е 35 KВ и 203 км е 10 KВ). Преостанатиот дел е градска,
односно нисконапонска мрежа.

Водоснабдување
Водоснабдувањето во општината, тестирано спо
ред националните стандарди, се врши од две главни
бунарски подрачја: бунарското подрачје Моин, кое
обезбедува 80% од потребите, и изворите во близина
на реката Вардар.
Мрежата за водоснабдување е долга 676 км и, глав
но, е застарена (повеќе од 30 години). Оттука и потре
бата од продолжување на започнатата реконструкција
и од замена на старите азбестни и цементни цевки.
Јавното комунално претпријатие „Комуналец“, ос
новано од страна на општината, e одговорно за водо
снабдувањето во општината.

Канализација (фекална и атмосферска)
Најголемиот дел од општината е покриен со кана
лизациона мрежа. Само во општина Гевгелија речиси
90% од градот Гевгелија е покриен со канализациона
мрежа, чија должина изнесува 43 км. Тоа е претежно
комбиниран систем за одведување на фекалните и на
атмосферските води. Овој систем е мошне непрактичен
и потребно е одвојување на атмосферските од фекал
ните води.
Со реализација на проектот за изградба на Пречис
тителна станица за отпадни води, со колектор, на реката
Општина Гевгелија
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Вардар, финансиски подржан од владата на Р. Грција, ќе
се обезбеди целосна заштита на овој екорегион и на
водите за Гевгелија.
Отпадните води во населените места се собираат
во индивидуални септички јами, а ЈП „Комуналец“ е од
говорно за управување и за одржување на овие сис
теми.
Во оследниве години, со сопствени и со средства од
донации, општината обезбеди доизградба на секундар
ната канализациона мрежа во Миравци, во Негорци и
во Богородица, каде што е изградена и Пречистителна
станица.

Домување и погодности
Вкупниот број на станови, според пописот од
2002 година, изнесува 9.280, или 3,5 жители по стан.
Адекватноста на становите се смета за добра: 87% oд
домаќинствата имаат кујна, бања и тоалет, 0,6% имаат
само бања и тоалет, 9% имаат само кујна и 2,6% од до
маќинствата живеат без помошни простории во ста
нот. Вкупно 5% од домаќинствата живеат во станови
со инсталации на водовод, канализација, електрична
енергија и централно греење, додека 0,9% од дома
ќинствата имаат само електрична енергија.

1.3. Социјален профил
1.3.1. Oбразование

Вкупниот број на ученици изнесува 3.570, а бројот
на наставници 201, со сооднос наставник–ученик 1:17.
Во последните години се забележува мал пад во бројот
на новозапишани ученици. Во учебната 2001/02 година
бројот на ученици кои завршиле 8. одделение (14 год.
возраст) изнесувал 299, додека во учебната 2005/06 тој
број изнесува 259. Бројот на новозапишани ученици
во средно образование во учебната 2001/02 изнесувал
372, а во учебната 2004/05 тој број е намален на 340,
како резултат на ниската стапка на новородени деца
и на надворешните миграции, иако бројот на ново
запишани ученици во хотелско-туристичката струка
бележи благ пораст.

1.3.2. Здравство и социјална заштита
Здравствена заштита
Здравствените услуги во општината ги обезбеду
ваат Општата болница и Здравствениот дом, кои наста
наа по трансформацијата на Медицинскиот центар.
Во општината, исто така, функционираат Државна
невро-психијатриска болница во Негорци (80 врабо
тени), Центар за ментално здравје – Гевгелија, Центар
за превенција и третман на зависници од дрога, 14
приватни здравствени организации (вклучувајќи и 10
стоматолошки ординации: осум во Гевгелија и по една
во Миравци и во Негорци).

Официјалната стапка на писменост во општина
Гевгелија изнесува 99% и претставува највисока во Ре
публика Македонија. Општината ги има следниве обра
зовни институции:

Во општината има вкупно 10 аптеки. Во сите насе
лени места во општината нема обезбедено здравст
вени услуги, така што тие ги користат услугите на
здравствените установи во Гевгелија.

Еден средношколски училишен центар со три
насоки – општа гимназија, механичка струка и
хотелско-туристичка насока;

Вкупниот број на корисници на здравствени услуги
е 35.121. Од нив, 22.988 се граѓани на општина Гевгелија,
8.707 се граѓани на Богданци, а 3.426 на Дојран.

Четири основни училишта;
Едно специјализирано основно музичко учи
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Социјална заштита
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На територијата на општина Гевгелија функциони
раат следниве институции од областа на социјалната
заштита:
Регионален центар за социјална работа –
Гевгелија, со вкупен персонал од 12 вработени
(општина Гевгелија, Богданци, Дојран и
Валандово) – Министерство за труд и социјална
политика;
Центар за ментално здравје Гевгелија –
Министерство за здравство;
Дневен центар за деца со посебни потреби –
Министерство за труд и социјална политика;
Центар за превенција и третман од зависности
од дроги – Министерство за здравство и
Министерство за труд и социјална политика.

Социјален профил на општина Гевгелија
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Корисници на постојана парична помош
Цивилна инвалиднина
Нега и помош од друго лица (хронично болни)
Деца згрижени во социјални установи и во други семејства
Лица кои добиваат посебен додаток
Евидентирани лица со посебни потреби
Малолетни лица под старателство
Малолетници деликвенти (бројката бележи пораст)
Активни корисници на дрога вклучени во метадонски третман
Деца на улица/воспитно запоставени
Корисници на социјална помош
Побарана помош од советувалиште за брак
Пријавено учество на семејно насилство врз жени

102
5
483
18
74
200
17
65
44
20
244
43
6

Вид и помош на детска поддршка за 2005 година
Додаток на деца
Посебен додаток
Бејби пакети
Во делот за детска заштита, во Центарот за соци
јални работи работат 2 вработени. Во Гевгелија има 3
детски градинки, а во Миравци и во Негорци по една
детска градинка.
Дневниот центар за лица со посебни потреби
обезбедува услуги за заштита на 20 деца.

1.3.3. Заштита и спасување на граѓаните
Заштитата и спасувањето на граѓаните е одговор
ност на Дирекцијата за заштита и спасување, самостоен
оддел при Владата на Република Македонија, со свој
локален оддел во Гевгелија. Одговорноста на оваа Ди
рекција е откривање и спречување на последици од
природни катастрофи, од епидемии и од сите други
видови на катастрофи во војна и во мир, кои ги загро
зуваат животот и имотот на граѓаните, природните бо
гатства, растителниот и животинскиот свет и објектите
од историска и културна важност.

460 месечно
62 годишно
130 годишно
За противпожарната заштита на територијата на
општина Гевгелија е задолжена Територијалната про
тивпожарна единица.

1.3.4. Култура и спорт
Гевгелија има богата културна традиција, но пот
ребни се зајакнување и поддршка на капацитетите на
локалните културни институции. Музејот во Гевгелија е
национална установа, со постојана изложба на предме
ти пронајдени на археолошкиот локалитет Вардарски
Рид. Музејот секоја година, во просек, го посетуваат
по 2.000 посетители и има осуммина вработени.
Домот на културата „Македонија“ (петмина вработени)
организира кинопретстави и театарски претстави, како
и други културни манифестации. Пионерскиот дом
(петмина вработени) претставува младински центар за
едукација на најмладите.

Општина Гевгелија
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Матичната библиотека „Гоце Делчев“ располага
со 80.000 монографски публикации и периодични из
данија и, во просек, годишно има по 1.300 членови. Во
библиотеката е инсталиран библиотечниот софтвер
COBIS и има ADSL интернет пристап. Библиотеката има
добри потенцијали за проширување на своите услуги,
но просторот и функционалноста претставуваат огра
ничувачки фактор. Библиотеката има и свој библио
течен клон во селото Миравци.
Во минатото Гевгелија имала добра традиција во
театарската продукција, но театарската дејност во пос
ледниве години се одвива инцидентно. Градот распо
лага со своја театарска зграда, која е во сопственост на
општината, а за чија реконструкција и реновирање е
изготвен проект.
Од поважните културни настани и случувања, мо
же да се издвојат неколку поетски и музички манифе
стации: Гевгелиска музичка пролет, Месец на книгата,
Фестивал на детски песни „Калинка“, Детски фолклорен
фестивал, меѓународните уметнички колонии „Дојрана“
и „Југосвен“, Гевгелиска музичка есен, Коледарски хепе
нинг и други.
Активностите на спортските клубови и капаците
тите во последните години се во опаѓање, како резул
тат на финансиските проблеми со кои се соочуваат
клубовите. Постојат спортски капацитети за фудбал,
ракомет, кошарка, помали детски игралишта, отворен
базен, мото-крос патека„Милци“ и неколку рекреативни
места.
Поактивни спортски клубови и здруженија се
фудбалскиот клуб „Кожуф“, женскиот ракометен клуб
„Гевгелија“, кошаркарскиот клуб „Кожуф“ и спортското
друштво „Јовче Кусеников“. Исто така, функционираат
Општинскиот фудбалски сојуз, Општинската фудбалска
лига, планинарски друштва, Шаховски клуб и други.
Во општината традиционално се организираат по
веќе турнири во мал фудбал, во кошарка и меѓународни
мото-крос трки.
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1.3.5. Граѓански сектор
Во општина Гевгелија се регистрирани вкупно 71
невладина организација и здруженија на граѓани, но
најголемиот дел од нив не се активни. Од поактивните
може да издвојат СЕЖАМ (поддршка за образование
на млади луѓе и жени), Еко Храна (земјоделство, про
изводство на здрава еколошка храна, екологија), Под
дршка (социјални проблеми, маргинализирани и вул
нерабилни групи), Гортинија (образование на деца и
млади), Јужна Градина (земјоделство и екологија), Јужна
Лоза (одгледување на винова лоза и производство на
вино), Организација на жени – Гевгелија (образование
и прашања поврзани со жените).
Центарот за поддршка на НВО секторот во Гевгелија
започна со работа во 2003 година (проект поддржан
од Европската агенција за реконструкција) и ги нуди
следните услуги: логистичка поддршка, инфраструктура
(место за состаноци, комуникациска опрема и обука,
компјутери, принтер и фотокопир), библиотека (вес
ници, списанија, книги, професионална литература),
информации (можности за обука, информации за ра
ботата на други невладини организации), можности за
финансирање (врски со донатори, повик за предлогпроекти, аплицирање) на активностите.

1.3.6. Локални медиуми
Во општината има три локални телевизии (Радио
Телевизија Гевгелија, ТВ Нова и ТВ Миг) и три локални
радиостаници (Кис ФМ, Тајм ФМ и Радио Гевгелија). По
рано во Гевгелија излегуваше локален весник („Гевге
лиска јавност“) кој информираше за активностите во
општината, но тој престана да излегува. Исто така, постои
и месечен магазин „Добар глас“, кој е во приватна сопст
веност и се фокусира на информации за општината.
За активностите на локалната самоуправа граѓани
те најчесто се информираат преку информативните
емисии на локалните телевизии и преку информатив
ниот билтен, кој го издава општината.

ЛОКАЛНА ПРОЦЕНА

SWOT АНАЛИЗА

Општина Гевгелија
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Инфраструктура на водната мрежа
Неадекватен систем за управување со отпадни води
Нема целосна атмосферска канализација
Дотраеност на меѓуградскиот превоз
Непостоење на систем за управување со цврст отпад
Застарен катастер

Развиена патна и железничка мрежа

Добри транспортни врски на национално и на меѓународно ниво

Близина на пристаниште и на аеродром (70 км)

Развиена телекомуникациска мрежа

Целосна електрифицирана мрежа на ниво на општината

Добра снабденост со вода за пиење

Сеизмолошко ризично подрачје
Несоодветна регионална поделба на Гевгелија во источниот регион

Организирање на систем за централно греење

Донесување на урбанистички планови за градот и за населените места

Поплави на земјоделските површини околу Вардар

Отворање на нови гранични премини

Регулација на речните корита

Застарениот азбестен систем на вода за пиење

Нови регионални развојни иницијативи

ЕУ структурни фондови и фондови за прекугранична соработка

ЗАКАНИ

МОЖНОСТИ

Постоење на геотермални води

Развиен меѓуградски, приградски и градски превоз

Модерен, фреквентен и добро опремен граничен премин

СЛАБИ СТРАНИ

ЈАКИ СТРАНИ

ИНФРАСТРУКТУРА - SWOT АНАЛИЗА
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Недостаток на добра и точна база на податоци
Недостаток на суровина за конзервната индустрија
Ограничен домашен пазар

Немање претприемачки и други практични вештини
Нестандардизирано производство и отсуство на модерна технологија

Поволна географска положба

Поволни климатски услови

Добри природни ресурси, плодна почва
Препознатливо производство на раноградинарски култури и традиција во производство
на екохрана
Обучени невработени лица, посебно во делот на земјоделството
Достапна и квалификувана работна сила, туризам, текстил, пластична индустрија и
земјоделство
Обучена работна сила во делот на туризмот, текстилот, индустријата за пластика и
производството на храна и во земјоделството
Богат обновлив енергетски потенцијал

Традиција во производство на квалитетно трпезно и винско грозје за пласман во ЕУ

Старосната структура на работната сила во областа на земјоделството
ЕУ стандарди и регулативи
Визен режим
Нерегулиран статус на сезонските работници и постоење на сива економија

Целогодишно производство и услуги во текот на цела година

Директни странски инвестиции

Имплементација на ЕУ стандарди и примена на билатерални договори со ЕУ

Достапност на новите пазари во ЕУ и на регионалните пазари

ЛОКАЛНА ПРОЦЕНА

Недоследно применување на законската регулатива

Недоверба и песимизам за почнување на бизнис

Незаинтересираност за вработување надвор од државните институции

Неповолни услови за кредитирање

Модернизирање на системот за наводнување

Постоење на голем пазар во непосредна близина (Солун)

Миграција на младите луѓе

Развој на занаетчиството

Воведување на нови култури и разновидност во производството

ЗАКАНИ

МОЖНОСТИ

Непостоење на бизнис и информативен центар

Ниска соработка помеѓу примарниот и бизнис секторот

Неадекватни програми за вработување

Немање на национални стратегии за развој

Недостаток на услови за развој на бизниси
Неповолен макроекономски амбиент (кредитирање, субвенции, фискални
олеснувања)

Неефикасно секторско здружување

СЛАБИ СТРАНИ

ЈАКИ СТРАНИ

ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
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Лоши услови за живеење во руралните средини
Помали приходи во руралните средини
Мала заработка и мали можности за нејзино зголемување во руралните средини
Намалување на бројот на населението
Недостаток на професионални обуки и тренинг-центри
Несоодветно управување со отпадот

Постоење на образовна и мрежа на социјални и здравствени установи

Поволна кадровска структура на образованието, социјалата и здравството

Квалитетни урбани услови за домување

Еколошки чисто, безбедно место за живеење

Мал број на приматели на социјална помош

Постоење на многу НВОи

Способност на образованието да се адаптира на реалноста

Постоење национална стратегија за образованието

Социјални девијации кај младите: дрога, алкохол и агресивно однесување

Регионална и прекугранична соработка

Изградба на спортско рекреативен центар

Немање стратегија за справување со сиромаштијата

ЕУ интеграции

Децентрализација во образованието, дел од социјалната заштита и културата

ЗАКАНИ

МОЖНОСТИ

Лоша состојба со здравствените установи во руралните средини

Финансирање на здравствените организации

Непостоење на „надеж” кај младите луѓе

Мал број на спортски капацитети и програми

Несоодветна кадровска структура во културните установи

Лоша состојба на културните институции и нерасчистени имотно-правни односи

Неповрзаност на образованието со стопанството

Непостоење на квалитетна база на податоци

Ниско ниво на еколошката свест

СЛАБИ СТРАНИ

ЈАКИ СТРАНИ

КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТОТ

ЛОКАЛНА ПРОЦЕНА

Општина Гевгелија
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Подобрено општинско
планирање и управување со
системите, кое ќе резултира
со подобрена инфраструктура
во Гевгелија која го поддржува
модерниот одржлив развој.

ИНФРАСТРУКТУРА
Визија
Развојни цели

Подобрени системи на јавна
и приватна инфраструктура
и поврзани услуги кои се
катализатор за подобрениот
развој на општината
Подобро снабдување, функционалност и квалитет
на водоснабдувањето, фекална и атмосферска
канализација во градот и во населените места

Подобрен систем на
урбанистичко планирање и
Значително подобрување на капацитетите за
капацитет кој ќе биде способен
урбанистичко планирање и управување со системи, со
да одговори на модерната
зголемено подобрување на услугите
и амбициозна заедница во
Гевгелија

Стратешки цели

СТРАТЕШКИ ДЕЛ

Програма за развој на фекалниот
колекторски систем

Програма за развој на системот за
водоснабдување

Програма за модернизација на
урбанистичкото планирање

Програми

С Т РАТ Е Ш К И Д Е Л

Изградба на колекторски систем за атмосферски води (креирање на
одвоени системи за третман и собирање на атмосферски и фекални
води)

Изградба на фекална канализација за с. Мрзенци

Изградба на фекална канализација за с. Прдејци, со пречистителна
станица

Доизградба на главен колектор до Пречистителната станица

Изградба на Пречистителна станица крај реката Вардар

Едукативна кампања за подобрено искористување и заштита на водата
за пиење

Опремување на лабораторија за контрола на водата

Изградба на постројка за подобрување на квалитетот на водата за пиење

Развој на подобрени мониторинг и евалуциони системи за урбанистичко
планирање
Замена на азбестните цевки од градската водоводна мрежа и
подобрување на мрежата за водоснабдување во Гевгелија
Замена на азбестните цевки од градската водоводна мрежа и
подобрување на мрежата за водоснабдување во населените места
Зафаќање на водите на Серменинска Река за водоснабдување на
Гевгелија

Проект за финализирање на урбанистичкото планирање

Проект за модернизација на урбанистичкото планирање и развој на
човечки ресурси

Проекти
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ИНФРАСТРУКТУРА
Визија

Стратешки цели

Програма за управување со цврст
отпад

Програма за развој на локалната патна
мрежа

Програма за заштита и спасување

Подобрени патни стандарди и врски во општината

Модернизиран комуникациски систем на цивилна
одбрана со соодветни ресурси

Програма за развој на мали
хидроелектрани

Програма за управување на речните
корита

Програми

Систем на управување со цврст отпад кој ги нагласува
редуцираната потрошувачка, рециклирањето,
користењето на енергија од отпадни материјали и
безбедно отстранување на некорисниот отпад

Развојни цели

Подобрување на системот за заштита и спасување

Изградба на велосипедска патека до локалитетот „Динќут”

Изградба на пат од мостот на Сува Река до македонско-грчката граница

Изградба на локален пат Понов мост‡Богородица

Изградба на Јужниот булевар во Гевгелија

Изградба на мост на Сува Река

Реконструкција на локалниот пат Негорци‡Серменин

Изградба (довршување) на локалниот пат Конско‡Хума

План за приоритети за подобрување на патната мрежа

Проект за развој на компании за искористување и за рециклирање на
отпад
Кампања за зголемување на свеста за намалување на отпадот и за
рециклирање
Проект за управување со мртви животни (координација со националната
програма)

Изградба на регионална санитарна депонија

План за имплементација и развој на мали хидроелектрани

Регулирање на коритото на
Сува Река
Регулирање на коритото на
Мрзенска Река
Доизградба и уредување на заштитен канал „Рауљ”
Физибилити студија за хидроелектричниот потенцијал на малите реки во
општина Гевгелија

Проекти

С Т РАТ Е Ш К И Д Е Л

Општина Гевгелија
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До 2011 година во општина
Гевгелија ќе се обезбедат
услови за нов економски развој,
поддржан од поефективни
институции и јавни приватни
партнерства кои генерираат
одржлив економски развој и
зголемување на вработеноста.

Подобрена институционална
поддршка на места кои
обезбедуваат ефективни,
одговорни и професионални
бизнис и развојни услуги за
заедницата

ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Визија
Стратешки цели

Програма за нефинансиска помош за
развој на МСП

Програма зa бизнис поддршка
во рамките на општинската
администрација

Програми

Програма за развој на туризмот

Соработка на постојните и идните претприемачи за
Развојна програма – мрежа за
проширување на бизнисите во нивна заедничка корист поддршка на бизнисот во Гевгелија

Трансформација на локалната развојна агенција (ЛДА)
во Регионален центар за развој во сопственост на
Програма за основање на Регионален
заедницата, за промоција и управување на одржливиот
центар за развој
развој

Во партнерство со приватниот и со граѓанскиот
сектор, општинската администрација е способна да
дава квалитетни услуги за поддршка на бизнисот за
поттикнување на економскиот развој и за зголемување
на вработувањето

Развојни цели

С Т РАТ Е Ш К И Д Е Л

Детална анализа на туристичките карактеристики, капацитети и услуги
во овој сектор

Проект за основање и обука на туристичка асоцијација во Гевгелија. која
ќе дава соодветни услуги за развојот на овој сектор

Отворање на занаетчиски центар

Изградба на технолошки парк „Прдејци”

Проект за основање на мрежа за бизнис поддршка во Гевгелија (јавно
и приватно членство), вклучувајќи обука за планирање и промоција на
бизнис можностите

Проект за основање на Регионален центар за развој со соодветни
човечки ресурси, опрема, обученост во менаџментот и развојот во делот
на регионалната и прекуграничната соработка

Проект за развој на претприемнички вештини во партнерство со
Агенцијата за вработување, со приватниот и граѓанскиот сектор.

Развој на советодавни пакети и нефинансиска поддршка за развој на
претприемништвото во урбаните и во руралните области

Развој на бизнис парк/инкубатор (капацитети и услуги)

Проект за поттикнување на јавно приватно партнерство

Креирање на база на податоци за бизнис активности и ресурси во рамки
на Одделот за поддршка на бизниси

Проект за екипирање и за обука на вработените во Одделението за ЛЕР
во планирањето и давањето бизнис усулуги

Проекти
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ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Визија
Стратешки цели
Развојни цели

Отворање на откупен-пакувачки центар за земјоделски производи

Формирање општинска комисија за контролирање на квалитетот на
семенскиот и на расадниот материјал

Покренување иницијатива за окрупнување на земјоделското земјиште

Детална анализа на карактеристиките и на потенцијалите на
земјоделскиот сектор во општина Гевгелија

Детална анализа на карактеристиките и капацитетите на текстилниот
сектор

Проект за основање на асоцијација на текстилни работници за развој на
капацитетите и услугите на овој сектор

Проекти

Формирање кооперативи на земјоделски производители за заеднички
настап на пазарот

Иницирање и поддршка на стандардизирано производство

Реализација на едукативни курсеви за одгледување на одредени
култури и за одгледување животни

Договарање на производството помеѓу производителите и трговците

Градење на капацитети и подигање на свеста на земјоделските
Програма за развој на земјоделството производители за важноста на постбербените активности (миење,
калибрирање, пакување, етикетирање, разладување)

Програма за развој на текстилната
индустрија

Програми

С Т РАТ Е Ш К И Д Е Л

Општина Гевгелија
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Развојни цели

Гевгелија ќе ги развива своите
Прекугранична соработка и доректни странски
потенцијали за да може да
инвестиции за развој на бизниси и можности за
учествува во инвестициони
вработување
програми и да привлекува
директни странски инвестиции

ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Визија
Стратешки цели

Проект за помагање на развојот на нови бизниси во нетрадиционални
сектори

Процена на шумските ресурси и на нивното искористување во
општината (база на податоци за шумските ресурси; oсновање и обука
на Асоцијација на одгледувачи на шуми; план за инвестирање и за
одржливо искористување на шумите; иницијатива за подобрување на
законската регулатива

Изградба на ХМС „Конскa брана”

Изградба на брана „Сарандар”

Заштита и ѓубрење на цвеќарството

Заштита и ѓубрење на градинарството

Едукација на земјоделски производители за водење евиденција на
фарма

Подобрување на квалитетот и на достапноста на советодавни услуги за
земјоделците

Проекти

С Т РАТ Е Ш К И Д Е Л

Процена и имплементација на проект за искористување на соларната
енергија во регионот на Гевгелија

Програма за подобрување на
Подобрување на енергетската ефикасност
енергетската ефикасност во јавните
институции, во бизнис капацитетите и Кампања Use it better use it less и основање на Фонд за инвестирање во
во домаќинствата
енергетската ефикасност (во јавниот и во приватниот сектор)

Процена и планирање на енергетската ефикасност во општинските
установи

Проект за развој на прекугранична соработка со прекугранични општини
Програма за развој на прекугранична во Грција и со општини во Бугарија
соработка
Проект за зајакнување на партнерствата и фасилитација на директни
странски инвестиции од Финска

Програма за развој на иновативни
компании

Програма за развој на шумарството

Програми
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ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Визија
Стратешки цели
Развојни цели

Програма за развој на систем за
загревање од геотермални води

Програма за развој и за
искористување на биогоривата

Програми

План за имплементација на систем за загревање од геотермални води

Процена и креирање на план за потенцијалите за загревање од
геотермални води

Пилот-план за имплементација и евалвација на искористување на
енергијата од биогоривата

Физибилити студија за можностите за развој и за искористување на
биогоривата во Гевгелија

Проекти

С Т РАТ Е Ш К И Д Е Л

Општина Гевгелија
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Квалитетот на животот во
Гевгелија ќе биде подобрен
преку подобар пристап до
услугите, информациите и
институциите за сите граѓани.

Граѓаните се повеќе
мотивирани и способни да
учествуваат во развојот на
аспектите од квалитетот на
животот во општината и во
нејзината околина

Зголемен е бројот на ученици кои по завршувањето
на образованието наоѓаат соодветно вработување,
развиваат бизниси или го продолжуваат
образованието на трето ниво

Формирање на доброволни (НВО) и групи во
заедницата, зајакнати и вмрежени во форум, кои ќе
служат како канал граѓаните да придонесуваат во
дефинирањето и во остварувањето на развојните цели

КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Визија
Стратешки цели
Развојни цели

Отворање на Центар за комуникација и информирање за ефикасно
задоволување на барањата на граѓаните

Програма за подобра комуникација
и задоволување на потребите на
граѓаните

Програма за подобрување на
образовните услуги

Градење на капацитети на групите кои ги претставуваат следните
интереси: животна средина, семејство и социјална заштита, спорт и
рекреација, културно наследство

Програма за основање на
доброволни групи во заедницата
кои ќе функционират во форумска
мрежа

С Т РАТ Е Ш К И Д Е Л

Опремување на училиштата подобрување на обемот и на квалитетот
на училишната опрема

Подобрување на училишните згради и на инфраструктура

Напредна обука за наставниците и курсеви за подобрување на
наставните методи

Евалуација на образовните ресурси, услуги и резултати во партнерство
со бизнис секторот, родителите и другите чинители во заедницата

Образование и обука за завршени средношколци и возрасни во
специфични вештини

Проекти

Програми
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Подобрено давање на социјални услуги и намалување
на неефикасното искористување на ресурсите за
социјална грижа и заштита на заедницата

Градот и селата во општината ќе ги подобрат улиците,
плоштадите, областите околу реките, парковите и
другите карактеристики

Социјална грижа и системи за
заштита на заедницата која
поефективно и поефикасно
ќе им ја обезбеди потребната
поддршка на граѓаните на
Гевгелија

Подобро изградено и уредено
природно наследство во
градовите и во селата, со цел
да бидат поатрактивни за
жителите и за посетителите

КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Визија
Стратешки цели
Развојни цели

Програма за подобрување
на изграденото и природното
наследство во Гевгелија и во
населените места

Програма за развој на млади

Програма за евалуација и
подобрување на социјалните услуги

Програми

Планирање и финансирање на културни активности и манифестации

Партерно уредување на центарот во населените места во општина
Гевгелија

Партерно уредување на централното градско подрачје

Превентивна програма за усвојување на здрави животни вештини

Едукативен проект за справување со болести на зависност

Реновирање на младинскиот дом „Висока чука”

Програма за грижа на стари лица и лица со посебни потреби

Кампања за дестигматизација на јавноста за специфичните категории
на граѓани

Формирање на мрежа од институции за работа по специфичните
категории на граѓани

Проекти

С Т РАТ Е Ш К И Д Е Л

Општина Гевгелија
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Општинските уметнички, културни, спортски и
информативни капацитети ќе бидат надградени/
реконструирани и нивната намена ќе биде проширена

КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Визија
Стратешки цели
Развојни цели

Програма за развој на културата и
на спортот

Програми

С Т РАТ Е Ш К И Д Е Л

Регионален прекуграничен развој на уметноста и на културата

Санација на излетничкото место Динќут

Уредување на спомен-паркот Мрзенци

Изградба на нов Спортско-рекреативен центар во Гевгелија

Реконструкција и функционално подобрување на спортските и на
културните капацитети во населените места

Реконструкција на Пионерскиот дом

Реконструкција на спортската сала „Партизан”

Реконструкција на Народниот театар во Гевгелија

Изградба на Mултифункционален граѓански центар (библиотека)

Планирање и финансирање на спортски активности и натпревари

Проекти
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КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Визија
Стратешки цели
Развојни цели

Програма за заштита на историските
споменици

Програми

Oтворање на „Градска куќа”

Реконструкција и конзервација на оџакот на „Филатура”

Проект за ревитализација на Старата чаршија

Развој на историското јадро на Гевгелија, преку негова интегрална
заштита

Проекти

С Т РАТ Е Ш К И Д Е Л

АКЦИОНЕН ПЛАН

АКЦИОНЕН ПЛАН НА

СтратегијаТА за одржлив развој
2006–2011
НА О п ш т и н а Г е в г е л и ја

Гевгелија, април 2007
Општина Гевгелија
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АКЦИОНЕН ПЛАН

Резиме

A

кциониот план на Стратегијата за одржлив
развој на општина Гевгелија има цел да ја
стави во функција Стратегијата и да í даде
оперативност, со дефинирање на конкретни
параметри и со детална анализа за секој од
предложените проекти, како и креирање на временска
рамка за реализација на Стратегијата.
Акциониот план е усогласен со Стратегијата
за оддржлив развој, која Советот ја усвои на 27-та
седница, одржана на 30.11.2006 година. Работната
верзија на Акциониот план за имплементација на
Стратегијата за локален одржлив развој на општина
Гевгелија, беше презентирана пред членовите на тимот
за Локален одржлив развој и пред координаторите на
советничките групи на информативната работилница,
одржана на 01.03.2007 година, во Гевгелија.
За секој проект беа направени детални анализи и
процена на трошоците, кои беа добиени врз база на:
пазарните вредности на одредени сегменти
во моментот на подготовката на проектот;

Секој приоритетен
програми.

повеќе

•

Програма за модернизација на урбанистичкото
планирање;

•

Програма за развој
водоснабдување;

•

Програма за развој на фекалниот колекторски
систем;

•

Програма за развој на колекторскиот систем
за атмосферски води;

•

Програма за управување на речните корита;

•

Програма за развој на мали хидроелектрани;

•

Програма за управување со цврст отпад;

•

Програма за развој на локалната патна
мрежа;

•

Програма за заштита и спасување.

на

системот

за

Во рамките на Одржливиот економски развој
како приоритетни програми се нагласени:
•

Програма за бизнис поддршка во рамките на
општинската администрација;

•

Програма за нефинансиска помош за развој
на МСП;

•

Програма за основање на Регионален центар
за развој;

•

Развојна програма мрежа за поддршка на
бизнис секторот во Гевгелија;

•

Програма за развој на туризмот;

•

Програма за развој на текстилната индуст
рија;

Одржлив економски развој;

•

Програма за развој на земјоделството;

Квалитет на живот, образование и обука.

•

Програма за развој на шумарството;

Секој проект е подложен на одреден ризик поврзан
со имплементација: правна регулатива, вклучително
одлуки и прописи на локано ниво врз економската
состојба во регионот и пошироко, како и финансиски и
организациски ризици.
Во подготовката на Акциониот план активно беа
вклучени луѓе од релевантните сектори во општината:
јавен, приватен и граѓански, кои работеа тематски,
согласно дефинираните приоритетни сектори во
Стратегијата:
Инфраструктура;
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содржи

Во полето на Инфраструктурата се опфатени
програмите:

постојаната проектна документација;
направената процена.

сектор

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]

Програма за развој на иновативни компании;

•

Програма за развој на прекуграничната
соработка;

•

Програма за подобрување на енергетската
ефикасност во јавните институции, во бизнис
капацитетите и во домаќинствата;

•

Програма за развој и за искористување на
биогоривата;

•

Програма за развој на систем за загревање од
геотермални води.
Во рамките на Квалитет на живот, образование
и обука како приоритетни програми се
предвидени:

•

Основање на доброволни групи во заедницата
кои ќе функционираат во форумска мрежа;

•

Подобра комуникација и задоволување на
потребите на граѓаните;

•

Програма за подобрување на образовните
услуги;

•

Програма за евалуација и подобрување на
социјалните услуги;

•

Програма за развој на младите;

•

Програма за подобрување на изграденото и
на природното наследство во Гевгелија и во
населените места;

•

Програма за развој на културата и на спортот;

•

Програма за заштита на историските спо
меници.

Групите одржаа повеќе состаноци за детална
анализа и разработка на предложените проекти. Во
групите беа вклучени претставници од сите сектори,
а дополнително беа консултирани и релевантни
поединци и организации, за што попрецизна
разработка на проектите.

АКЦИОНЕН ПЛАН

•

Вкупно се разработени 103 проекти, со определено
време на имплементација од 2007 до 2011 година.
Врз основа на реалните потреби и актуелните
состојби, одредени програми беа проширени и
дополнети со нови проекти. Во прв ред, тоа се однесува
на програмата за земјоделство, која беше дополнета
со предложените проекти од страна на групата за
земјоделство и рурален развој.
Советот на општина Гевгелија, на својата 33та седница, одржана на 13.04.2007 година, го усвои
Акциониот план на Стратегијата за одржлив развој, како
нејзин интегрален дел, оценувајќи дека претставуваат
основа за идниот развој на општина Гевгелија.
Истовремено, овој документ претставува и основа
за проширување на соработката на меѓуопштинско
и регионално ниво, како и за продлабочување на
прекуграничната соработка во областите кои се
дефинирани со постојните договори и меморандуми за
соработка.

Општина Гевгелија
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за модернизација на урбанистичкото планирање

Проект за модернизација на урбанистичкото планирање и развој на
човечките ресурси

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

Централна власт

Локална самоуправа

1.000.000,00 МКД

1.000.000,00 МКД

Проектирана сума

2007 год.

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Обезбедена сума

• Ненавремено извршување на обврските преземени со Меморандумот за
соработка;
• Ненавремено извршување на обуките.

Фактори на ризик:

• Човечки ресурси;
• Обезбедени технолошки предуслови;
• Опремена приемна канцеларија.

Набавка на хардвер и софтвер и обука на персоналот.

Финансиски ресурси

Општина Гевгелија и сите граѓани;
Одделение за урбанизам, Одделение за комунални работи;
Физички и правни лица градители на станбени, деловни и производни објекти;
Градежни и проектантски фирми.

Придонес од реализацијата на проектот:

•
•
•
•

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Инсталирање на компјутерската опрема;
• Инсталирање на софтверот;
• Обука на кадар.

Предуслови за реализација на проектот:

• УСАИД Проектот за децентрализација; Општина Гевгелија со надлежните
одделенија (Одделението за урбанизам, Одделение за комунални работи);
Градежни и проектантски фирми; Физички и правни лица градители на
станбени, деловни и производни објекти; НВО.

Mожни учесници:

• Модерно урбанистичко планирање кое брзо ќе може да одговори на
развојните потреби на градот и на општината;
• Брзо издавање на документи за градење;
• Обучен кадар кој ќе може да одговори на потребите.

Очекувани резултати:

Урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на урбанистичките планови со цел да се обезбеди
уредување и хуманизација на просторот и заштита и унапредување на животната средина и природата. Општина Гевгелија, заради модернизирање на урбанистичкото
планирање со УСАИД-Проектот за децентрализација,има склучено Меморандум за соработка за интегрирана техничка помош, со кој е предвидено инсталирање на
специјализиран софтвер за урбанистичко планирање, издавање на одобренија за градење, обезбедување техничка помош за моделирање компјутерска мрежа и база на
податоци за да се создаде простор за имплементација на новиот софтвер, потоа обезбедување на обука на сите корисници, вклучувајќи ја и јавноста.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 1:

Опис на проектите:ИНФРАСТРУКТУРА

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за модернизација на урбанистичкото планирање

Проект за финализирање на урбанистичкото планирање

Придонес од реализацијата на проектот:

Фактори на ризик:

Mожни учесници:

Предуслови за реализација на проектот:

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори: Сопствено учество

Централна власт

Локална самоуправа

3.000.000,00 МКД

3.000.000,00 МКД

Проектирана сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007 год.

Обезбедена сума

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Финансиски ресурси

Трошоци за изработка на урбанистичките планови и за добивање на потребните
одобренија и согласности.

Предвидени трошоци:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Недостиг на финансиски средства за изработка на урбанистички планови; Ненавремено
добивање на услови за планирање на просторот; Недобивање на согласност од надлежниот
орган .

Програми за изработка на урбанистички планови; Навремено добивање на услови за
планирање на просторот; Добивање на согласност од надлежниот орган; Навремено
донесување на плановите од Советот на општината.

Општина Гевгелија со Одделението за урбанизам; Надлежни државни институции за вршење По завршената постапка за јавна набавка, општината потпиша договор за изработка на
на работите од областа на уредување на просторот; Правни лица лиценцирани за изработка урбанистичките планови со најповолниот понудувач.
на урбанистички планови;

Општина Гевгелија и сите граѓани; Надлежни државни институции за вршење на работите
од областа на уредување на просторот; Одделението за урбанизам; Правни лица кои се
лиценцирани за изработка на урбанистички планови; Физички и правни лица градители на
станбени, деловни и производни објекти; Градежни и проектантски фирми.

Целни групи:

Модерно урбанистичко планирање кое брзо ќе може да одговори на развојните потреби
на градот; Целосно ажурирани урбанистички планови; Брзо издавање на документи за
градење; Обучен кадар кој ќе може да одговори на потребите.

Очекувани резултати:

Урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на урбанистичките планови со цел да се обезбеди уредувањето и
хуманизација на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата. Урбанистичкиот план претставува план за уредување и за користење на просторот во
рамките на планскиот опфат на град, село или друго подрачје утврдено во планот. Заради ефикасно спроведување на политиката на планирање и уредување на просторот, општините
се должни да обезбедат стручно следење на спроведувањето на плановите и да извршат согледувања за степенот на реализацијата на плановите, заради подготвување на програма за
изработка на урбанистичките планови. Понатаму, постапката на урбанистичкото планирање продолжува со дефинирање на условите за планирање на просторот, при што се даваат сите
потребни параметри за да може да се пристпи кон изработка на планот, лиценцирани правни лица изготвуваат нацрт на планот, кој потоа го утврдува Советот на општината. Потоа следува
стручна ревизија и стручна расправа, како и јавна презентација и јавна анкета, а по внесување на забелешките од стручната и јавната расправа и по добивањето согласност од органот на
државната управа, надлежен за уредување на просторот, планот го донесува Советот на општината.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 2:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за модернизација на урбанистичкото планирање

Проект за модернизација на урбанистичкото планирање и развој на
човечките ресурси

Општина Гевгелија, Одделението за урбанизам и сите граѓани; Надлежни државни
институции за вршење на работите од областа на уредување на просторот; Правни
лица лиценцирани за изработка на урбанистички планови; Физички и правни лица
градители на станбени, деловни и производни објекти, градежни и проектантски
фирми.Физички и правни лица градители на станбени, деловни и производни објекти;
Градежни и проектантски фирми.

Придонес од реализацијата на проектот:

Модерно урбанистичко планирање кое брзо ќе може да одговори на развојните
потребите на градот; Целосно ажурирани урбанистички планови; Брзо издавање на
документи за градење; Обучен кадар кој ќе може да одговори на потребите.

Mожни учесници:

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

Централна власт

400.000,00 МКД

400.000,00 МКД

Локална самоуправа

2008/2011 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Проектирана сума

Трошоци за осмислување и за изработка на мониторинг и на евалуациони системи.

Предвидени трошоци:

Финансиски ресурси

Немање на квалитетен софтвер за изработка на урбанистички планови; Необезбедени
финансиски средства; Недоволна или неквалитетна обука на одговорните работници.

Обезбедување на финансиски средства; Обезбедување квалитетен софтвер за
изработка на урбанистички планови; Обученост на одговорните работници.

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Општина Гевгелија со Одделението за урбанизам; Надлежни државни институции за
Започната изработка на урбанистички планови.
вршење на работите од областа на уредување на просторот; Правни лица лиценцирани
за изработка на урбанистички планови;

Целни групи:

Очекувани резултати:

Урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на урбанистичките планови со цел да се обезбеди
уредувањето и хуманизација на просторот и заштита и унапредување на животната средина и на природата. Урбанистичкиот план претставува план за уредување и за
користење на просторот во рамките на планскиот опфат на град, село или друго подрачје утврдено во планот. Заради ефикасно спроведување на политиката на планирање
и уредување на просторот, општините се должни да обезбедат стручно следење на спроведувањето на плановите и да извршат согледувања за степенот на реализацијата на
плановите, заради подготвување на програма за изработка на урбанистичките планови. Од тие причини, треба да се развиваат подобрени мониторинг и евалуациони системи
за урбанистичко планирање, со што ќе се придонесе во донесување на квалитетни урбанистички планови кои ќе одговараат на потребите од развој на градот и на општината во
сите области.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 3:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на системот за водоснабдување

Замена на азбестните цевки од градската водоводна мрежа и подобрување
на мрежата за водоснабдување во Гевгелија

Локалната самоуправа и сите граѓани на Гевгелија; Министерството за животна средина
и Министерството за транспорт и врски; НВО за заштита на животната средина.

Придонес од реализацијата на проектот:
Започната изработка на проектна документација; Реализирана првата фаза на ул.
„Слободан Митров Данко“.

Фактори на ризик:

Подобрување на водоснабдувањето на градот; Заштита на здравјето на граѓаните;
Намалување на загубите на вода.

Mожни учесници:

Општина Гевгелија; Релевантни институции од Р. Македонија (Министерството
за животна средина и Министерството за транспорт и врски); НВО за заштита на
животната средина и други; Граѓани и донатори (странски и домашни).

Предуслови за реализација на проектот:

Време на имплементација:

10.000.000,00 МКД
20.000.000,00 МКД

Централна власт

Донатори:

ВКУПНО:

ЈПКД „Комуналец“, учество на граѓаните.

50.000.000,00 МКД

10.000.000,00 МКД

10.000.000,00 МКД

Локална самоуправа

Други извори

Проектирана сума

Финансиски ресурси

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007/2011 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Изработка на комплетна проектна документација, подготовка и објавување тендер и
реализација на проектот.

Предвидени трошоци:

Изработка на целосна проектна документација; Обезбедување на финансиски средства; Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.
Обезбедување на потребни одобренија и согласности; Обезбедување поддршка од
граѓаните.

Целни групи:

Очекувани резултати:

Постојниот систем за водоснабдување во градот Гевгелија, во најголем дел, е изграден помеѓу 1960-1980 година, со употреба на водоводни цевки произведени од материјали
кои содржат елементи штетни за здравјето на луѓето (азбестно-цементни цевки). Водоводната мрежа, поради застареноста, во најголем дел е неадекватна и дисфункционална и
подложна на оштетувања. Со проектот се предвидува замена на азбестно-цементните цевки од градската водоводна мрежа, во должина од околу 20.000 м, со водоводни цевки
од материјали кои не се штетни за здравјето на луѓето и се помалку подложни на оштетување, а истовремено имаат поголем капацитет, за да се задоволат зголемените потреби
од вода за пиење на градот. Реализацијата е веќе започната со реконструкација на водоводната линија на одредени улици, но поради комплексноста на проектот, неговата
реализација и во иднина би се одвивала во фази. Во тек е изработка на проектна документација, во соработка со ЈПКД „Комуналец“.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 4:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на системот за водоснабдување

Замена на азбестните цевки и подобрување на мрежата за водоснабдување
во населените места

Локалната и месната самоуправа и сите граѓани на општина Гевгелија; Министерството
за животна средина и Министерството за транспорт и врски; НВО за заштита на
животната средина.

Придонес од реализацијата на проектот:
Подготвена проектна документација.

Фактори на ризик:

Подобрување на водоснабдувањето во сите населени места; Заштита на здравјето на
граѓаните; Намалување на загубите на вода.

Mожни учесници:

Општина Гевгелија и месните заедници; Релевантни институции од Р. Македонија
(Министерството за животна средина и Министерството за транспорт и врски); НВО за
заштита на животната средина и други; Граѓани и донатори (странски и домашни).

Предуслови за реализација на проектот:

Време на имплементација:

4.000.000,00 МКД
8.000.000,00 МКД

Централна власт

Донатори:

ВКУПНО:

ЈПКД „Комуналец“, учество на граѓаните.

Обезбедена сума

2008/2011 година 2007/2011 година

20.000.000,00 МКД

4.000.000,00 МКД

4.000.000,00 МКД

Локална самоуправа

Други извори

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Изработка на комплетна проектна документација, подготовка и објавување тендер и
реализација на проектот.

Предвидени трошоци:

Изработка на целосна проектна документација; Обезбедување на финансиски средства; Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.
Обезбедување на потребни одобренија и согласности; Обезбедување поддршка од
граѓаните.

Целни групи:

Очекувани резултати:

Постојните системи за водоснабдување во населените места во општината, во најголем дел, се изградени со употреба на водоводни цевки произведени од
материјали кои содржат елементи штетни за здравјето на луѓето (азбестно-цементни цевки). Вака изградените водоводи, поради застареноста, во најголем дел се
неадекватни и дисфункционални и подложни на оштетувања. Со проектот се предвидува замена на азбестно-цементните цевки од водоводите во сите населени
места, со водоводни цевки од материјали кои не се штетни по здравјето на луѓето и се помалку подложни на оштетување, а истовремено имаат поголем капацитет,
за да се задоволат зголемените потреби од вода за пиење во иднина. Во тек е изработка на проектна документација во соработка со ЈПКД „Комуналец“.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 5:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на системот за водоснабдување

Зафаќање на водите на Серменинска Река за водоснабдување на Гевгелија

Целни групи:

Изработена студија за долгорочно решавање на водоснабдувањето во Гевгелија.

Фактори на ризик:
Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.

Општина Гевгелија; Релевантни институции од Р. Македонија (Министерството за
животна средина, Министерството за транспорт и врски, Фонд за води); НВО за заштита
на животната средина и др.; Граѓани и донатори (странски и домашни).

Предуслови за реализација на проектот:

Изработка на комплетна проектна документација; Обезбедување на финансиски
средства; Обезбедување на потребни одобренија и согласности; Обезбедување
поддршка од граѓаните.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

План за имплементација

30.000.000,00 МКД

Централна власт

ВКУПНО:

ЈПКД „Комуналец“, учество на граѓаните.

Други извори

150.000.000,00 МКД

30.000.000,00 МКД

60.000.000,00 МКД

30.000.000,00 МКД

Локална самоуправа

Донатори:

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2009/2011 година

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

Предвидени трошоци: Изработка на проектна документација, подготовка на тендерска документација и објавување на тендер и реализација на проектот

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Трајно решавање на проблемот со водоснабдување на Гевгелија; Заштита на животната Локалната самоуправа и сите граѓани на Гевгелија; Министерството за животна средина
средина; Заштита на здравјето на населението; Обезбедување здраво и еколошки чисто и Министерството за транспорт и врски, Фондот за води; НВО за заштита на животната
земјоделско производство.
средина.

Очекувани резултати:

Гевгелија со вода за пиење се снабдува од бунарското подрачје кај с. Моин. Меѓутоа, со забрзаниот развој на градот, порастот на населението и сé поголемата потрошувачка на
вода по жител, Гевгелија веќе сега се соочува со недостиг на вода, посебно во летните месеци, а во иднина проблемот ќе биде сé поизразен. Затоа општина Гевгелија мора да
изнајде нови начини за водоснабдување. Како краткорочно решение се предлага изградба на нови бунари во близина на Серменинска Река, на 175 м н.в., кои би се поврзале
со резервоарот кај с. Моин, со што би се обезбедиле доволни количини на вода за догледно време и би се намалиле експлоатационите трошоци. Подолгорочно решение е
зафаќање на водите на Серменинска Река, на 350 м н.в., со изведба на брана или тиролски зафат и со поврзување со сегашниот систем за водоснабдување би се обезбедиле
доволно количество на вода за пиење, индустриска и вода за наводнување. Уште подолгорочно решение за трајно решавање на проблемот со водоснабдување на Општина
Гевгелија е изградба на брана на Кованска Река под с. Кованец, на 149 м н.в., со капацитет од 14.400.000 м3.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 6:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на системот за водоснабдување

Изградба на постројка за подобрување на квалитетот на водата за пиење

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Проектирана сума
3.000.000,00 МКД
3.000.000,00 МКД
3.000.000,00 МКД
3.000.000,00 МКД
12.000.000,00 МКД

Финансиски ресурси

Локална самоуправа

Централна власт

Донатори:

Други извори

ВКУПНО: ЈПКД „Комуналец“

2007/2008 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Митко Дојчинов

План за имплементација

Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.

Изработка на комплетна проектна документација; Обезбедување на финансиски
средства; Обезбедување на потребни одобренија и согласности.

Изработка на проектна документација, подготовка на тендерска документација и
објавување на тендер и реализација на проектот.

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Предвидени трошоци:

Изработена студија за квалитетот на водата за пиење; Изработка на проектна
документација.

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Општина Гевгелија; ЈПКД „Комуналец“, Гевгелија; Релевантни институции од
Македонија (Министерството за животна средина, Министерството за транспорт
и врски, Фонд за води); НВО за заштита на животната средина и др.; Граѓани и
донатори (странски и домашни).

Локалната самоуправа и сите граѓани на Гевгелија; ЈПКД „Комуналец“, Гевгелија;
Министерството за животна средина, Министерството за транспорт и врски,
Фондот за води; НВО за заштита на животната средина.

Целни групи:

Заштита на здравјето на населението ; Обезбедување здраво и еколошки чисто
земјоделско производство; Заштита на животната средина.

Очекувани резултати:

Гевгелија со вода за пиење се снабдува од бунарското подрачје кај с.Моин. Квалитетот на водата се следи постојано според физичките својства, бактериолошката исправност
и присуството на хемиски макроелементи квалитетот на водата е задоволителен и, од овој аспект, таа е поволна за секаква употреба. Меѓутоа, хемиските анализи за присуство
на микроелементи покажуваат тенденција на зголемување на присуството на одредени метали посебно по прифаќањето на европските стандарди за максимално дозволените
количини. Од тие причини се наметнува потреба од изградба на постројка за отстранување на металите од водата односно постројка за подготовка на водата за пиење и
подобрување на нејзиниот квалитет и по однос на други параметри.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 7:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на системот за водоснабдување

Опремување на лабораторија за контрола на водата

Фактори на ризик:
Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции;
Немање квалификуван кадар.
Изработка на проектна документација, набавка на опрема, обука на кадар и
реализација на проектот.

Лице за контакт: Димитар Апостолов

Предуслови за реализација на проектот:

Изработка на комплетна проектна документација; Обезбедување на финансиски
средства; Набавка на опрема; Обука на квалификуван кадар.

Предвидени трошоци:

План за имплементација

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

100.000,00 МКД

Локална самоуправа

200.000,00 МКД
700.000,00 МКД
1.000.000,00 МКД

Донатори:

Други извори ЈПКД „Комуналец“

ВКУПНО:

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

АКЦИОНЕН ПЛАН

2008/2009 година

Обезбедена сума

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Општина Гевгелија; -ЈПКД „Комуналец“, Гевгелија; Релевантни институции од Р.
Човечки ресурси; Постојни технолошки услови.
Македонија (Министерството за животна средина, Министерството за здравство и
др.); НВО за заштита на животната средина и др.; Граѓани и донатори (странски и
домашни).

Локалната самоуправа и сите граѓани на Гевгелија; ЈПКД „Комуналец“, Гевгелија;
Министерството за животна средина и Министерството за здравство; НВО за
заштита на животната средина.

Целни групи:

Заштита на здравјето на населението; Обезбедување здраво и еколошки чисто
земјоделско производство; Заштита на животната средина.

Очекувани резултати:

Гевгелија со вода за пиење се снабдува од бунарското подрачје кај с. Моин. Квалитетот на водата се следи постојано според физичките својства, технолошката, биолошката и
бактериолошката исправност и присуството на хемиски макроелементи и микроелементи. Сите овие анализи се вршат во определени временски интервали и чинат многу.
Заради континуирано непречено следење на квалитетот на водата, потребно е опремување на лабораторија во која ќе се врши анализа на водата, а истовремено потребна е и
обука на квалификуван кадар, кој ќе ги врши анализите.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 8:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на системот за водоснабдување

Едукативна кампања за подобрено искористување и заштита на водата за
пиење

Незаинтересираност на граѓаните.

Осмислување на едукативната кампања; Обезбедување на финансиски средства;
Заинтересираност на граѓаните.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

План за имплементација

100.000,00 МКД

Локална самоуправа

200.000,00 МКД

ВКУПНО:

Континуирано 2007/2011 година

100.000,00 МКД

Други извори ЈПКД „Комуналец“

Донатори:

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Димитар Апостоков
Обезбедена сума

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Предвидени трошоци: Осмислување и водење на кампањата, трошоци за изработка на пропагандни материјали, организација на работата.

Човечки ресурси; Студија за квалитетот на водата за пиење во регионалниот водовод
во Гевгелија; Развиена НВО мрежа.

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Општина Гевгелија; ЈПКД „Комуналец“, Гевгелија; Медиумите, образовните
институции; Релевантни институции од Р. Македонија (Министерството за
животна средина, Министерството за здравство и др.); НВО за заштита на
животната средина и др.; Граѓани и донатори (странски и домашни).

Локалната самоуправа; Сите граѓани на општина Гевгелија, а посебно децата и
учениците; ЈПКД „Комуналец“, Гевгелија; НВО за заштита на животната средина.

Целни групи:

Рационално користење на водата за пиење; Заштита на водата од загадување, а со
тоа и заштита на здравјето на населението; Обезбедување здраво и еколошки чисто
земјоделско производство; Заштита на животната средина.

Очекувани резултати:

Брзиот развој, порастот на населението и сé поголемите потреби од вода на современиот човек од ден на ден ја зголемуваат потрошувачката на вода и таа станува ресурс
до кој сé потешко и поскапо се доаѓа. Недостигот од чиста и квалитетна вода ќе мора да се надоместува со употреба на вода од позагадени ресурси, со рециклирање на веќе
употребена вода, со користење на подземни води од поголеми длабочини, со транспорт од поголеми растојанија итн., што ќе ја прави водата сé поскапа. Од тие причини,
потребно е континуирано спроведување на едукативна кампања за рационално користење на водата за пиење, особено што во општина Гевгелија многу е раширена појавата
водата за пиење да се користи како вода за наводнување, потоа како индустриска вода и за наводнување на јавните и на дворните површини. Од друга страна, поради
застарениот водоводен систем, се губат големи количини на вода. Заштитата на водата за пиење од загадување, исто така, е неминовна и затоа е потребно целосно почитување
на ограничувањата во користењето на просторот околу заштитените зони на изворите на вода. Едукативната кампања за рационално користење и заштита на водата треба да
биде насочена кон сите граѓани, посебно кон децата и учениците за да бидат свесни за значењето на квлитетната вода за пиење.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 9:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на фекалниот колекторски систем

Изградба на Пречистителна станица крај реката Вардар

Забавена доизградба на колекторот за фекални води; Незаинтересираност на
релевантните вклучени институции за забрзување на реализацијата на проектот и
одолговлекување на постапката.
Подготовка и објавување тендер и реализација на проектот.

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

Доизградба на колектор за фекални води со кој ќе се изврши двојување на фекалните
од атмосферските отпадни води од Гевгелија; Обезбедување на потребни одобренија и
согласности; Заинтересираност на релевантните вклучени институции за забрзување
на реализацијата на проектот; Обезбедување подршка од граѓаните.

Предвидени трошоци:

План за имплементација

Време на имплементација:

60.000.000,00 МКД
120.000.000,00 МКД
60.000.000,00 МКД
240.000.000,00 МКД

Централна власт

Донатори:

Други извори

ВКУПНО:

Локална самоуправа
120.000.000,00 МКД

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007 година

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Обезбедена сума

Подготвена тендерска документација за реализација на проектот.

Владата на РМ, Министерство за финансии, Министерство за животна средина и
просторно планирање; Владата, локалната и регионалната власт и сите граѓани од
пограничниот дел на Р. Грција; Локалната самоуправа и граѓаните на општина Гевгелија;
ЈПКД „Комуналец“, Гевгелија; НВО за заштита на животната средина; Граѓани и донатори.

Проектирана сума

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Финансиски ресурси

Локалната самоуправа и граѓаните на општина Гевгелија; ЈПКД „Комуналец“, Гевгелија;
Локалната и регионалната власт и сите граѓани од пограничниот дел на Р. Грција; НВО за
заштита на животната средина.

Заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на водата на р. Вардар,
која се користи за наводнување.

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Целни групи:

Очекувани резултати:

Постојниот канализационен систем во Гевгелија е мешовит, кој служи за колектирање и одводнување на фекалните и на атмосферските отпадни води. Собраните отпадни
води се испуштаат директно во реципиентот р.Вардар без никакво прочистување со сите негативни последици по животната средина. Заради тоа, предвидена е изградба
на Пречистителна станица на локација, надвор од урбаниот опфат на градот, непосредно низводно од вливот на Сува река во р.Вардар, на површина од 1,5 ха. За изградба
на пречистителната станица Владата на Република Грција, во рамките на билатералната помош, обезбеди донација од 2 милиони евра. Изработен е Главен проект со кој е
предвидено пречистувањена отпадните води да се одвива во две фази: прелиминарно пречистување и биолошко пречистување. За реализација на Проектот потпишан
е договор помеѓу Министерство за финансии на РМ, Министерство за животна средина и просторно планирање (координатор на проектот), општина Гевгелија (локален
координатор на проектот) и ЈПКД”Комуналец”Гевгелија и Канцеларија за врски на Р. Грција во Р. Македонија.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 10:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на фекалниот колекторски систем

Доизградба на главен колектор до Пречистителната станица

Време на имплементација:

3.985.328,88 МКД
3.985.328,88 МКД
996.332.22 МКД
9.963.322,20 МКД

Донатори:

Други извори ЈПКД „Комуналец“

ВКУПНО:

2007/2008 година

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

План за имплементација

Централна власт

Подготовка и објавување тендер и реализација на проектот.

Предвидени трошоци:

996.332.22 МКД

Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.

Обезбедување на финансиски средства; Обезбедување на потребни одобренија и
согласности.

Локална самоуправа

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Обезбедена сума

Изработен проект.

Релевантни институции од Р. Македонија (Општина Гевгелија,; Министерството за
животна средина и др.); Релевантни институции од Р. Грција (локална и регионална
власт Министерство за животна средина); НВО за заштита на животната средина;
Граѓани и донатори.

Проектирана сума

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Финансиски ресурси

Локалната самоуправа и граѓаните на општина Гевгелија; Локалната и регионалната
власт и сите граѓани од пограничниот дел на Р. Грција; Министерството за животна
средина; НВО за заштита на животната средина.

Изградба на пречистителната станица; Заштита на животната средина и подобрување
на квалитетот на водата на р. Вардар, која се користи за наводнување.

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Целни групи:

Очекувани резултати:

Постојниот канализационен систем во Гевгелија е мешовит систем кој покрива околу 90% од градот и служи за колектирање и одводнување на фекалните и на атмосферските
отпадни води. Собраните отпадни води се испуштаат директно во реципиентот р. Вардар, без никакво прочистување. Заради заштита на животната средина и подобрување
на квалитетот на водите во р. Вардар, предвидена е изградба на Пречистителна станица, а како предуслов се јавува потребата од одвојување на фекалните од атмосферските
отпадни води. Со овој проект ќе се изврши сепарација на фекалните од атмосферските отпадни води со одреден степен на разредување, со тоа што новоизградениот колектор
ќе ги упатува фекалните води до Пречистителната станица, а постојниот колектор ќе служи за одведување на атмосферските води до реципиентот р. Вардар. Изградбата на
овој колектор, со должина од 650 м, заедно со Пречистителната станица, е продолжување на проектот за целосна сепарација на фекалните од атмосферските отпадни води во
Гевгелија.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 11:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на фекалниот колекторски систем

Изградба на фекална канализација за с. Прдејци со пречистителна станица

Време на имплементација:

11.572.706,22 МКД
2.893.176,55 МКД
2.893.176,55 МКД
28.931.765,55 МКД

Донатори:

Други извори ЈПКД „Комуналец“

ВКУПНО:

АКЦИОНЕН ПЛАН

2008/2011 година

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

План за имплементација

Централна власт

Подготовка и објавување тендер и реализација на проектот.

Предвидени трошоци:

11.572.706,22 МКД

Недостиг од финансиски средства; Недоволна поддршка од локалното население;
Незаинтересираност на релевантните институции

Обезбедување на финансиски средства; Обезбедување на потребни одобренија и
согласности; Обезбедување поддршка од локалното население.

Локална самоуправа

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Обезбедена сума

Изработен Основен проект.

Општина Гевгелија; Месната заедница од Прдејци; Релевантни институции од Р.
Македонија (Министерството за животна средина и др.); НВО за заштита на животната
средина; Граѓани и донатори.

Проектирана сума

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Финансиски ресурси

Локалната самоуправа и жителите на с. Прдејци; Министерството за животна средина;
НВО за заштита на животната средина.

Заштита на животната средина и заштита на подземните води од понатамошно
загадување; Подобрување на квалитетот на водите на р. Вардар;
Подобрување на квалитетот на живеење.

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Целни групи:

Очекувани резултати:

Населбата Прдејци се наоѓа на оддалеченост од десетина километри од Гевгелија, на десниот брег на р. Вардар, помеѓу автопатот и железничката пруга Гевгелија-Скопје, и е
населба со релативно добро решена инфраструктура, како што е водоснабдувањето, електричната мрежа, телекомуникациони инсталации и асфалтирани главни сообраќајници.
Со изградба на фекална канализација со пречистителна станица ќе се реши најголемиот инфраструктурен проблем на населбата. Исто така, ќе престане загадувањето
на високите подземни води од непрописно изградените септички јами. За реализација на овој зафат, во 2005 година изготвен е Основен проект за изградба на фекална
канализациона мрежа во должина од 5.500 м, со идејно речение за пречистителна станица.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 12:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на фекалниот колекторски систем

Изградба на фекална каналиација за с. Мрзенци

Време на имплементација:

12.285.224,80 МКД
3.071.306,20 МКД
3.071.306,20 МКД
30.713.062,00 МКД

Донатори:

Други извори ЈПКД „Комуналец“

ВКУПНО:

2007/2010 година

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

План за имплементација

Централна власт

Подготовка и објавување тендер и реализација на проектот.

Предвидени трошоци:

12.285.224,80 МКД

Недостиг од финансиски средства; Недоволна поддршка од локалното население;
Незаинтересираност на релевантните институции.

Обезбедување на финансиски средства; Обезбедување на потребни одобренија и
согласности; Обезбедување поддршка од локалното население.

Локална самоуправа

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Обезбедена сума

Изработен Основен проект.

Општина Гевгелија; Месната заедница од Мрзенци; Релевантни институции од
Р. Македонија (Министерството за животна средина и други); НВО за заштита на
животната средина; Граѓани и донатори.

Проектирана сума

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Финансиски ресурси

Локалната самоуправа и жителите на с. Мрзенци; Министерството за животна средина;
НВО за заштита на животната средина.

Заштита на животната средина и заштита на подземните води од понатамошно
загадување; Подобрување на квалитетот на живеење.

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Целни групи:

Очекувани резултати:

Населбата Мрзенци се наоѓа на оддалеченост од околу 1,5 км северно од Гевгелија, на падините на Мрзенски Рид, помеѓу железничката пруга и автопатот Гевгелија-Скопје,
од исток, и регионалниот пат Гевгелија-Негорци, од запад. Населбата има релативно добро решена инфраструктура, како што е водоснабдувањето, електричната мрежа,
телекомуникациони инсталации и асфалтирани и бетонирани главни сообраќајници. Со интензивната изградба околу патот кон Гевгелија, Мрзенци речиси се спојува со градот
и претставува перспективно место за развој на лесна индустрија. Со изградба на фекална канализација ќе се реши еден од најголемите преостанати инфраструктурни проблеми
во населбата, со што ќе престане загадувањето на подземните води од непрописно изградените септички јами. Поради близината со градот, предвидено е приклучивање на овој
фекален колектор на фекалната каналска мрежа на Гевгелија, која понатаму продолжува до пречистителната станица, така што не е потребна изградба на посебна пречистителна
станица за Мрзенци. За реализација на овој зафат, во 2005 година изготвен е Основен проект за изградба на фекална канализациона мрежа во должина од 7.000 м.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 13:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на колекторскиот систем за атмосферски води

Изградба на колекторски систем за атмосферски води (Креирање на одвоени
системи за третман и собирање на атмосферски и фекални води)

Локалната самоуправа и сите граѓани на Гевгелија; НВО за заштита на животната
средина.

Придонес од реализацијата на проектот:
Изработени проекти за одделни сообраќајници; Реализирана прва фаза на улица
„Слободан Митров Данко“ во Гевгелија, како и на други помали улици во Гевгелија.

Фактори на ризик:

Решавање на проблемот со поплавување на пониските делови од градот при поголеми
врнежи; Подобро функционирање на фекалниот колекторски систем заедно со
пречистителната станица; Заштита на животната средина.

Mожни учесници:

Општина Гевгелија; Релевантни институции од Р. Македонија (Министерството
за животна средина и Министерството за транспорт и врски); НВО за заштита на
животната средина и др.; Граѓани и донатори (странски и домашни).

Предуслови за реализација на проектот:

Време на имплементација:

Проектирана сума
10.000.000,00 МКД
20.000.000,00 МКД
70.000.000,00 МКД
20.000.000,00 МКД
120.000.000,00 МКД

Финансиски ресурси

Локална самоуправа

Централна власт

Донатори:

Други извори ЈПКД „Комуналец“

ВКУПНО:

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007/2011 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Изработка на проектна документација, подготовка и објавување тендер и реализација
на проектот.

Предвидени трошоци:

Изработка на целосна проектна документација; Обезбедување на финансиски средства; Недостиг од финансиски средства; Недоволна поддршка од граѓаните; Оштетување
Обезбедување на потребни одобренија и согласности.
на други подземни инсталации при реализација на проектот поради непостоење на
целосен катастар на инсталациите.

Целни групи:

Очекувани резултати:

јавните површини, како и од приватните имоти. Ваквата состојба претставува голем проблем посебно при поголеми врнежи од дожд, кога колекторскиот систем се
преоптоварува и не може да ги прими сите атмосферски води, при што доаѓа до поплавување на улиците и на другите јавни површини, на подрумските и просториите во
приземје на објектите кои се наоѓаат во понискиот дел на градот, како и излевање на помешаните фекални и атмосферски води од фекалниот колектор, што дополнително
претставува потенцијална опасност од појава на заразни болести. За решавање на ваквата состојба, Општина Гевгелија прави напори постепено да гради нови колектори за
атмосферски води, посебно на поголемите улици, со што во иднина целосно би се одвоиле колекторите за фекални и атмосферски води. Меѓутоа, за целосна реализација на
овој проект потребни се големи финансиски средства. Одвојувањето на колекторскиот систем за атмосферски води од колекторскиот систем за фекални води претставува и
предуслов за успешно функционирање на Пречистителната станица.

Краток опис на проектот: Во најголем дел од градот Гевгелија, колекторскиот систем за фекални води се користи и за прифаќање на атмосферските води од сообраќајниците,

Вид на програма

Проект 14:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за управување на речните корита

Регулирање на коритото на Сува Река

Фактори на ризик:
Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.

Предуслови за реализација на проектот:

Изработка на комплетна проектна документација; Обезбедување на финансиски
средства; Обезбедување на потребни одобренија и согласности; Обезбедување
поддршка од граѓаните.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

50.000.000,00 МКД

45.000.000,00 МКД

5.000.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007/2011 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Митко Дојчинов

Изработена проектна документација.

Општина Гевгелија; Релевантни институции од Р. Македонија (Министерството за
животна средина, Министерството за транспорт и врски, Фонд за води); НВО за заштита
на животната средина и др.; Граѓани и донатори (странски и домашни).

План за имплементација

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Ревизија на проектна документација, подготовка на тендерска документација и
објавување тендер и реализација на проектот.

Локалната самоуправа и сите граѓани на Гевгелија; Министерството за животна средина
и Министерството за транспорт и врски, Фондот за води; НВО за заштита на животната
средина.

Трајно отстранување на опасноста од поплавување на градот и на обработливите
површини; Заштита на животната средина; Добивање на нови површини околу речното
корито со намалување на неговата ширина.

Предвидени трошоци:

Целни групи:

Очекувани резултати:

Сува Река тече јужно од градот Гевгелија и се граничи со урбанизираното градско подрачје. Коритото на реката е мошне широко и при поголеми води реката излегува од
својот природен тек и, меандрирајќи низ широкото корито, предизвикува големи штети. Во минатото, при поголеми врнежи од дожд и надоаѓање на поројни води, реката
редовно го поплавувала делот од градот кој е во нејзина близина. Заради заштита, изграден е бетонски кејски ѕид на левиот брег, кој е одалечен 10-20 м од најблиските куќи.
Последната сериозна опасност од поплавување на градот се случи по интензивните врнежи на 4 и 5 јуни 2004 година, кога по надоаѓањето на поројните води беше урнат
дел од овој заштитен ѕид, кој со интервенти мерки е саниран и спречено е поплавување на градот. За целосна заштита на градот и на обработливите површини, потребна е
целосна регулација на коритото на реката. За таа цел, уште во 1973 година изработен е Главен проект за регулација на Сува Река, а во 2004 година изработен е Главен проект за
реконструкција на кејскиот ѕид. За целосно решавање на овој проблем потребно е да се ревидира проектот од 1973 година.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 15:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за управување на речните корита

Регулирање на коритото на Мрзенска Река

Фактори на ризик:
Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.

Предуслови за реализација на проектот:

Обезбедување на финансиски средства; Обезбедување на потребни одобренија и
согласности; Обезбедување поддршка од граѓаните.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

34.581.222,00 МКД

31.123.099,80 МКД

3.458.122,20 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007/2010 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Митко Дојчинов

Изработен Главен проект.

Општина Гевгелија и Месната заедница Мрзенци; Релевантни институции од Р.
Македонија (Министерството за животна средина, Министерството за транспорт и
врски, Фонд за води); НВО за заштита на животната средина и др.; Граѓани и донатори
(странски и домашни).

План за имплементација

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Подготовка на тендерска документација и објавување на тендер и реализација на
проектот.

Локалната и месната самоуправа и локалното население; Министерството за животна
средина и Министерството за транспорт и врски, Фондот за води; НВО за заштита на
животната средина.

Решавање на проблемот со поплаву вање на обработливите површини и на станбените
и деловните објекти во близина на реката; Заштита на животната средина; Добивање на
нови површини околу речното корито со намалување на неговата ширина.

Предвидени трошоци:

Целни групи:

Очекувани резултати:

За регулација на Мрзенска Река (Серменинска Река) во изминатиот период биле преземани повеќе активности, меѓутоа, поради ширината на коритото на одделни места (повеќе
од 200 м) и поради нередовното одржување, при поголеми води, реката излегува од својот природен тек и, меандрирајќи низ широкото корито, предизвикува големи штети.
Посебно голема штета е предизвикана по интензивните врнежи на 4 и 5 јуни 2004 година, кога по надоаѓањето на поројните води, беше урнат и мостот на регионалниот пат
Гевгелија-Негорци и беа поплавени големи површини на обработливо земјиште, како и голем број куќи. За заштита од идни поплави потребно е да се регулира коритото на
реката, возводно и низводно од новоизградениот мост, со прокоп на ново корито, со што во иднина би се избегнало меандрирањето на реката и излевање од коритото. За
реализација на проектот во 2004 година изготвен е Главен проект.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 16:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за управување на речните корита

Доизградба и уредување на заштитен канал „Рауљ“

Локалната самоуправа и сите граѓани на Гевгелија; Министерството за животна средина
и Министерството за транспорт и врски, Фондот за води; НВО за заштита на животната
средина.

Придонес од реализацијата на проектот:
Изработена проектна документација; Реализиран дел од проектот.

Фактори на ризик:

Трајно отстранување на опасноста од поплавување на градот; Заштита на животната
средина; Добивање на нови урбани површини (сообраќаници, паркинзи и уредени
пешачки патеки).

Mожни учесници:

Општина Гевгелија; Релевантни институции од Р. Македонија (Министерството за
животна средина, Министерството за транспорт и врски, Фондот за води); НВО за
заштита на животната средина и др.; Граѓани и донатори (странски и домашни).

Предуслови за реализација на проектот:

Време на имплементација:

3.500.000,00 МКД
28.000.000,00 МКД

Централна власт

Донатори:

ВКУПНО:

35.000.000,00 МКД

3.500.000,00 МКД

Локална самоуправа

Други извори

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007/2010 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Митко Дојчинов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Подготовка на тендерска документација и објавување на тендер и реализација на
проектот.

Предвидени трошоци:

Ревизија на проектот; Обезбедување на финансиски средства; Обезбедување поддршка Недостиг од финансиски средства; Недоволна поддршка од граѓаните;
Незаинтересираност на релевантните институции.
од граѓаните; Обезбедување на потребни одобренија и согласности.

Целни групи:

Очекувани резултати:

Каналот „Рауљ“ е водотек кој служи за евакуација на поројните води, кои се јавуваат при поголеми врнежи во градот и во неговата поблиска околина. Во поголемиот дел од
годината, каналот е празен, а единствено протекување на вода има при врнежи од дожд. Каналот бил изведен како отворен канал со трапезен пресек и променлива геометрија
по неговата должина, меѓутоа, со текот на времето, тој се руинирал, обраснал во трева и грмушки, а во него се фрлани отпад и градежен шут, со што неговата пропусна моќ
е намалена, па потребно е постојано чистење. За надминување на ваквата состојба и за трајно отстранување на опасноста од излевање на водите од каналот, предвидена е
регулација на каналот, при што тој би ги задржал хидрауличките карактеристики, а истовремено ќе служи и како колектор за атмосферските води од сообраќајниците и од
урбаните површини кои гравитираат кон него. Изработениот Главен проект предвидува регулација на 1.700 м, и тоа почнувајќи спротиводно од вкрстувањето на каналот со
железничката пруга. Во периодот 2001-2006 година завршена е регулацијата на каналот од 0+420 до 0+820 м, односно од крстосницата кај хотел „Пелагонија“ до мостот на ул.
„7-ми Ноември“.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 17:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на мали хидроелектрани

Физибилити студија за хидроелектричниот потенцијал на малите реки во
општина Гевгелија

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

Централна власт

1.000.000,00 МКД

700.000,00 МКД

АКЦИОНЕН ПЛАН

2008/2009 година

Трошоци за истражувања и изработка на студијата.

Предвидени трошоци:

300.000,00 МКД

Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.

Обезбедување на финансиски средства; Поддршка од релевантните институции.

Локална самоуправа

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Обезбедена сума

Природни ресурси.

Општина Гевгелија; Релевантни институции од Р. Македонија (Министерството за
економија, Министерството за животна средина, Министерството за транспорт и
врски, Фондот за води); НВО за заштита на животната средина и др.; Граѓани и донатори
(странски и домашни).

Проектирана сума

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Финансиски ресурси

Локалната самоуправа и сите граѓани на Гевгелија; Министерството за економија,
Министерството за животна средина и Министерството за транспорт и врски, Фондот
за води; НВО.

Целосно искористување на хидропотенцијалот на малите реки во општина Гевгелија;
Добивање на евтина електрична енергија; Намалување на опасноста од поплави;
Заштита на животната средина; Отворање на нови работни места.

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Целни групи:

Очекувани резултати:

За искористување на хидропотенцијалот во Р. Македонија постојат повеќе студии и истражувања, од кои произлегува дека има можности за изградба на околу 100 мали
хидроцентрали, од кои за 40 веќе е изготвена и соодветна документација, а за 19 од 7 сливни подрачја, во текот на 2006 година, е започната тендерска постапка за изградба по
пат на доделување на концесија. Со тендерот, меѓу другите, предвидена е и изградба на ХЕЦ Конска Река, со инсталирана моќност од 278 kw и со годишно производство од 1,1
mil.kwh.
Општина Гевгелија, покрај сливот на Конска Река, кој е опфатен со изработените студии, располага со солиден хидропотенцијал и на останатите помали реки. Предвидената
физибилити студија за хидроелектричниот потенцијал на малите реки во општина Гевгелија треба да ги опфати сите, меѓутоа, истовремено да се заснова врз веќе изработените
студии за хидропотенцијалот во РМ.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 18:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на мали хидроелектрани

План за имплементација и развој на мали хидроелектрани

Фактори на ризик:
Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.

Предуслови за реализација на проектот:

Изработка на комплетна проектна документација; Обезбедување на финансиски
средства; Обезбедување на потребни одобренија и согласности.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

100.000.000,00 МКД

85.000.000,00 МКД

15.000.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2009/2011 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

Природни ресурси.

Општина Гевгелија; Релевантни институции од Р. Македонија (Министерството за
економија, Министерството за животна средина, Министерството за транспорт и
врски, Фондот за води); НВО за заштита на животната средина и др.; Граѓани и донатори
(странски и домашни).

План за имплементација

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Изработка на проектна документација, подготовка на тендерска документација и
објавување на тендер и реализација на проектот.

Локалната самоуправа и сите граѓани на Гевгелија; Министерството за економија,
Министерството за животна средина и Министерството за транспорт и врски, Фондот
за води; НВО.

Целосно искористување на хидропотенцијалот на малите реки во општина Гевгелија;
Добивање на евтина електрична енергија; Намалување на опасноста од поплави;
Заштита на животната средина; Отворање на нови работни места.

Предвидени трошоци:

Целни групи:

Очекувани резултати:

За искористување на хидропотенцијалот во Р. Македонија постојат повеќе студии и истражувања, од кои се оценува дека има можност за изградба на околу 100
мали хидроцентрали, од кои за 40 веќе е изготвена и соодветна документација, а за 19 од 7 сливни подрачја во текот на 2006 година е започната тендерска постапка
за изградба по пат на доделување на концесија. Со тендерот, меѓу другите, предвидена е и изградба на ХЕЦ Конска Река, со инсталирана моќност од 278 kw и
годишно производство од 1,1 mil.kwh.
Општина Гевгелија, покрај сливот на Конска Река, располага со солиден хидропотенцијал и на останатите помали реки и, по изработка на предвидената физибилити
студија и врз основа на веќе изработените студии за хидропотенцијалот во РМ, потребно е да се реализираат предвидените мали хидроцентрали.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 19:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за управување со цврст отпад

Изградба на Регионална санитарна депонија

Фактори на ризик:
Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции;
Противење на локалното население.

Предуслови за реализација на проектот:

Предуслови за реализација на проектот:
Обезбедување на финансиски средства; Обезбедување на потребни одобренија и
согласности; Обезбедување на поддршка од локалното население.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Проектирана сума
40.000.000,00 МКД
120.000.000,00 МКД
120.000.000,00 МКД
70.000.000,00 МКД
350.000.000,00 МКД

Финансиски ресурси

Локална самоуправа

Централна власт

Донатори:

Други извори

ВКУПНО:

АКЦИОНЕН ПЛАН

2008/2011 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Димитар Апостолов

Изработена Физибилити студија за изградба на регионална санитарна депонија;
Подготвена проектна канцеларија.

Локалната самоуправа од четирите општини Гевгелија, Богданци, Валандово и Дојран;
Сите релевантни институции од Р. Македонија, (Министерството за животна средина и
др.); НВО за заштита на животната средина; Граѓани и донатори.

План за имплементација

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Предвидени трошоци:

Локалната самоуправа и сите граѓани од четирите општини Гевгелија, Богданци,
Валандово и Дојран; Министерството за животна средина; НВО за заштита на животната
средина.

Заштита на животната средина; Расчистување на сите диви депонии од регионот;
Формирање на Јавно претпријатие што ќе стопанисува со Регионалната депонија, што
значи отворање на нови работни места.

Изработка на проектна документација, изработка на тендерска документација и
објавување на меѓународен тендер, изградба на депонијата и набавка на опрема и
возила, формирање ЈП што ќе стопанисува со депонијата, трошоци за работење и за
одржување на депонијата.

Целни групи:

Очекувани резултати:

Општина Гевгелија, заедно со соседните општини, се соочува со сериозен проблем во справувањето со цврстиот комунален отпад. Со цел собирање на цврстиот комунален
отпад од овој регион, односно од Општина Гевгелија и од соседните општини Богданци, Валандово и Дојран, предвидена е изградба на Регионална санитарна депонија, за што се
изработени Физибилити студија и Студија за влијанието на проектот врз околината. Депонијата е проектирана за собирање на комуналниот цврст отпад и во неа се предвидува
изградба на затворен систем за складирање на цврстиот отпад, со што би се зачувале животната средина, здравјето на жителите и би се редуцирала опасноста од загадување на
подземните води и на култивираните површини. Планирана е и изградба на три собирни пункта, како и набавка на возила и на друга опрема за собирање на сметот.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 20:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за управување со цврст отпад

Проект за развој на компании за искористување и за рециклирање на отпад

Време на имплементација:

30.000.000,00 МКД
30.000.000,00 МКД
60.000.000,00 МКД

Донатори:

Други извори

ВКУПНО:

Централна власт

Локална самоуправа

2009/2011 година

Лице за контакт: Димитар Апостолов

План за имплементација

Обезбедена сума

Изработка на проектна документација, изградба на капацитети за рециклажа.

Предвидени трошоци:

Проектирана сума

Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираност на домашни и на странски
инвеститори;

Заинтересираност на домашни и на странски инвеститори; Обезбедување на
финансиски средства; Обезбедување на поддршка од локалното население.

Финансиски ресурси

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Подготвена проектна канцеларија и изградба на Регионална депонија.

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Општина Гевгелија; ЈПКД „Комуналец“; Домашни и странски инвеститори;
Министерството за животна средина; НВО за заштита на животната средина.

Локалната самоуправа и сите граѓани од општина Гевгелија; ЈПКД „Комуналец“;
Министерството за животна средина; НВО за заштита на животната средина.

Целни групи:

Заштита на животната средина; Значително намалување на отпадот и расчистување
на сите диви депонии од регионот; Економски ефекти и намалување на бројот на
невработените со отворање на компании за искористување и рециклирање на отпадот.

Очекувани резултати:

Општина Гевгелија се соочува со сериозен проблем во справувањето со цврстиот комунален отпад, а и општата состојба во врска со управувањето со отпадот во целиот регион
е на многу ниско ниво. Постојната депонијата не ги задоволува ниту елементарните услови за складирање на отпадот и воопшто не се врши никаква селекција на најразличните
видови отпад кои се депонираат.
Заради решавање на овој проблем, изработени се Физибилити студија за изградба на Регионална депонија за собирање на комуналниот цврст отпад и Студија за влијанието на
проектот врз околината. Меѓутоа, изградбата на најсовремена санитарна депонија нема целосно да го реши проблемот доколку претходно тој не се селектира. Селектирањето на
отпадот ќе овозможи отворање на компании кои ќе вршат рециклирање на отпадот кој е погоден за рециклажа, со што значително ќе се намали отпадот што ќе се депонира на
депонијата, но и ќе се постигнат значителни економски ефекти од стопанисувањето на ваквите компании.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 21:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за управување со цврст отпад

Кампања за зголемување на свеста за намалување на отпадот и за
рециклирање

За осмислување и за водење на кампања.

Лице за контакт: Димитар Апостолов

Предвидени трошоци:

План за имплементација

Време на имплементација:

200.000,00 МКД

ВКУПНО:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Континуирано 2007/2011 година

100.000,00 МКД

Други извори ЈПКД”Комуналец”

Донатори:

Централна власт

100.000,00 МКД

Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираноста на релевантните институции;
Противење на локалното население.

Заинтересираност на релевантните институции; Обезбедување на финансиски
средства; Обезбедување на поддршка од локалното население.

Локална самоуправа

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Обезбедена сума

Проектирани и изградени постројки за цврст отпад.

Општина Гевгелија; ЈПКД „Комуналец“; Образовните институции; Медиумите;
Министерството за животна средина; НВО за заштита на животната средина.

Проектирана сума

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Финансиски ресурси

Локалната самоуправа и сите граѓани од општина Гевгелија; ЈПКД „Комуналец“;
Министерството за животна средина; НВО за заштита на животната средина.

Заштита на животната средина; Зголемување на еколошката свест; Значително
намалување на отпадот и расчистување на сите диви депонии од регионот; Економски
ефекти и намалување на бројот на невработените со отворање на компании за
искористување и за рециклирање на отпадот

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Целни групи:

Очекувани резултати:

Еколошката свест и свеста за намалување, селектирање и рециклирање на отпадот кај населението е на многу ниско ниво, што е очигледно од постоењето на голем број диви
депонии и од отсуството на секаква селекција на отпадот. Ваквата состојба е последица на недоволното образование и информираност, како и на нискиот степен на култура на
живеење во урбани средини, меѓутоа и на отсуството на санкционирање на ваквото однесување и недоволното мотивирање и немање основни предуслови за селектирање и за
рециклирање на отпадот. За надминување на ваквата состојба потребно е спроведување на континуирана кампања за зголемување воопшто на еколошката свест и на свеста за
намалување, селектирање и рециклирање на отпадот кај населението, меѓутоа, и подигање на нивото на образование од оваа област.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 22:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за управување со цврст отпад

Проект за управување со мртви животни (координација со националната
програма)

Лице за контакт: Димитар Апостолов

План за имплементација

Време на имплементација:

250.000,00 МКД
500.000,00 МКД

Други извори ЈПКД „Комуналец“

ВКУПНО:

Донатори:

Централна власт

2007/2008 година

Проектирање и изградба на депонија

Предвидени трошоци:

250.000,00 МКД

Недостиг од финансиски средства; Незаинтересираноста на релевантните институции;
Противење на локалното население.

Заинтересираност на релевантните институции; Обезбедување на финансиски
средства.

Локална самоуправа

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Обезбедена сума

Локација за депонија; Расположива механизација.

Општина Гевгелија; ЈПКД „Комуналец“; Министерството за животна средина; НВО за
заштита на животната средина.

Проектирана сума

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Финансиски ресурси

Локалната самоуправа и сите граѓани од општина Гевгелија; ЈПКД „Комуналец“;
Министерството за животна средина; НВО за заштита на животната средина.

Заштита на животната средина; Спречување на појави од инфекции.

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Целни групи:

Очекувани резултати:

Општина Гевгелија се соочува со сериозен проблем во справувањето со цврстиот отпад, меѓу кој спаѓа и отпадот од анимален карактер (мрши од домашни животни,
уништување на заразен добиток, отпад од ветеринарни станици, кланици, млекари, кафилерии и др.). Овој проблем треба да се решава во рамките на решавањето на проблемот
со целокупниот цврст отпад, односно решението е во изградба на регионалната санитарна депонија, каде што би се депонирал и овој отпад од анимален карактер. Меѓутоа,
до интегралното решавање на проблемот се наметнува потреба од привремено решавање на овој проблем со изградба на депонија (јама, гробница) за ваков отпад, со што
би се избегнало понатамошно загадување на животната средина (почва, вода, воздух) и би се избегнала опасноста од појава и од ширење на инфекции предизвикани од
неконтролираното фрлање на отпадот од анимално потекло.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 23:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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План за приоритети за подобрување на патната мрежа

Фактори на ризик:
Немање финасиски средства; Немање проектна документација.
За изготвување на план за приоритети за подобрување на патната мрежа не се
потребни финансиски средства.

Лице за контакт: Митко Дојчинов

Предуслови за реализација на проектот:

Изготвена проектна документација; Обезбедени финансиски средства.

Предвидени трошоци:

План за имплементација

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

Централна власт

Локална самоуправа

АКЦИОНЕН ПЛАН

Секоја година 2007/2011 година

Обезбедена сума

Донесени Програми.

Општина Гевгелија и месните заедници; Релевантни институции од Р. Македонија
(Министерството за транспорт и врски, Фондот за магистрални и регионални патишта);
Граѓани и донатори; НВО.

Проектирана сума

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Финансиски ресурси

Локалната и месната самоуправа и сите граѓани од општина Гевгелија; Министерството
за транспорт и врски; НВО.

Подобрување на локалната патна мрежа; Рамномерен економски развој на сите
населени места; Искористување на туристичките потенцијали на општина Гевгелија.

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Целни групи:

Очекувани резултати:

Советот на општина Гевгелија секоја година, во рамките на своите законски надлежности, донесува Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици во општина Гевгелија и Програма за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија, со кои се планира реализација на сите инфраструктурни проекти,
меѓу кои се и проектите за изградба на нови локални патишта, како и реконструкција и одржување на постојните. Заради поуспешна имплементација на Програмите, потребно
е изготвување на приоритетна листа.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 24:
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Изградба (довршување) на локалниот пат Конско-Хума

Време на имплементација:

ВКУПНО:

19.000.000,00 МКД

10.000.000,00 МКД

Донатори:

Други извори

5.000.000,00 МКД

2007/2008 година

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

План за имплементација

Централна власт

Подготвување на тендерска документација, објавување на тендер и реализација на
проектот.

Предвидени трошоци:

4.000.000,00 МКД

Необезбедени финансиски средства;

Обезбедување на финасиски средства; Поддршка од локалното население.

Локална самоуправа

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Обезбедена сума

Изготвен Основен проект; Поставен долен строј на дел од патот.

Општина Гевгелија и Месната заедница од с. Хума; Министерството за транспорт и
врски, Фондот за магистрални и регионални патишта и Бирото за стопански недоволно
развиени подрачја; Граѓани и донатори; НВО.

Проектирана сума

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Финансиски ресурси

Локалната и месната самоуправа и сите граѓани од општина Гевгелија; Министерството
за транспорт и врски, Фондот за магистрални и регионални патишта и Бирото за
стопански недоволно развиени подрачја; НВО.

Ревитализација на селото; Забрзан развој на планинскиот пограничен регион на
општина Гевгелија; Развој на планинскиот и на ловниот туризам.

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Целни групи:

Очекувани резултати:

Селото Хума се наоѓа на Кожуф Планина, на оддалеченост од околу 25 км од Гевгелија, и има голем потенцијал за развој на планинскиот и на ловниот туризам. Иако има многу
малку постојани жители, во селото интензивно се градат викенд куќи и има тенденција на враќање на жителите. Изградбата на овој локален пат, односно патот кој се издвојува
од регионалниот пат Р-112 Гевгелија-Конско-Смрдлива Вода, во должина од 4,6 км, многу ќе придонесе за забрзан развој на руралниот туризам. За реализација на овој проект
изготвен е Основен проект, а неговата реализација е започната со изградба на мостот на Конска Река и со поставување на долен строј на дел од овој локален пат.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 25:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Реконструкција на локалниот пат Негорци-Серменин

Фактори на ризик:
Необезбедени финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

Изработка на проектна документација; Обезбедување финасиски средства; Поддршка
од локалното население.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Проектирана сума
6.000.000,00 МКД
12.000.000,00 МКД
30.000.000,00 МКД
12.000.000,00 МКД
60.000.000,00 МКД

Финансиски ресурси

Локална самоуправа

Централна власт

Донатори:

Други извори

ВКУПНО:

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007/2009 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

Учество од страна на локалната самоуправа.

Општина Гевгелија и Месната заедница од с. Серменин; Министерството за транспорт и
врски, Фондот за магистрални и регионални патишта и Бирото за стопански недоволно
развиени подрачја; Граѓани и донатори; НВО.

План за имплементација

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Изработка на проектна документација, подготвување на тендерска документација,
објавување на тендер и реализација на проектот.

Локалната и месната самоуправа и сите граѓани од општина Гевгелија; Министерството
за транспорт и врски, Фондот за магистрални и регионални патишта и Бирото за
стопански недоволно развиени подрачја; НВО.

Ревитализација на селото; Забрзан развој на планинскиот регион на општина Гевгелија;
Развој на планинскиот и на ловниот туризам.

Предвидени трошоци:

Целни групи:

Очекувани резултати:

Селото Серменин се наоѓа на Кожуф Планина, на оддалеченост од околу 20 км од Гевгелија, и има голем потенцијал за развој на планинскиот и на ловниот туризам. Иако има
многу малку постојани жители, во селото интензивно се градат викенд куќи и има тенденција на враќање на жителите. Реконструкцијата на локалниот пат Негорци-Серменин, со
должина од 17 км, многу ќе придонесе за забрзан развој на овој регион. За реализација на овој проект потребно е да се изготви проектна документација.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 26:
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Изградба на мост на Сува Река

Локалната самоуправа и сите граѓани од општина Гевгелија; Локалните и регионалните
власти од пограничниот регион на Р. Грција; Министерството за транспорт и врски,
Фондот за магистрални и регионални патишта.

Придонес од реализацијата на проектот:
Изработен Идеен проект.

Фактори на ризик:

Изградба на пат до македонско-грчката граница; Непречено движење до
обработливото земјоделско земјиште на десната страна од Сува Река; Проширување,
односно отворање на нова локација за градски гробишта.

Mожни учесници:

Општина Гевгелија; Министерството за транспорт и врски, Фондот за магистрални и
регионални патишта; Локалните и регионалните власти од пограничниот регион на Р.
Грција; Граѓани и донатори; НВО.

Предуслови за реализација на проектот:

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

38.475.535,60 МКД

34.627.982,04 МКД

3.847.553,56 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007/2008 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Изработка на проектна документација, подготвување на тендерска документација,
објавување на тендер и реализација на проектот.

Предвидени трошоци:

Изработка на Основен проект; Обезбедување на финасиски средства; Обезбедување на Необезбедени финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.
потребни одобренија и согласности; Поддршка од локалното население.

Целни групи:

Очекувани резултати:

Изградбата на мост на Сува Река, во непосредна близина на постојниот железнички мост на пругата од Гевгелија кон Грција, се јавува како неминовна потреба од повеќе
причини. Изградбата на овој мост е предуслов за изградба на пат до македонско-грчката граница, посебно значаен при обновување на малограничниот промет кон Р. Грција.
Исто така, ќе обезбеди сообраќајна врска на Гевгелија со земјоделското земјиште, кое се наоѓа помеѓу десниот брег на Сува Река и пограничниот реон, кои остануваат
недостапни во периоди кога реката има вода. Понатаму, градот има потреба од проширување на градските гробишта, а единствена можна локација е десниот брег на Сува Река.
Од тие причини, изработен е Идеен проект за изградба на мост, во кој се дадени три можни варијанти. Потребно е да се изработи Основен проект за изградба на мостот.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 27:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Изградба на Јужниот булевар во Гевгелија

Локалната самоуправа и сите граѓани од општина Гевгелија; Министерството за
транспорт и врски, Фондот за магистрални и регионални патишта.

Придонес од реализацијата на проектот:
Поставен е долен строј на дел од трасата.

Фактори на ризик:

Изградба на брза сообраќајница за заобиколување на градот на товарниот и на
останатиот сообраќај; Заштитен појас кон Сува Река; Проширување, односно отворање
на нови површини за проширување на урбаниот опфат на градот.

Mожни учесници:

Општина Гевгелија; Министерството за транспорт и врски, Фондот за магистрални и
регионални патишта; Граѓани и донатори; НВО.

Предуслови за реализација на проектот:

Време на имплементација:

6.000.000,00 МКД
48.000.000,00 МКД

Централна власт

Донатори:

ВКУПНО:

60.000.000,00 МКД

6.000.000,00 МКД

Локална самоуправа

Други извори

Проектирана сума

Финансиски ресурси

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007/2010 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Изработка на проектна документација, подготвување на тендерска документација,
објавување на тендер и реализација на проектот.

Предвидени трошоци:

Изработка на Основен проект; Обезбедување на финасиски средства; Обезбедување на Необезбедени финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.
потребни одобренија и согласности; Поддршка од локалното население.

Целни групи:

Очекувани резултати:

Јужниот булевар или јужниот заобиколен пат во Гевгелија, претставува заобиколен пат од јужната страна на градот, чија траса се движи од левата страна на Сува Река, по насипот
на реката и се надоврзува на западниот заобиколен пат на југозападната страна на градот и се спојува со ул. „Железничка“, пред железничкиот мост на пругата од ГевгелијаСолун, на југоисточната страна на градот. Овој проект е тесно поврзан со регулацијата на коритото на Сува Река, од причина што трасата на патот треба да се движи по насипот
на регулираното корито на реката, кое треба да се подмести на југ, со што би се добила нова површина за ширење на градот кон југ и отворање кон реката, и би се добила брза
сообраќајница за заобиколување на градот, посебно за товарниот сообраќај кој сега се одвива низ централното градско подрачје. Реализацијата на овој проект е делумно
започната со поставување на долен строј од 400 м на дел од трасата на патот од поврзувањето со ул. „Железничка“ кон запад, со што се постигна и делумна заштита на Градските
гробишта од излевање на Сува Река.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 28:
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Изградба на локален пат Понов Мост-Богородица

Фактори на ризик:
Необезбедени финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.

Предуслови за реализација на проектот:

Обезбедување на финасиски средства; Обезбедување на потребни одобренија и
согласности; Поддршка од локалното население.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

Централна власт

Локална самоуправа

Финансиски ресурси

Проектирана сума

2007/2011 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

Изработен Основен проект

Општина Гевгелија; Месна заедница од с. Богородица; Министерството за транспорт и
врски; Граѓани и донатори; НВО.

План за имплементација

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Подготвување на тендерска документација, објавување на тендер и реализација на
проектот.

Локалната самоуправа и Месната заедница од с. Богородица; Локалното население;
Министерството за транспорт и врски, Фондот за магистрални и регионални патишта.

Подобрување на патната мрежа во општина Гевгелија; Непречено движење на
локалното население; Квалитетен пристап до големи површини обработливо
земјоделско земјиште.

Предвидени трошоци:

Целни групи:

Очекувани резултати:

Постојниот локален пат до с. Богородица, со реализација на предвидените објекти долж автопатот Е-75, на потегот од р. Вардар до граничниот премин со Р. Грција, предвидено
е да служи како сервисен пат за опслужување на изградените објекти. За обезбедување на нов локален пат до с. Богородица, предвидена е изградба на врска од регионалниот
пат Р-111 Гевгелија-Богданци, од т.н. Понов Мост до почетокот на с. Богородица, во должина од 1,7 км; тој ќе се поврзе со постојната асфалтирана улична мрежа во населбата. За
реализација на проектот изработен е Основен проект, според кој трасата на проектираниот локален пат се движи по постојниот земјен пат.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 29:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Изградба на пат од мостот на Сува Река до македонско-грчката граница

Локалната самоуправа и сите граѓани од општина Гевгелија; Локалните и регионалните
власти од пограничниот регион на Р. Грција; Министерството за транспорт и врски,
Фондот за магистрални и регионални патишта.

Придонес од реализацијата на проектот:
Проектна документација; Мост на Сува Река.

Фактори на ризик:

Отворање на нов граничен премин кон Р. Грција; Нови инвестиции; Непречено
движење до обработливото земјоделско земјиште на десната страна од Сува Река.

Mожни учесници:

Општина Гевгелија; Министерството за транспорт и врски, Фондот за магистрални и
регионални патишта; Локалните и регионалните власти од пограничниот регион на Р.
Грција; Граѓани и донатори; НВО.

Предуслови за реализација на проектот:

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

10.000.000,00 МКД

9.000.000,00 МКД

1.000.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

АКЦИОНЕН ПЛАН

2008/2009 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Изработка на проектна документација, подготвување на тендерска документација,
објавување на тендер и реализација на проектот.

Предвидени трошоци:

Изработка на Основен проект; Обезбедување на финасиски средства; Обезбедување на Необезбедени финансиски средства; Незаинтересираност на релевантните институции.
потребни одобренија и согласности; Поддршка од локалното население.

Целни групи:

Очекувани резултати:

До почетокот на 70-тите години од минатиот век функционирал преминот Гевгелија-Идомени за малограничен промет кон Р. Грција. При повторното отворање на овој граничен
премин и обновување на малограничниот промет, многу ќе се скрати патот до регионот од Р. Грција, кој граничи со општина Гевгелија, и ќе се зголеми протокот на луѓе и капитал.
Токму затоа е потребно да се изгради овој пат, кој ќе добие карактер на регионален, односно меѓународен пат. За реализација на овој проект, како предуслов се јавува изградбата
на мост на Сува Река, за кој постои Идеен проект, како и изработка на проектна документација за изградба на патот.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 30:

70

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на локалната патна мрежа

Изградба на патека на Моински пат до локалитетот Динќут

Целни групи:

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

Централна власт

2.000.000,00 МКД

1.800.000,00 МКД

200.000,00 МКД

2007 година

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Локална самоуправа

Подготвување на тендерска документација, објавување на тендер и реализација на
проектот.

Предвидени трошоци:

Обезбедена сума

Необезбедени финансиски средства; Недоволна поддршка од локалното население.

Обезбедување на финасиски средства.

Проектирана сума

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Финансиски ресурси

Изработен Основен проект.

Општина Гевгелија; Граѓани и донатори; НВО; Спортски клубови.

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Зголемување на безбедноста на пешаците и на велосипедистите и на сообраќајот по
Локалната самоуправа; Граѓаните: НВО; Спортски клубови.
регионалниот пат; Добивање на квалитетно место за спорт и за рекреација за граѓаните
на Гевгелија.

Очекувани резултати:

Локалитетот Динќут е излетничко место кое се наоѓа на околу 2 км западно од центарот на градот. Локалитетот делумно е уреден пред неколку години, меѓутоа поставената
опрема и инфраструктурата се во многу лоша состојба, па се наметнува потреба од негова целосна реконструкција и осветлување. Пристапот до локалитетот е од регионалниот
пат Гевгелија кон Кожуф Планина, меѓутоа, поради непостоењето на тротоари и велосипедска патека, приодот за пешаци и велосипедисти е отежнат. Сообраќајот на овој пат е
мошне фреквентен, така што изградба на тротоар се наметнува како неминовна потреба.
Со изградба на оваа патека и со реконструкција, локалитетот ќе ја добие својата вистинска намена и ќе прерасне во омилено место за спорт и за рекреација.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 31:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за заштита и спасување

Подобрување на системот за заштита и спасување

Време на имплементација:

ВКУПНО:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Континуирано 2007/2011 година

5.000.000,00 МКД

2.000.000,00 МКД

Донатори:

Други извори

2.000.000,00 МКД

Лице за контакт: Кире Јанишлиев

План за имплементација

Централна власт

Формирање, опремување и обука на сили за заштита и спасување

Предвидени трошоци:

1.000.000,00 МКД

Недонесена Годишна акциона програма и План за заштита и спасување; Неформирање
на сили за заштита и спасување; Недоволно обучен кадар; Необезбедени финансиски
средства.

Донесена Годишна акциона програма и План за заштита и спасување; Формирање на
сили за заштита и спасување; Обучен кадар; Обезбедени финансиски средства.

Локална самоуправа

Фактори на ризик:

Предуслови за реализација на проектот:

Обезбедена сума

Донесена Годишна акциона програма и План за заштита и спасување; Формирани сили
за заштита и спасување.

Општина Гевгелија и сите граѓани; Органите на државната управа; Јавните
претпријатија, установи и служби; Трговските друштва и здруженијата на граѓани.

Проектирана сума

Придонес од реализацијата на проектот:

Mожни учесници:

Финансиски ресурси

Локалната самоуправа; Органите на државната управа; Јавните претпријатија, установи
и служби; Трговски друштва и здруженија на граѓани.

Подобрување на системот за заштита и спасување на луѓето и на материјалните добра
од природни непогоди, епизотии, епифитотии и други несреќи, во мир и во војна и од
воени дејствија во општина Гевгелија.

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Целни групи:

Очекувани резултати:

Заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес за Република Македонија и се организира како единствен систем за откривање и спречување на настанувањето и
отстранувањето на последиците од настанати природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи, во мир и во војна, како и од воени дејствија со кои
се загрозуваат животите на луѓето, природните богатства, животинскиот и растителниот свет, добрата во општа употреба и предметите и објектите од особено културно и
историско значење. Заштитата и спасувањето го организираат и го спроведуваат органите на државната управа, ЕЛС, јавните претпријатија, установи, служби, трговски друштва
и други. Надлежностите на сите субјекти вклучени во системот за заштита и спасување се уредени со Законот за заштита и спасување, според кој Собранието на РМ донесува
Национална стратегија за заштита и спасување за период од 5 години, Владата на РМ и Советите на општините донесуваат Годишна акциона програма, како и План за заштита и
спасување.
Целта на овој проект е подобрување на системот за заштита и спасување и обука на човечки ресурси за заштита и спасување во општина Гевгелија.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 32:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за бизнис поддршка во рамките на општинската администрација

Проект за екипирање и обука на вработените во одделението за ЛЕР во
планирањето и давањето на бизнис услуги

Локалната администрација;
Мали и средни претпријатија;
Консултански куќи;
Невладини организации.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

250.000,00 МКД

/

200.000,00 МКД

/

50.000,00 МКД.

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007 година

Лице за контакт: Тони Николов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Инвентар и опрема, трошоци за обучувачи

• Ограничен буџет;
• Незаинтересираност на МСП.

Фактори на ризик:

• Проектен координатор;
• Кофинансиер на проектот;
• Човечки ресурси.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Локалната самоуправа;
• Мали и средни претпријатија;
• Граѓани.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Предуслови за реализација на проектот:
• Вооспоставено Одделение за ЛЕР.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Подобрена институционална поддршка;
• Ефективни, одговорни и професионални бизнис услуги на заедницата.

Очекувани резултати:

250.000,00 МКД

/

/

/

50.000,00 МКД

Обезбедена сума

Креирањето на локалниот економски развој е главен предуслов за побрз економски развој и за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Екипирањето и обуката на
вработените во Одделението за локален економски развој се основа за планирањето на ЛЕР и за давањето на бизнис услуги.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 1:

Опис на проектите: ОДДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за бизнис поддршка во рамките на општинската администрација

Креирање на база на податоци за бизнис активности и ресурси во рамки на
Одделот за поддршка на бизниси.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

66.000,00 МКД

/

60.000,00 МКД

/

6.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Тони Николов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Набавка на соодветен софтвер

66.000,00 МКД

/

60.000,00 МКД

/

6.000,00 МКД

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007 година

• Ограничен буџет;
• Незинтересираност на вклучените страни.

Фактори на ризик:

• Проектен координатор;
• Програмер;
• Обезбедени технички услови.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Локалната администрација;
• МСП;
• Граѓаните.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Вооспоставено Одделение за ЛЕР;
• Екипирано Одделение за ЛЕР.

Предуслови за реализација на проектот:

• Локалната самоуправа;
• Центар за вработување - Гевгелија;
• Централен регистар на Република Македонија.

Mожни учесници:

• База на податоци за бизнис активности.

Очекувани резултати:

Општина Гевгелија, во рамките на Одделението за локален економски развој, има потреба од креирањето на база на податоци за бизнис активности. За таа цел, неопходно е
преземање на податоци од Централниот регистар и од Агенцијата за вработување на Република Македонија - Центар за вработување Гевгелија. Поставувањето на ваквата база е
основа за развојот на локалната мрежа на институции и агенции и за промовирање на партнерство.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 2:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за бизнис поддршка во рамките на општинската администрација

Проект за поттикнување на јавно-приватно партнерство

Време на имплементација:

/

Други извори

50.000,00 МКД

/

Донатори:

ВКУПНО:

/

50.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2008 година

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За реализација на проектот

• Незаинтересираност помеѓу партнерите.

Фактори на ризик:

• Човечки ресурси;
• Обезбедени технички услови.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Јавни претпријатија;
• МСП.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедени финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Јавни претпријатија;
• МСП;
• Невладини организации.

Mожни учесници:

• Развивање на партнерство.

Очекувани резултати:

Обезбедена сума

Корелационото поврзувуање на јавното и приватното партнерство претставува неминовност. Јавниот сектор ги опфаќа јавните, т.е заедничките потреби, додека приватниот
сектор е мобилизиран од трката за профит. Со нивното поврзување се добива пофикасен и порентабилен начин на работење, а тоа значи задоволување на заедничките потреби
и можност за остварување на профит, што во себе ја вклучува и можноста за инвестирање или за реинвестирање.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 3:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за бизнис поддршка во рамките на општинската администрација

Развој на бизнис парк/инкубатор (капацитети и услуги)

Време на имплементација:

6.150.000,00 МКД
1.000.000,00 МКД
8.380.000,00 МКД

Донатори:

Други извори

ВКУПНО:

/

1.230.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Тони Николов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Инфраструктура и уредување.

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2010 година

• Низок буџет;
• Незинтересираност на граѓаните.

Фактори на ризик:

• Обезбеден простор согласно ГУП и ДУП;
• Обезбедена инфраструктура.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Поединци кои имаат идеја и почетен капитал, а немаат простор;
• Занаетчии.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедени финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Граѓани.

Mожни учесници:

• Намалување на невработеноста;
• Самовработување;
• Развивање на партнерство.

Очекувани резултати:

Структурната преобразба на стопанството и ликвидирањето на големите стопански субјекти предизвика напуштање и пропаѓање на дел од стопанските капацитети. Од друга
страна, просторната ограниченост за создавање на нови (семејни) бизниси, го забавува нивниот развој. Во бизнис парк/инкубаторот (во неискористените капацитети и услуги)
би биле сместени, пред сé, мали претпријатија и крупни занаетчии од иста или слична дејност, што остава простор за заедничко дејствување, развивање на партнерство и
искористеност на постојните капацитети.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 4:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за нефинансиска помош за развој на МСП.

Развој на советодавни пакети и нефинансиска поддршка за развој на
претприемништво во урбаните и во руралните области.

Време на имплементација:

/

Други извори

100.000,00 МКД

/

Донатори:

ВКУПНО:

/

100.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2008 година

Лице за контакт: Катица Хаџиниколова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Материјали и трошоци за експерти.

• Незаинтересираност на граѓаните;
• Незаинтересираност на МСП.

Фактори на ризик:

• Обезбеден простор;
• Обезбедени технички предуслови.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Граѓани;
• МСП.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедени финансиски средства;
• Креирана база на податоци за бизнис активности.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Граѓани;
• НВО.

Mожни учесници:

• Информации за групи, организации и институции;
• Информации за деловни и развојни можности;
• Подготвени и презентирани деловни планови.

Очекувани резултати:

Обезбедена сума

Со овој проект се обезбедуваат навремени и прави информации, со што ќе се обезбеди зголемување на индивидуалниот капацитет и на капацитетот на заедницата да се справи
со променетите услови, а сето тоа во контекст на приспособувањето на урбаните области, како и одржливо користење на природните ресурси во руралните области.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 5:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за нефинансиска помош за развој на МСП

Проект за развој на претприемнички вештини, во партнерство со Агенцијата
за вработување, со приватниот и граѓанскиот сектор

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

30.000,00 МКД

/

27.000,00 МКД

/

3.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Тони Николов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Материјали и трошоци за експерти.

АКЦИОНЕН ПЛАН

2008 година

Обезбедена сума

• Низок буџет;
• Незаинтересираност на МСП, на НВО или на граѓаните.

Фактори на ризик:

• Човечки ресурси;
• Просторни и технолошки услови.

Придонес од реализацијата на проектот:

• МСП;
• Невладини организации;
• Граѓани.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедени финансиски средства;
• Креирана база на податоци за бизнис активности.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Агенција за вработување.

Mожни учесници:

• Развиено партнерство;
• Претприемнички вештини;
• Бизнис план.

Очекувани резултати:

Со проектот се предвидени советувања, трибини, работилници за развој на претприемнички вештини. Целните групи ќе се избираат врз основа на претходно разработени
критериуми од страна на Одделението за ЛЕР на општина Гевгелија и на Агенцијата за вработување, вклучувајќи ги приватниот и граѓанскиот сектор.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 6:

78

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за основање на Регионален центар за развој

Проект за основање на Регионален центар за развој со соодветни човечки
ресурси, опрема, обученост во менаџментот и развојот во делот на
регионалната и на прекуграничната соработка

Време на имплементација:

900.000,00 МКД
1.000.000,00 МКД

ВКУПНО:

/

Донатори:

Други извори

/

100.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2008 година

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За реализација на проектот

• Недостиг на финансиски средства.

Фактори на ризик:

• Кофинансирање на проектот;
• Обезбеден простор.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Локална развојна агенција.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедени финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Гевгелија со соседните општини;
• Локална развојна агенција.

Mожни учесници:

• Формиран Регионален центар за развој.

Очекувани резултати:

Обезбедена сума

Веќе три години во Гевгелија, во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации и Владата на Република Финска, функционира Агенција за локален оддржлив развој,
преку која се реализирани низа проекти. Новите концепти на работење на ЕУ налагаат регионално поврзување во рамките на државата и блиското соседство. За таа цел,
неопходна е трансформација на Локалната агенција во Регионален центар за развој.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 7:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Развојна програма - мрежа за поддршка на бизнис секторот во Гевгелија

Проект за основање на мрежа за бизнис поддршка во Гевгелија (јавно и
приватно членство), вклучувајќи и обука за планирање и за промоција на
бизнис можностите

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

200.000,00 МКД

/

180.000,00 МКД

/

20.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Тони Николов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За организирање на мрежата

АКЦИОНЕН ПЛАН

2008 година

Обезбедена сума

• Незаинтересираност на јавните и на приватните претпријатија.

Фактори на ризик:

• Кофинансирање на проектот;
• Обезбедени технички услови.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Јавни претпријатија;
• Приватни претпријатија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Екипирано Одделение за ЛЕР;
• Креирана база за бизнис активности.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Јавни и приватни претпријатија.

Mожни учесници:

• Развиено партнерство.

Очекувани резултати:

Со проектот се предвидува вооспоставување на мрежа за бизнис поддршка во Гевгелија. Мрежата би била поставена на feedback и feed for work врската. Во мрежата би постеле
растери, односно потцентри за секоја гранка и дејност, со што ќе се добие значително олеснување на процесот на планирање.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 8:

80

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Развојна програма - мрежа за поддршка на бизнис секторот во Гевгелија

Изградба на технолошки парк „Прдејци“

Време на имплементација:

12.300.000,00 МКД
123.000.000,00 МКД
369.000.000,00 МКД
349.935.000,00 МКД
854.235.000,00 МКД

Централна власт

Донатори:

Други извори

ВКУПНО:

Проектирана сума

Локална самоуправа

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Тони Николов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Комплетна инфраструктура.

2010година

• Необезбедени средства;
• Нерешени имотно-правни односи.

Фактори на ризик:

• Обезбедена локација.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Граѓани;
• Јавни претпријатија;
• Домашни и странски приватни компании.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Физибилити студија;
• Решени имотно-правни односи.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Владата на Република Македонија.

Mожни учесници:

• Техничко-технолошка зона.

Очекувани резултати:

Обезбедена сума

Со проектот се предвидува развој на техничко-технолошка зона во Гевгелија (Прдејци). Економските активности во оваа зона ќе бидат, т.е. ќе се изведуваат под посебни услови,
согласно со новите законски прописи. Развојот на оваа мрежа ќе ја зголеми вработеноста и ќе ја стимулира економската активност во пошироката област.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 9:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Развојна програма - мрежа за поддршка на бизнис секторот во Гевгелија

Отворање на Занаетчиски центар

Време на имплементација:

900.000,00 МКД
/
10.000.000,00 МКД
1.900.000,00 МКД
12.800.000,00 МКД

Централна власт

Донатори:

Други извори

ВКУПНО:

Проектирана сума

Локална самоуправа

Финансиски ресурси

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007-2009 година

Лице за контакт: Софија Крстева

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Просторно уредување и довршување на објектите.

• Незаинтересираност на граѓаните и на постојните занаетчии.

Фактори на ризик:

• Обезбеден простор.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Граѓани;
• Занаетчии.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Довршување на градежните работи во Занаетчискиот центар.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Здружение на занаетчии.

Mожни учесници:

• Занаетчиски центар.

Очекувани резултати:

Во современите услови на стопанисување, стоковното производство се јавува во повеќе облици. Нарушувањето на понудата и побарувачката е резултат на диспропорциите
помеѓу ситното стоковно производство (занаетчиството), сериското и масовното производство. За таа цел, неопходни се поддршка на занаетчиството и отворање на
Занаетчиски центар. Со отворањето на таков центар не само што ќе се спречи одумирањето на ваквиот начин на производство, кое е исклучително по нарачка, туку, во исто
време, ќе се создаде можност за здружување, како и за јавно-приватно партнерство.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 10:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]

Вид на програма

Време на имплементација:

100.000,00 МКД
280.000,00 МКД

Други извори

ВКУПНО:

/

Централна власт

180.000,00 МКД

/

Локална самоуправа

Донатори:

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2008 година

Лице за контакт: Никола Малевски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За реализација на проектот

Обезбедена сума

• Незинтересираност на туристичко-угостителските работници.

Фактори на ризик:

• Човечки ресурси;
• Просторни и технички предуслови.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Туристичко-угостителски претпријатија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедени финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Хотели, ресторани, туристички агенции.

Mожни учесници:

• Туристичка асоцијација.

Очекувани резултати:

Во последните неколку години, општина Гевгелија бележи зголемување на туристичките капацитети и збогатување на туристичката понуда. За таа цел, се наметна потребата од
основање на Туристичка асоцијација, која ќе дава советодавни услуги за сестран развој на овој сектор, заради зголемување на нивната конкурентност, како на домашниот, така и
на странскиот пазар.

Краток опис на проектот:

Проект за основање и за обука на Туристичка асоцијација која ќе дава
советодавни услуги за развојот на овој сектор

Проект 11:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на туризмот

Детална анализа на туристичките карактеристики, капацитети и услуги во
овој сектор

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

350.000,00 МКД

/

315.000,00 МКД

/

35.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2009 година

Лице за контакт: Никола Малевски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Тековни трошоци и пропагандни материјали.

• Незинтересираност на туристичко-угостителските работници.

Фактори на ризик:

• Човечки ресурси;
• Обезбедени технички предуслови.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Туристичко-угостителски претпријатија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Основана Туристичка асоцијација.

Предуслови за реализација на проектот:

• Туристичка асоцијација;
• Хотели, ресторани, туристички агенции.

Mожни учесници:

• Квалитетна туристичка понуда.

Очекувани резултати:

Туризмот во општина Гевгелија се јавува во повеќе форми и облици, какви што се: транзитен, бањски, планински, рекреативен, поради што деталната анализа на туристичките
карактеристики, капацитети и услуги претставува неминовна потреба. За рационалното користење на ваквите капацитети, неопходно е да се изврши детална анализа на сите
туристички капацитети и услуги во општината.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 12:

84

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на туризмот

Детална анализа на туристичките карактеристики, капацитети и услуги во
овој сектор

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

/

1.200.000,00 МКД

/

150.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2009 година

Лице за контакт: Никола Малевски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Тековни трошоци и пропагандни материјали.

Обезбедена сума

• Незинтересираност на туристичко-угостителските работници.

Фактори на ризик:

• Човечки ресурси;
• Обезбедени технички предуслови.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Туристичко-угостителски претпријатија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Основана Туристичка асоцијација.

Предуслови за реализација на проектот:

• Туристичка асоцијација;
• Хотели, ресторани, туристички агенции.

Mожни учесници:

• Квалитетна туристичка понуда.

Очекувани резултати:

Туризмот во општина Гевгелија се јавува во повеќе форми и облици како што се: транзитен, бањски, планински, рекреативен, поради што деталната анализа на туристичките
карактеристики, капацитети и услуги претставува неминовна потреба. За рационалното користење на ваквите капацитети, неопходно е да се изврши детална анализа на сите
туристички капацитети и услуги.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 13:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија

85

Програма за развој на текстилната индустрија

Детална анализа на карактеристиките и капацитетите на текстилниот сектор

Време на имплементација:

250.000,00 МКД

/

Донатори:

ВКУПНО:

/

Централна власт

250.000,00 МКД

/

Локална самоуправа

Други извори

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2009 година

Лице за контакт: Катица Хаџиниколова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За тековни трошоци.

• Неевидентирани податоци и незаинтересираност во текстилните
претпријатија.

Фактори на ризик:

• Постојни податоци во текстилната индустрија.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Текстилни претпријатија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Формирана Асоцијација на текстилни работници.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Асоцијацијата на текстилни работници.

Mожни учесници:

• Поголема искористеност на капацитетите.

Очекувани резултати:

Поради доминантноста на оваа еколошка стопанска гранка во општина Гевгелија, неопходно е да се изврши детална анализа на карактеристиките и на капацитетите на
текстилниот сектор. Со таквата анализа ќе се овозможи рационално користење на капацитетите, како и производство приспособливо на барањата на партнерите, но и
создавање на предуслови за сопствен производен бренд.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 14:

86

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на земјоделството

Детална анализа на карактеристиките и потенцијалите на земјоделскиот
сектор во општина Гевгелија

Време на имплементација:

225.000,00 МКД
250.000,00 МКД

ВКУПНО:

/

Донатори:

Други извори

/

25.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2009 година

Лице за контакт: Тони Николов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Канцелариски простор и тековни трошоци.

Обезбедена сума

• Незаинтересираност на земјоделските производители.

Фактори на ризик:

• Асоцијација на земјоделски производители.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Земјоделски претпријатија;
• НВО и здруженија на земјоделци.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Извршен попис на земјоделските површини.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• НВО.

Mожни учесници:

• База на податоци за понудата и побарувачката на земјоделските производи.

Очекувани резултати:

Поради извонредните природни услови, во општина Гевгелија постојат потенцијали за повеќекратно зголемување на примарното производство. За таа цел, неопходно е да се
изврши детална анализа на карактеристиките и на потенцијалите на земјоделскиот сектор, што ќе овозможи избегнување на хиперпродукцијата во земјоделското производство
и негово планско насочување во услови на пазарна економија, во интерес на подобрување на економската конкурентност и на квалитетот на живот на земјоделските
производители.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 15:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија

87

Програма за развој на земјоделството

Покренување иницијатива за окрупнување на земјоделското земјиште

Општина Гевгелија;
НВО;
Земјоделски здруженија;
Индивидуални производители;
Медиуми.

Време на имплементација:

/

Други извори

80.000 МКД

/

Донатори:

ВКУПНО:

/

80.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Дејан Маркудов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За релизација на проектот

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2008 година

• Незаинтересираност на можните учесници.

Фактори на ризик:

• Човечки ресурси;
• Техничка помош.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Земјоделски производители од општината кои поседуваат ситни парцели и
чие производсво е мошне скапо.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Заинтересираност од индивидуалните земјоделци.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•
•

Mожни учесници:

• Окрупнување на земјоделските парцели;
• Намалени трошоци за производство по единица производ;
• Поконкурентен земјоделски производ.

Очекувани резултати:

Формирање на работна група од релевантни чинители кои континуирано би работеле на окрупнување на земјоделските парцели. Оваа група би изготвувала и би предлагала
мерки до соодветните институции за реализирање на контакти помеѓу сопствениците на земјоделско земјиште кои имаат намера да ги окрупнат своите парцели. Земјоделското
земјиште, откако ќе биде поделено во пет класи според квалитетот на почвата, достапноста на инфраструктурата и сл., ќе биде во можност да се заменува помеѓу сопствениците
кои имаат интерес да го окрупнат својот посед. Воедно, преку континуирана медиумска кампања, би се промовирала иницијативата за окрупнување на земјиштето и би се давале
информации и контакти за заинтересираните страни.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 16:

88

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на земјоделството

Формирање општинска комисија за контролирање на квалитетот на
семенскиот и на расадниот материјал

Општина Гевгелија;
Подрачна единица на МЗШВ;
Агенција за поттикнување на развојот на земјод.;
МААСП;
Земјоделски здруженија.

Време на имплементација:

/

Други извори

50.000 МКД

/

Донатори:

ВКУПНО:

/

50.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Дејан Маркудов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За реализација на проектот

2007 година

Обезбедена сума

• Недоволна соработка помеѓу можните учесници

Фактори на ризик:

• Човечки ресурси;
• Техничка помош;
• Постојни служби и институции.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Индивидуални земјоделски производители (градинари, лозари, овоштари).

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Партнерство и ентузијазам кај можните учесници

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•
•

Mожни учесници:

• Подобрен квалитет на посадниот материјал кој се нуди на пазарот.

Очекувани резултати:

Квалитетот на достапниот семенски и расаден материјал е на незадоволително ниво. Употребата на ваквиот материјал го прави производството скапо, особено во
градинарството, лозарството и овоштартвото, каде што овој материјал претставува значаен трошок во производствениот циклус. Факт е дека посадниот материјал може да се
набави од повеќе добавувачи во општината (легални или нелегални), но неговиот квалитет не соодветствува секогаш на пропишаната декларација. За надминување на овој
проблем, би се формирала комисија која континуирано би го следела квалитетот на посадниот материјал кој е достапен на локалниот пазар. Доколку се детектираат производи
со несоодветен квалитет, комисијата би алармирала до релевантните институции. Комисијата би ја сочинувале претставници од: Општина Гевгелија, подрачната единица на
МЗШВ, земјоделски аптеки, Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, земјоделски здруженија и др.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 17:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија

89

Програма за развој на земјоделството

Отворање на откупно-пакувачки центар за земјоделски производи

Општина Гевгелија;
Трговци со земјоделски производи;
Земјоделски здруженија;
МААСП.

Време на имплементација:

6.000.000 МКД
4.800.000 МКД
12.000.000 МКД

Донатори:

Други извори

ВКУПНО:

/

1.200.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

АКЦИОНЕН ПЛАН

2009/2010 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Дејан Маркудов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Изградба на објект, машини за пакување, обука на менаџментот, надоместоци

• Недостаток на финансиски средства;
• Менаџмент, статус и сопственост на центарот.

Фактори на ризик:

• Локација за центарот.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Земјоделски производители од општина Гевгелија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување финансиски средства;
• Квалификуван менаџмент.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Подобрена организираност на пласманот на земјоделските производи;
• Постигнување повисоки откупни цени.

Очекувани резултати:

Земјоделското производство во општина Гевгелија се одвива на традиционален екстензивен начин, кој не обезбедува конкурентност на производите во новонастанатите
пазарни услови. Производителите ги пласираат производите самостојно или преку трговци. Најголемиот дел од нашите земјоделци произведуваат мали количини на производи,
кои не се атрактивни за посериозни откупувачи и со нив не можат да влијаат врз откупната цена што им ја нуди откупувачот. Доколку земјоделците би имале собирно место, до
кое после бербата би можеле да ги транспортираат и спакуваат производите, заедно со производите од други производители, би можеле да достигнат критична количина која
би била интересна за повеќе трговци и за која би можела да се постигне повисока откупна цена. Овој центар би требало да се лоцира блиску до најголемата концентрација на
производство во општината. Во склоп на откупниот центар би функционирал и пакувачки центар, со амбалажи кои се атрактивни на пазарот.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 18:

90

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на земјоделството

Градење на капацитетите и подигање на свеста на земјоделските
производители за важноста на постбербените активности (миење,
калибрирање, пакување, етикетирање, разладување)

Земјоделски производители и здруженија;
МААСП;
Маркетинг-агенции;
Трговци.

Време на имплементација:

60.000 МКД
30.000 МКД
100.000 МКД

Донатори:

Други извори

ВКУПНО:

/

10.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Дејан Маркудов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За едукација

2008 година

• Незаинтересираност на производителите.

Фактори на ризик:

• Расположливи капацитети;
• Примена на современи технолошки процеси.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Индивидуални земјоделски призводители.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Заинтересираност на производителите.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Подигање на свеста на земјоделските производители за важноста од примена
на постбербени активности и едукација за нивна правилна примена.

Очекувани резултати:

Обезбедена сума

Најголемиот дел од земјоделските производители сé уште немаат доволно познавање за важноста од вршење на квалитетни постбербени активности, какви што се миење,
калибрирање, пакување, етикетирање, разладување итн. Правилното вршење на овие постапки му додава вредност на самиот производ и го прави многу поконкурентен на
пазарот. Вршењето на овие постапки не бара големи инвестиции, а значајно ја зголемува цената на производот. Доколку нашите производители би биле едуцирани за правилно
вршење на овие постапки, тие би биле во можност и практично да ги применат. Едукацијата би се вршела со групи на земјоделци кои произведуваат ист производ.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 19:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија

91

Програма за развој на земјоделството

Договарање на производството помеѓу производителите и трговците

Општина Гевгелија;
Земјоделски производители и здруженија;
МААСП;
Трговци/откупувачи;
Адвокати, нотари.

Време на имплементација:

150.000 МКД
250.000 МКД

Други извори

ВКУПНО:

/

Централна власт

100.000 МКД

/

Локална самоуправа

Донатори:

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007/2008 година

Лице за контакт: Дејан Маркудов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За реализација на проектот

• Финансиски средства;
• Долготраен процес (потребен подолг период за постигнување резултати).

Фактори на ризик:

• Човечки ресурси;
• Техничка помош;
• Заинтересирани производители и трговци.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Индивидуални земјоделци;
• Земјоделски здруженија

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Заинтересираност и ентузијазам за решавање на проблемот од сите можни
учесници.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•
•

Mожни учесници:

• Регулирање на односите помеѓу индивидуалните производители и
откупувачите.

Очекувани резултати:

Земјоделските производители честопати се наоѓаат во дилема околу идното производство. Притоа, се случува да инвестираат во производство за кое не се знае дали воопшто
ќе се откупи и по која цена. Од друга страна, пак, откупувачите или трговците, кои веќе имаат обезбеден пазар за откупените производи, честопати не се во можност да го
испорачаат договорениот квантитет и квалитет на производи. Договорот помеѓу овие две страни честопати е прекршуван и од страна на трговците, кои не ги прифаќаат
договорените производи или пак не ја плаќаат договорената цена. Со иницирање на постапки за потпишување на правни договори помеѓу двете страни и за формирање на
комисија, која би го следела нивното почитување, ваквите проблеми би се надминувале.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 20:

92

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на земјоделството

Реализација на едукативни курсеви за одгледување на одредени култури и
одгледување животни

Општина Гевгелија;
МААСП;
Основните и средното училиште;
Факултет за земјоделски науки и храна;
Зејоделски производители и здруженија.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

175.000 МКД

/

157.500 МКД

/

17.500 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Еднаш годишно

Обезбедена сума

Лице за контакт: Дејан Маркудов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Согласно конкретните потреби на специфичните курсеви

• Финансиски средства;
• Незаинтересирани клиенти.

Фактори на ризик:

• Обезбеден простор;
• Техничка помош за организирање на курсевите.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Индивидуални земјоделци;
• Земјоделски здруженија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Заинтересирани клиенти;
• Финансиски средства;
• Просторија и материјали за обука.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•
•

Mожни учесници:

• Едукацирани земјоделци за правилно одгледување на одредени култури и за
одгледување животни.

Очекувани резултати:

Земјоделското производство најчесто се извршува на традиционален начин или со користење на практики наследени од претходните поколенија. Земјоделството бара
постојано надградување на знаењата и на вештините и примена на нови технологии и практики. Имајќи предвид дека климатските услови, техниките на производство,
средствата за заштита од болести и штетници, како и сортите на одредени култури постојано се менуваат, неминовно е организирање на специфични едукативни курсеви кои би
се занимавале со горенаведените проблематики. Курсевите би траеле од три до шест месеци, претежно би се реализирале на терен и би биле испорачани од домашни експерти,
професори од Факултетот за земјоделски науки и храна.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 21:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија

93

Програма за развој на земјоделството

Иницирање и поддршка на стандардизирано производство

Општина Гевгелија;
Агенција за поддршка на развојот на земјоделството;
МААСП;
Трговци на земјоделски производители.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

План за имплементација

Предвидени трошоци:

• Финансиски средства

750.000 МКД
1.500.000 МКД

Други извори

ВКУПНО:

/

Централна власт

750.000 МКД

/

Локална самоуправа

Донатори:

Проектирана сума

Лице за контакт: Дејан Маркудов
Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2009 година

• Немање финансиски средства.

Фактори на ризик:

• Искуство во Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството;
• Висока технологија во производството.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Земјоделски производители на извозно ориентирани производи.

Целни групи:

Финансиски ресурси

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Развој на извозно ориентирано земјоделско производство.

Очекувани резултати:

За пласман на земјоделските производи на европските пазари се наметнува потребата за сертифицирање на земјоделското производство според регулативите на стандардот
ЕУРОГАП. За прв пат на Балканот, свежиот домат во Богданци, во изминатите две реколти, со групи од 15 и 20 производители е сертифициран како резултат на ангажманот
на Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството, работна единица Гевгелија, заедно со двете групи на фармери. За зголемување на квантитетот на извезени
стандардизирани количини на производи потребна е едукација на производителите за важноста од сертифицирање на производите, како и поддршка на групите земјоделци кои
ќе прифатат да го имплементираат стандардот, бидејќи не добиваат повисока цена за стандардизираните производи, а од друга страна, трошоците за сертифицирање се големи.
Сертифицирањето на земјоделските производи според ЕУРОГАП претставува приоритет за развој на извозно ориентираното производство во новонастанатите пазарни услови.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 22:

94

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на земјоделството

Формирање на коопеаративи на земјоделски производители за заеднички
настап на пазарот

Време на имплементација:

300.000 МКД
600.000 МКД

Други извори

ВКУПНО:

/

Централна власт

300.000 МКД

/

Локална самоуправа

Донатори:

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007/2009 година

Лице за контакт: Дејан Маркудов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За реализација на проектот

Обезбедена сума

• Немање финансиски средства;
• Незаинтересираност за здружување од страна на фармерите.

Фактори на ризик:

• Искуство на здруженијата на одгледувачи на цвеќе;
• Кооперативни искуства на земјоделците.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Индивидуални земјоделци;
• Земјоделски здруженија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Логистичка поддршка;
Квалификуван менаџмент.

Предуслови за реализација на проектот:Финансиски средства;

• Општина Гевгелија;
• СФАРМ 3 (проект за поддршка на земјоделските здруженија во РМ);
• Земјоделски здруженија.

Mожни учесници:

• Заеднички настап на пазарот преку кооперативи, постигнување повисоки
цени за производите.

Очекувани резултати:

Најголемиот дел земјоделски производители, освен со производство, се занимаваат и со обезбедување пласман за своите производи. Имајќи предвид дека нашите
производители произведуваат мали количини, кои не се атрактивни за повеќето трговци, тие добиваат мошне ниски цени за своите производи. Доколку земјоделците би се
организирале во здруженија, кои ќе оформат кооперативи за заеднички пласман на производите, би биле поконкурентни на пазарот и би добиле повисока цена за производите.
За оформување на овие кооперативи, најпрво би требало да се изврши едукативна кампања за предностите од заедничко дејствување во форма на кооператива, потоа би
требало да се идентификуваат групи на производители на исти производи, кои се заинтересирани за заедничко дејствување, па дури потоа би се преминало кон формирање на
кооперативи.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 23:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на земјоделството

Подобрување на квалитетот и на достапноста на советодавните услуги за
земјоделците

Време на имплементација:

100.000 МКД
200.000 МКД
300.000 МКД

Други извори

ВКУПНО:

/

Проектирана сума

Донатори:

Централна власт

Локална самоуправа

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Дејан Маркудов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За организирање на работилници

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

Континуирано

• Незаинтересирани земјоделци.

Фактори на ризик:

• Оспособеноста на Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството;
• Логистика од Општината.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Агенција за поддршка на развојот на земјоделството - РЕ Гевгелија;
• Приватни советодавачи.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување на финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• МААСП;
• Факултет за земјоделски науки и храна.

Mожни учесници:

• Зголемување на квалитетот;
• Ефикасност и достапност на советодавните услуги за земјоделците во
општината.

Очекувани резултати:

За производство на квалитетни пазарно ориентирани производи, фармерите имаат огромна потреба од ефикасни советодавни услуги. Овие услуги во моментот ги дава
Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството, како и приватни советодавачи од разни области. Имајќи ги предвид техниките на производство, како и пазарните
услови, неопходна е постојана едукација на фармерите за да бидат во тек со новонастанатите услови. Ваквата едукација на група советодавачи од различни области би можело
континуирано (по потреба) да се испорачува од страна на професори од надлежните институции и би била од огромно значење за развој на земјоделството во општината.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 24:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на земјоделството

Едукација на земјоделските производители за водење евиденција на фарма

Општина Гевгелија;
МААСП;
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството;
Земјоделски здруженија.

Време на имплементација:

20.000 МКД
120.000 МКД

Други извори

ВКУПНО:

/

Централна власт

100.000 МКД

/

Локална самоуправа

Донатори:

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Континуирано

Лице за контакт: Дејан Маркудов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За организирање на курсеви и работилници

• Незаинтересираност од учесниците.

Фактори на ризик:

Обезбедена сума

• Формирање здруженија на земјоделски производители;
• Оспособеност на Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Земјоделски производители;
• Земјоделски здруженија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување на финансиски средства, заинтересираност за водење
евиденција.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Зголемен бројот на земјоделски производители кои водат евиденција на
фарма.

Очекувани резултати:

Земјоделското производство претставува бизнис активност, како и сите други активности кои генерираат профит. За успешно реализирање на производството потребно
е производителите да имаат информации за тоа колку средства се вложени во производствениот циклус, кои материјали со колку средства учествуваат во целокупните
трошоци, колкав е приносот од призводсвото и по која цена било продадено и на крајот колкав бил нето профитот од тоа производсво. Процесот на водење евиденција е
многу едноставен, но во моментот бројот на производители, кои го вршат е доста мал, поради што е неопходна обука. Едукацијата би била еднодневна и на неа практично би се
работело на водење евиденција со помош на претходно изготвени формулари, кои ќе бидат едноставни за пополнување.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 25:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија

97

Програма за развој на земјоделството

Заштита и ѓубрење во градинарството

МААСП;
Општина Гевгелија;
АПРЗМ;
Факултет за земјоделски науки и храна.

Време на имплементација:

60.000 МКД
120.000 МКД

Други извори

ВКУПНО:

/

Централна власт

60.000 МКД

/

Локална самоуправа

Донатори:

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Дејан Маркудов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За реализација.

• Климатскиот фактор.

Фактори на ризик:

• Трансфер на евроискуства.

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

Континуирано

Придонес од реализацијата на проектот:

• Производители на градинарски култури;
• Земјоделски здруженија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Финансиски средства;
• Заинтересираност на учесниците.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Подобрување на квалитетот и на приносот во градинарството;
• Зголемување на профитот на производителите.

Очекувани резултати:

Земјоделското производство во општина Гевгелија е карактеристично со големата застапеност на раното градинарството. Оваа гранка подразбира поголеми капитални
инвестиции за семенски материјал, опремување на стакленици, средства за заштита и ѓубрење итн. Најголемиот дел од производителите ги третираат растенијата со заштитни
средства откако ќе се појави одредено заболување, паразит или инсект, а ѓубрењето го вршат стихијно. Овој начин на производство е мошне скапо за производителите, ги прави
нивните производи неконкурентни на пазарот поради зголемени трошоци и намален квалитет на производите, и, на крајот, го намалува нивниот профит. Ваквата состојба би се
надминала со практична едукација на производителите за правилно, навремено и превентивно вршење на заштитни мерки, како и со едукација за правилно наѓубрување на
посевите пред и за време на вегетација на растенијата. Едукацијата би се вршела со групи на фармери. Тимот на советодавачи ќе се состои од претставници од: АПРЗМ, научните
институции и локални советодавачи.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 26:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на земјоделството

Заштита и ѓубрење во цвеќарството

МААСП;
Општина Гевгелија;
АПРЗМ;
Факултет за земјоделски науки и храна.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

План за имплементација

Предвидени трошоци:

60.000 МКД
120.000 МКД

Други извори

ВКУПНО:

/

Централна власт

60.000 МКД

/

Локална самоуправа

Донатори:

Проектирана сума

Лице за контакт: Дејан Маркудов

• Климатскиот фактор.

Фактори на ризик:

Континуирано

• Трансфер на европски искуства.

Придонес од реализацијата на проектот:

Обезбедена сума

• Производители на цвеќе, членови на здружението „Флорамак“.

Целни групи:

Финансиски ресурси

• Финансиски средства;
• Заинтересираност на учесниците.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Подобрување на квалитетот и на приносот во цвеќарството;
• Зголемување на профитот на производителите.

Очекувани резултати:

Во општина Гевгелија постојат околу стотина производители на цвеќе. Во последните неколку децении оваа гранка е во постојан развој и важи за профитабилна гранка.
Одгледувањето на цвеќе подразбира и поголеми капитални инвестиции за семенски материјал, опремување стакленици, средства за заштита и ѓубрење итн. Најголемиот дел од
производителите ги третираат цвеќињата со заштитни средства откако ќе се појави одредено заболување, паразит или инсект, а ѓубрењето го вршат стихијно. Ваквата состојба
би се надминала со практична едукација на производителите за правилно, навремено и превентивно вршење на заштитни мерки, како и со едукација за правилно наѓубрување
на посевите пред и за време на вегетација на цвеќињата. Едукацијата би се вршела со групи на фармери, а тимот на советодавачи ќе се состои од претставници од АПРЗМ, од
научните институции и од локални советодавачи.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 27:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија

99

Програма за развој на земјоделството

Изградба на брана „Сарандар“

Време на имплементација:

6.000.000,00 МКД
18.273.853,00 МКД

Централна власт

Донатори:

ВКУПНО:

24.873.853,00 МКД

/

600.000,00 МКД

Локална самоуправа

Други извори

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Б. Караѓорѓев

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Трошоци за градба

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2006-2011 година

• Незаокружена финансиска конструкција.

Фактори на ризик:

• Реализација на првата фаза.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Локалното население на Моин и на околината.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Избран изведувач и обезбедена проектна документација.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Владата на Република Македонија;
• Фондот за води на РМ.

Mожни учесници:

• Наводнување на нови земјоделски површини.

Очекувани резултати:

Со изградба на Сарандарската брана ќе се обезбеди доволно вода за наводнување на земјоделските површини во атарот на населеното место Моин. Со проектот се предвидува
изградба на мала насипна брана со висина од 18 м, која ќе формира акумулационен простор со запремнина од 250.000 м3.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 28:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на земјоделството

Изградба на ХМС „Конска брана“

Време на имплементација:

ВКУПНО:

5.569.200.000,00 МКД

/

4.455.386.000,00 МКД

Донатори:

Други извори

1.113.814.000,00 МКД

/

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Б. Караѓорѓев

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Трошоци за градба

2011- година

• Незаокружена финасиска конструкција.

Фактори на ризик:

• Расположливи количини на вода;
• Извршени истражувања.

Придонес од реализацијата на проектот:

Обезбедена сума

• Граѓаните на општина Гевгелија и на поширокиот регион.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедена проектна документација.

Предуслови за реализација на проектот:

• Владата на Република Македонија.

Mожни учесници:

• Обезбедување на вода за наводнување и за водоснабдување.

Очекувани резултати:

Со изградбата на оваа брана со капацитет од 20.000.000 м3 вода и на мрежа на системите за наводнување и водоснабдување ќе се обезбедат дополнителни резерви на вода
за градот Гевгелија, во периодот кога се смалува капацитетот во постојните извори, снабдување со вода за наводнување на земјоделските површини и снабдување со вода
во индустријата. Со поврзување на системот со постојниот цевковод од Ѓавото до Дојран, ќе се обезбедат услови за зголемување на дотекот на води од Кожуф Планина во
Дојранското Езеро.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 29:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на шумарството

Процена на шумските ресурси и на нивното искористување во општината.
(База на податоци за шумските ресурси; основање и обука на Асоцијација на
одгледувачи на шуми; план за инвестирање и за одржливо искористување на
шумите; иницијатива за подобрување на законската регулатива).

Време на имплементација:

180.000,00 МКД
200.000,00 МКД

ВКУПНО:

/

Донатори:

Други извори

/

20.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Тони Николов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За изработка на процената

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2009 година

• Незаинтересираност за проектот.

Фактори на ризик:

• Човечки ресурси;
• Технички услови.

Придонес од реализацијата на проектот:

• ЈП Македонски шуми, подружница ШС „Кожуф“.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедени финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• ЈП Македонски шуми, подружница ШС „Кожуф“.

Mожни учесници:

• База на податоци за одржлив развој на шумските ресурси.

Очекувани резултати:

Вкупно 28.350 ха или 58,45% од вкупната територија на општина Гевгелија се покриени со шуми; главно застапени се дабот и буката. За да може да се изврши процена
на шумските ресурси, неопходно е да се изработи база на податоци за шумските ресурси, а истовремено да се основа Асоцијација на одгледувачи на шуми, како и да се
изврши нејзино обучување за да може во иднина, заедно со јавното претпријатие, да донесува план за инвестирање и за одржливо користење на шумите, како и да влијае за
подобрување на законската регулатива.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 30:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на иновативни компании

Проект за поддршка на развојот на нови бизниси во нетрадиционалните
сектори

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

610.000,00 МКД

550.000,00 МКД

60.000,00 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2008-2011

Лице за контакт: Тони Николов

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За изработка и за реализација на проектот

• Инертност во прифаќањето на нови бизниси.

Фактори на ризик:

• Кофинансирање на проектот.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Граѓани;
• МСП.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедени финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Донатори;
• НВО.

Mожни учесници:

• Нови вработувања.

Очекувани резултати:

Обезбедена сума

Поизразеното дејствување на пазарните услови на стопанисување, невработеноста, конкуренцијата во традиционалните сектори ја наметнаа потребата од помош за развој
на нови бизниси во нетрадиционалните сектори, а со тоа и за развој на нови вештини на населението, како и за солидна позиција на пазарот на трудот. Проектот за помагање
на развојот на нови бизниси во нетрадиционалните сектори има цел создавање на конкурентен и модерен производствен сектор, што ќе обезбеди работни места и приход за
населението во општината. Ќе ги зајакне политиката за вработување, конкурентноста на пазарот на трудот и ќе придонесе за подобрување на работните вештини и на знаењето
на граѓаните. Воедно, ќе придонесе и за создавање и за подобрување на услугите на локалната власт.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 31:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на прекуграничната соработка

Проект за развој на прекуграничната соработка со прекуграничните општини
во Грција и со општините во Бугарија

Финансиски ресурси

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

Централна власт

Локална самоуправа

Проектирана сума

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007-2011

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За реализација на проектот

• Постојните законски надлежности кои го ограничуваат дејствувањето на
Општината.

Фактори на ризик:

• Потпишани меморандуми за соработка.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Општина Гевгелија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Вооспоставена соработка;
• Изработени програми.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Прекугранични и други општини.

Mожни учесници:

• Развој на општина Гевгелија и подобрување на животниот стандард на
граѓаните.

Очекувани резултати:

Со овој проект ќе биде детализирана соработката во областа на економијата, социјалната сфера, културата, спортот и образованието. Предвидени се размени на искуства за
пристапноста на европските фондови и нивно практично искористување. За унапредување на стопанската соработка предвидени се непосредни контакти помеѓу стопански
делегации од пркуграничните општини, како и со општините Котка (Финска), Севлиево (Бугарија) и Инѓија (Србија), со кои веќе се потпишани меморандуми за соработка.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 32:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на прекуграничната соработка

Проект за зајакнување на партнерствата и за фасцилитација на директни
странски инвестиции од Финска

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

Централна власт

Локална самоуправа

Финансиски ресурси

Проектирана сума

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

За реализација на проектот

2007-2011

• Сложени процедури за реализација.

Фактори на ризик:

• Потпишан меморандум за соработка.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Општина Гевгелија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Вооспоставена соработка и реализирани проекти.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија.

Mожни учесници:

• Нови инвестиции.

Очекувани резултати:

Обезбедена сума

Општина Гевгелија, со посредство на Агенцијата за локален одржлив развој, која функционира во рамките на проектот на УНДП „Локално управување за одржлив човечки и
економски развој“, финансиран од финската влада, воспостави твин-соработка со финската општина Котка. Со оваа општина потпишан е Меморандум за соработка, во кој се
дефинирани рамките за соработка. Проектот има цел да ги зајакне партнерството и фасцилитацијата на директни странски инвестиции од Финска, придружните активности за
туристичка и за културна размена, како и за размена на искуства меѓу локалните власти во двете општини.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 33:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија

105

Програма за подобрување на енергетската ефикасност во јавните
институции, бизнис капацитетите и домаќинствата

Процена и планирање на енергетската ефикасност во општинските установи

УНДП и Локалнатa агенција за развој – Гевгелија;
Општински претставници;
ENSI Norway;
En Effect Bulgaria.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

390.000 МКД

380.000 МКД

10.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007

390.000 МКД

380.000 МКД

10.000 МКД

Обезбедена сума

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Консултански услуги, набавка на софтвер, патни трошоци

• Незаинтересираност на потрошувачите.

Фактори на ризик:

• Ангажирање на локалната администрација.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Општински установи (училишта, градинки, болници, културни установи,
социјални установи).

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Одобрение од општинските власти;
• Асистенција и поддршка од норвешките консултанти.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Идентификација на главните пречки за енергетска ефикасност на општинските
установи и презентација на решенија за нивно надминување;
• Изработка на Програма за eнергетска ефикасност.

Очекувани резултати:

Во Гевгелија постои значаен капацитет за зголемување на енергетската ефикасност во општинските установи, како што се училишта, болници, градинки, канцеларии итн.
Енергетските трошоци поврзани со установите сочинуваат значаен дел од општинскиот буџет. За да се редуцираaт потрошувачката на енергија и трошоците и за да се подобри
внатрешната околина, неопходно е да се обновуваат, како и да се имплементираат мерките за енергетска ефикасност во установите. Со намалување на потрошувачката на
енергија, ќе се намали и емисијата на издувни гасови во атмосферата од системите за греење.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 34:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за подобрување на енергетската ефикасност во јавните
институции, бизнис капацитетите и домаќинствата

Подобрување на енергетската ефикасност

УНДП и Локалнатa агенција за развој – Гевгелија;
Општински претставници;
ENSI Norway;
En Effect Bulgaria;
Проактива.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

992.000 МКД

746.000 МКД

246.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007, 2008

Обезбедена сума

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Дизајн, менаџмент, демонтажа на стари прозорци, инсталација на нови прозорци

• Недостаток на јавна свест за придобивките од проектот.

Фактори на ризик:

• Учество на претставници од УЦ „Јосиф Јосифовски“.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Општински установи (училишта, градинки, болници, културни установи,
социјални установи).

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Креирана датотека со податоци;
• Изработена годишна програма за енергетска ефикасност.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•
•

Mожни учесници:

• Намалување на специфичната потрошувачка на енергија и намалување на
буџетот за енергија;
• Подобрување на нивото на удобност во установите;
• Намалување на здравствените проблеми на вработените и на корисниците во
установите.

Очекувани резултати:

Проектот е, всушност, следна фаза на проектот за планирање и процена на енергетската ефикасност во општинските установи. Ги опфаќа следниве мерки и активности: 1) Обука
на клучниот персонал – формирање и обука на општински тим за енергетска ефикасност, обука за создавање на капацитети и вештини за планирање на енергетската ефикасност.
2) Користење на софтвер за планирање – со употреба на софтверот добиен при првата фаза на проектот, се креира енергетска датотека, се разви програма за енергетска
ефикасност во општината и се изработуваат планови за финансирање на проекти од областа на енергетската ефикасност за секоја година. 3) Демоплан за имплементација –
изработка на демопроект, план за имплементација и негово спроведување.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 35:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за подобрување на енергетската ефикасност во во јавните
институции, бизнис капацитетите и домаќинствата

Кампања „Use it better use it less“ и основање Фонд за инвестирање во
енергетската ефикасност (во јавниoт и во приватниoт сектор)

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

Централна власт

Локална самоуправа

Финансиски ресурси

100.000 MKD

100.000 MKD

Проектирана сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007

Обезбедена сума

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Трошоци за подготовка и одржување на работилница, подготовка на видеоматеријали

• Несогласување при утврдување на приоритетна листа за имплементација;
• Финансиски средства.

Фактори на ризик:

• Презентација на резултатите во истражувањата од страна на локални
компании.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Општински установи (училишта, градинки, болници, културни установи,
социјални установи);
• Бизнис установи (фабрики, мали погони, компании, мали и средни
претпријатија).

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Формирање на локален фонд за поддршка на проекти од областа на
алтернативнатa енергија.

Предуслови за реализација на проектот:

• Претставници од бизнис секторот; Граѓанскиот сектор; Медиуми; Експерти.

Mожни учесници:

• Формирање на фонд за поддршка на проекти од областа на алтернативнатa
енергија; Формирање на лоби група од претставници на граѓанскиот сектор,
медиуми, експерти, за поддршка на иновативни проекти од страна на
локалната и централната власт кои се однесуваат на енергетската ефикасност
и обновливите извори на енергија.

Очекувани резултати:

Во Македонија постојат повеќе бариери за програмите на енергетска ефикасност во општинските установи. Примери се тарифниот систем, недостаток на мерки и механизми
што ќе обезбедат заштеда со енергетска ефикасност и можност на враќање на заеми. Искуството од неколку градови од различни земји со кои може да се споредуваме покажува
дека бариерите можат да се надминат со основање на општински т.н. „движечки“ (револвинг) фонд. Основната идеја на овој фонд е со заштеда при инвестирање на проекти со
енергетска ефикасност, кои се со краток рок на отплата, средствата да се враќаат во овој фонд, да се употребуваат за финансирање на проекти, кои понатаму ќе генерираат уште
поголеми заштеди. На овој начин се иницира создавање на одржлив процес. Со проектот се предвидува и подобра информираност за зголемување на свеста, врз основа на
кампањата покрената од Европската комисија „Sustainable Energy Europe 2005–2008“, потоа обука за подобра енергетска ефикасност, план за поддршка на иницијативи во делот
на енергетската ефикасност.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 36:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за подобрување на енергетската ефикасност во јавните
институции, бизнис капацитетите и домаќинствата

Процена и имплементација на проект за искористување на соларната
енергија во регионот на Гевгелија

Општина Гевгелија;
УЦ „Јосиф Јосифовски“
Приватни компании кои работат во областа на енергетиката;
НВО сектор.

Време на имплементација:

10.000 МКД

Локална самоуправа

670.000 МКД
205.000 МКД
885.000 МКД

Донатори:

Други извори

ВКУПНО:

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007

885.000 МКД

205.000 МКД

670.000 МКД

10.000 МКД

Обезбедена сума

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Работилници и имплементација на проектот Соларен колектор ПЦ 1 од грантпрограмата на УНДП „Партнерства за одржливи заедници“.

• Незаинтересираност од разни структури на локално ниво.

Фактори на ризик:

• Истражување во областа на искористување на соларната енергија.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Јавен сектор;
• Домаќинства;
• Општествен сектор.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Формирање на тим кој ќе истражува во оваа област.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Подигање на јавната свест за зголемено искористување на соларната енергија;
• Намалување на потрошувачката на ел. енергија и заштеда на средства, како во
домаќинствата така и во јавниот сектор;
• Намалување на загадувањето на животната средина.

Очекувани резултати:

Р. Македонија (посебно регионот на долното Повардарје, каде што се наоѓа општина Гевгелија) се наоѓа на територија која во поглед на средниот годишен интензитет на сончево
зрачење претставува едно од најбогатите подрачја во Европа. Овој податок самиот по себе наметнува размислување во правец на можното искористување на сончевото
зрачење, negovata ефективност и, секако, економичност. Сончевата енергија претставува најидеална форма за експлоатација на енергија набљудувано од еколошка гледна точка,
бидејќи воопшто не ја загадува животната средина, ниту пак влијае врз климатските промени, што не е случај со класичните извори на енергија.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 37:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој и искористување на биогоривата

Физибилити студија за можностите за развој и искористување на
биогоривата во Гевгелија

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

Централна власт

Локална самоуправа

Финансиски ресурси

250.000 MKD

250.000 MKD

Проектирана сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007

250.000 MKD

250.000 MKD

Обезбедена сума

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Елаборација на технички модел – дизајн на модел на централен систем на греење
употребувајќи биомаса како горивен материјал

• Незаинтересираност од страна на клучните фактори за реализација на проект.

Фактори на ризик:

• Доставување детални информации за состојбата со енергетските трошоци во
општината;
• Студија за енергија од биомаси во регионот на Гевгелија.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Јавен сектор;
• Индивидуални живеалишта.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Анализа на информациите;
• Обезбедување на услови за работа.

Предуслови за реализација на проектот:

• Локална агенција на развој;
• Општина Гевгелија;
• Стратегиски партнери.

Mожни учесници:

• Трансфер на знаења и технологија во делот на ОИЕ;
• Ефикасно искористување на енергијата од биомаси;
• Заштеда на енергија и заштеда на буџетски средства.

Очекувани резултати:

Целта е промовирање на модерни начини на затоплување преку употреба на дрвен отпад и друг вид биолошки отпадоци. Развојните активности ќе опфаќаат решенија за урбани
населби, индустрија, фарми, јавни установи и индивидуални живеалишта. Ќе се опфатат фазите на информирање, техничка помош, пилот-проекти и организациски активности.
Технолошките совети ќе бидат обезбедени и преку збратимените градови.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 38:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој и искористување на биогорива

Пилот-проект за искористување на енергијата од дрвна маса за топлинска
енергија

УНДП–ЛДА;
Компанија од Македонија;
Компанија од Финска;
Општина Гевгелија.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

1.350.000 MKD

1.250.000 MKD

100.000 MKD

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007, 2008

Обезбедена сума

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Поставување на нов котел и горилник, обезбедување пристап за горивен материјал

• Затвoрање на целата финансиска конструкција.

Фактори на ризик:

• Студија за енергија од биомаси во регионот на Гевгелија – почетен извештај.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Општински установи;
• Индивидуални домаќинства.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Изработен технички елаборат;
• Потпишан договор помеѓу фински и македонски партнер за трансфер на
искуства.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Заштеда на енергија и заштеда на буџетски средства;
• Промовирање на нови начини на поефикасно искористување на енергијата.

Очекувани резултати:

Со овој проект, во прва фаза, се предвидува имплементација на демопроект за замена на котел од општинска установа со лош коефициент на полезно дејство со систем кој
користи биогориво како ресурс.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 39:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на систем за загревање од геотермални води

Студија за искористување на потенцијалите на геотермалните води

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

План за имплементација

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

300.000 МКД

240.000 МКД

60.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007/2008 година

Лице за контакт: Ристо Атанасовски
Обезбедена сума

• Недостиг од финансиски средства;
• Недоволна поддршка од граѓаните;
• Незаинтересираност на релевантните институции.

Фактори на ризик:

• Досегашните искуства околу искористувањето на геотермалните води во
оранжериското производство;
• Заинтересираност на меѓународни институции;
• Природни ресурси.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Локалната самоуправа и сите граѓани на Гевгелија;
• Министерството за животна средина и Министерството за транспорт и врски;
• НВО за заштита на животната средина.

Целни групи:

Предвидени трошоци: Трошоци за вршење на истражувања и за изработка на физибилити студија и на проектна документација.

• Обезбедување на финансиски средства за вршење на истражувања и за
изработка на физибилити студија;
• Обезбедување на потребни одобренија и согласности;
• Обезбедување поддршка од граѓаните.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија; Релевантни институции од Р. Македонија (Министерството
за животна средина, Министерството за транспорт и врски, Фондот за води);
НВО за заштита на животната средина и др.; Граѓани и донатори (странски и
домашни).

Mожни учесници:

• Загревање на градот и на другите урбани населби со евтина и еколошки
чиста енергија; Заштита на животната средина; Заштеда на електрична
енергија и заштита на шумското богатство во општината.

Очекувани резултати:

На подрачјето на општина Гевгелија постојат многу богати термални извори, со погодна температура и состав на водата. Двата хипертермални извора со температури од 410С и
360С и термоминералното блатиште со температура од 400С во Негорски бањи се користат за потребите на бањата, а постои и извор кај Смоквица, кој се користи за загревање
на оранжериите. Ова природно богатство досега не е доволно искористено, а потенцијали за негово користење има многу, посебно во понатамошниот развој на бањскиот
туризам, но и во искористување на геотермалната енергија за загревање. За таа цел, потребно е да се извршат истражувања и да се изготви физибилити студија за потенцијалите
на геотермалните води на подрачјето на општината, како и за можностите за загревање на градот Гевгелија, но и на останатите населби од оппштината со тие термални води.
Доколку со физибилити студијата се утврди дека постојат потенцијали за загревање, потребно е да се пристапи кон изработка на комплетна проектна документација за изградба
на систем за загревање со термалните води.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 40:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на систем за загревање од геотермални води

План за имплементација на систем за загревање од геотермални води

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

300.000.000 МКД

270.000.000 МКД

30.000.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2009/2011 година

Обезбедена сума

Лице за контакт: Ристо Атанасовски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Изработка на комплетна проектна документација и реализација на проектот.

• Недостиг од финансиски средства;
• Недоволна поддршка од граѓаните;
• Незаинтересираност на релевантните институции.

Фактори на ризик:

• Заинтересираност на меѓународни институции;
• Природни ресурси.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Локалната самоуправа и сите граѓани на Гевгелија;
• Министерството за животна средина и Министерството за транспорт и врски;
• НВО за заштита на животната средина.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување на финансиски средства за вршење на истражувања и
•
за изработка на физибилити студија;
• Обезбедување на потребни одобренија и согласности;
• Обезбедување поддршка од граѓаните.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Релевантни институции од Р. Македонија (Министерството за животна средина,
Министерството за транспорт и врски, Фондот за води);
• НВО за заштита на животната средина и др.;
• Граѓани и донатори (странски и домашни).

Mожни учесници:

• Загревање на градот и на другите урбани населби со евтина и еколошки
чиста енергија;
• Заштита на животната средина;
• Заштеда на електрична енергија и заштита на шумското богатство
• во општината.

Очекувани резултати:

На подрачјето на општина Гевгелија постојат многу богати термални извори, со погодна температура и состав на водата. Ова природно богатство досега не е доволно
искористено, а потенцијали за негово користење има многу, посебно во понатамошниот развој на бањскиот туризам, но и за загревање. За таа цел, потребно е да се извршат
истражувања и да се изготви физибилити студија за потенцијалите на геотермалните води на подрачјето на општината, како и на можностите за загревање на градот Гевгелија, но
и на останатите населби од оппштината со овие термални води. Доколку со физибилити студијата се утврди дека постојат потенцијали за загревање, потребно е да се пристапи
кон изработка на комплетна проектна документација за изградба на систем за загревање со термалните води, на градот и на останатите урбани населби во општината.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 41:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Основање на доброволни групи во заедницата кои ќе функционираат во
форумска мрежа

Градење на капацитетите на групите кои ги претставуваат следниве интереси:
животна средина, семејство и социјална заштита, спорт и рекреација,
културно наследство

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:
100.000 МКД

100.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007-2011

Лице за контакт: Лазе Трајков

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Објавување на пораки до јавноста, печатени метријали

• Незаинтересираност на можните учесници.

Фактори на ризик:

• Иницијативност, човечки ресурси, администрирање, финансирање.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Граѓаните на општина Гевгелија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Заинтересираност од релевантните групи;
• Формирање НВО мрежа.

Предуслови за реализација на проектот:

• Сите релевантни институции, НВО;
• Здруженија на граѓани, поединци експерти, медиуми

Mожни учесници:

• Унапредување на горенаведените области и подигање на свеста на граѓаните.

Очекувани резултати:

Формирање на работни групи од релевантни чинители, посебно за секоја од горенаведените области, кои континуирано би работеле на нивно унапредување и одржување.
Овие групи, преку перманентно следење на состојбите, би изготвувале и би предлагале мерки до соодветните институции за решавање на проблемите, а ќе подготвуваат и
проекти за странски донатори. Преку раководните органи и наставниците во образовните институции , ќе дејствуваат за поттикнување на свеста кај младата популација за
важноста на здравата животна средина, нејзиното зачувување, почитта кон семејството и здравиот и примерен начин на живот и однесување, негувањето на спортот, како и
важноста за негување и чување на културното наследство. Воедно, преку континуирана медиумска кампања, би ја подигнале свеста кај целокупната јавност за важноста на
гореспоменатите компоненти од нашето секојдневие.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 1:

Опис на проектите: КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
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Подобра комуникација и задоволување на потребите на граѓаните

Отворање на Центар за комуникација и информирање за брзо и ефикасно
задоволување на барањата на граѓаните

Обезбедување на простор, иницијативност;
Човечки ресурси;
Администрирање;
Кофинансирање, изработка на барање, финансиска поддршка од донатори.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

15.500.000 МКД

13.950.000 МКД

1.550.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2009

Обезбедена сума

Лице за контакт: Катерина Ашикова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Адаптација на објект во Центар за граѓаните, опрема, хонорари за експерти, печатење
на материјали

• Немање доволно финансиски средства;
• Незаинтересираност на релевантните институции и ограничени законски
надлежности.

Фактори на ризик:

•
•
•
•

Придонес од реализацијата на проектот:

•
• Граѓаните на општина Гевгелија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување просторни услови (поранешната зграда на Извршниот совет)
и адаптација на објектот, изработка на проект за градежни работи и работа на
канцеларијата;
• Финансиски средства;
• Партнерство помеѓу сите заинтересирани страни.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Правни експерти;
• Претставници од релевантни институции од централната власт.

Mожни учесници:

• Брза и ефикасна услуга на Општината кон граѓаните.

Очекувани резултати:

Отворање, односно уредување на простор кој ќе работи врз принцип Едношалтерски систем, каде што со стандардизација на процедурите за добивање на одредени документи
кои се издаваат од општината, граѓаните, освен што ќе се информираат за процедурите и за потребните документи за добивање одреден документ, ќе добиваат директна
помош при средувањето на документите, односно ќе можат да ги добиваат овие документи. Воедно, оваа канцеларија ќе претставува медијатор помеѓу граѓаните, од една
страна, и општинската администрација и канцелариите на ПЕ на министерставата, од друга страна, обезбедувајќи голем број информации и одговори на барањата на своите
корисници.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 2:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за подобрување на образовните услуги

Образование и обука за завршени средношколци и возрасни во специфични
вештини

Општина Гевгелија;
Работнички универзитет;
Стопанственици од општината;
СОУ „Ј. Јосифовски“;
МОН.

Обезбедување на простор (Работнички универзитет);
Човечки ресурси;
Администрирање;
Кофинансирање, поддршка при барање финансиски средства за инвентар и
опрема.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

1.000.000 МКД

850.000 МКД

150.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007/2008

Обезбедена сума

Лице за контакт: Љубица Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Реконструкција на Работничкиот универзитет, инвентар и опрема, работни материјали,
хонорари за обучувачи

• Незаинтересирани ученици.

Фактори на ризик:

•
•
•
•

Придонес од реализацијата на проектот:

• Завршени средношколци и возрасни невработени лица.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•
•

Mожни учесници:

• Продукција на квалитетен кадар;
• Соодветен на барањата на пазарот на работна рака.

Очекувани резултати:

Поради разновидноста на потребите за работни вештини во нашата општина, а од друга страна, постоење на гимназиско и два смера средно стручно образование, неопходно е
дополнително дообразование, односно обука на завршените средношколци и возрасни лица кои се невработени. За организирање на овие обуки, освен ангажирање на стручни
обучувачи, неопходно е и обезбедување на соодветен простор. Во општина Гевгелија работи Работничкиот универзитет, кој во моментот, поради несоодветните просторни
услови и кадровска екипираност, не е во можност да им обезбеди на граѓаните услови за стручна надоградба. Токму затоа, пред организирање и осмислување на самите
програми за обука и пред ангажирање на стручни обучувачи, неопходна е реконструкција и преадаптација на постојниот Работнички универзитет, кој во целост би ја извршувал
својата примарна задача, а тоа е продукција на стручен кадар кој би соодветствувал со потребите и би бил конкурентен на пазарот на работна рака.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 3:
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Програма за подобрување на образовните услуги

Евалуација на образовните ресурси, услуги и резултати во партнерство со
бизнис секторот, родителите и другите чинители во заедницата

Општина Гевгелија, СОУ „Ј. Јосифовски“;
Бизнис сектор;
Совет на родители;
Биро за вработување.

Време на имплементација:

40.000 МКД

Локална самоуправа

20.000 МКД
60.000 МКД

Други извори

ВКУПНО:

Донатори:

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2008-2011

Обезбедена сума

Лице за контакт: Љубица Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Изготвување на спотови, печатени материјали, емитувања во медиумите

• Незаинтересираност од учесниците.

Фактори на ризик:

• Организирање на работните средби во соработка со СОУ „Ј. Јосифовски“;
• Обезбедување на дел од финансиските средства за изработка и емитување на
промотивни материјали.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Ученици кои треба да се запишат во средното училиште.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Заинтересираност од учесниците.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Поголем број ученици во стручните смерови на средното образование, а со
тоа и обезбедување на стручен кадар потребен за пазарот на работна рака.

Очекувани резултати:

Заради усогласување на потребите од кадар во бизнис секторот и во стопанството, барањата на учениците, односно на родителите и услугите/наставните смерови во средното
училиште, неопходно е годишно состанување и договарање помеѓу горенаведените категории, за утврдување на потребата од постојните и за отворање нови стручни смерови
во средното училиште. Состаноците би се одржувале пред истекот на секоја календарска година, во периодот кога од страна на МОН се изготвуваат плановите за упис на
ученици во средните училишта. Поради поголема заинтересираност на ученици за упис во стручните смерови во средното образование, на овие состаноци ќе се изготвува и
план за кампања околу можностите за полесно усовршување и вработување по завршувањето на стручното образование.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 4:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за подобрување на образовните услуги

Напредна обука за наставници и курсеви за подобрување на наставните
методи

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007-2011, по потреба

80.000 МКД

Централна власт

100.000 МКД

20.000 МКД

Локална самоуправа

Донатори:

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Катерина Ашикова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Хонорар за обучувачи/предавачи, материјали

• Незаинтересираност на наставниот кадар и на МОН.

Фактори на ризик:

• Поддршка при барање обука од стручни обучувачи од МОН;
• Човечки ресурси;
• Финансирање.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Наставници во основните и во средното училиште.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Заинтересираност од наставниот кадар.

Предуслови за реализација на проектот:

• Основните и средното училиште;
• МОН;
• Биро за развој на образованието.

Mожни учесници:

• Подобрување на квалитетот на наставата во основните и во средното
училиште.

Очекувани резултати:

Краток опис на проектот: Еднаш годишно, или по потреба на наставниците, организирање на обука за компјутери и за странски јазик, кои можат да ги изведуваат интерно
наставниците по информатика и по странски јазик. Еднаш годишно, или по потреба на наставниците, во координација со МОН, ќе бидат организирани курсеви за нови наставни
методи или барем за добивање на материјали кои би помогнале во усовршување на наставните методи.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 5:
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Подобрување на училишните згради и на инфраструктурата

Општина Гевгелија;
Основните и средното училиште;
МОН;
Локални стопанственици.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

24.000.000 МКД

21.000.000 МКД

3.000.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007-2011

Обезбедена сума

Лице за контакт: Катерина Ашикова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По претходно изготвени проекти за одредената градежна работа.

• Немање финансиски средства;
• Недоделување на спортската сала „26-ти Април“ од сопственост на Агенцијата
за стопанисување со спортски објекти во сопственост на Општина Гевгелија.

Фактори на ризик:

• Финансиско учество;
• Поддршка при барање финансиски средства од донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Учениците и наставниците во основните и во средното училиште.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Изработка на проекти за градежни работи;
• Обезбедување на финансиски средства;
• Преминување на спортската сала „26-ти Април“ од сопственост на Агенцијата
за стопанисување со спортски објекти во сопственост на Општина Гевгелија.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Подобрување на условите за одржување и на квалитетот на наставата во
основните и во средното училиште.

Очекувани резултати:

СОУ „Ј. Јосифовски“: Санација на покривот на спортската сала „26-ти Април“, санација на санитарниот јазол, санација на пристапните патеки во училишниот двор, замена на
прозорците на северниот дел од зградата, материјал за ограда.
• ОУ „К. Мисирков“: Санација на училишниот двор, поставување на порта, санација на покривната конструкција во ПУ Моин.
• ОУ „В. Кантарџиев“: Ограда на јужната страна од објектот, санација на училишниот двор, одвод во тоалетите, под во 4 училници и во холот, замена на прозорци,
реконструкција на ПУ Богородица.
• ОУ „К. Охридски“: Изградба на спортска сала, санација на санитарниот јазол во ПУ Смоквица и во ПУ Милетково.
• ОУ „Р. Шуклев“: Замена на столаријата на прозорците, санација на покривот во ПУ Прдејци.
• ОМУ „В. Карајанов“: Санација на фасадата на училишната зграда и на канцелариите.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 6:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Општина Гевгелија;
Основните и средното училиште;
МОН;
Донатори, локални стопанственици.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

План за имплементација

Предвидени трошоци:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

600.000 МКД

540.000 МКД

60.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Лице за контакт:
Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007-2011

• Немање финансиски средства.

Фактори на ризик:

• Финансиско учество;
• Поддршка при барање финансиски средства од донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Учениците и наставниците во основните и во средното училиште.

Финансиски ресурси

• Изработка на преглед на потребите;
• Обезбедување на финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Подобрување на условите за одржување и на квалитетот на наставата во
основните и во средното училиште.

Очекувани резултати:

СОУ „Ј.Јосифовски“: Набавка на опрема и нагледни средства.
• ОУ „К. Мисирков“: Набавка на инвентар и нагледни средства.
• ОУ „В. Кантарџиев“: Набавка на инвентар и нагледни средства.
• ОУ „К. Охридски“: Набавка на инвентар и нагледни средства.
• ОУ „Р.Шуклев“: Набавка на инвентар и нагледни средства.
• ОМУ „В. Карајанов“: Набавка на опрема, набавка на музички инструменти.

Целни групи:

Програма за подобрување на образовните услуги

Опремување на училиштата - подобрување на обемот и на квалитетот на
училишната опрема

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 7:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за евалуација и подобрување на социјалните услуги

Формирање на мрежа од институции за работа по специфичните категории
на граѓани

Општина Гевгелија;
ЦСЗ;
НВО;
Релевантни институции.

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

План за имплементација

Предвидени трошоци:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:
10.000 МКД

10.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

2007

Лице за контакт: Катица Хаџиниколова

• Незаинтересираност од можните учесници.

Фактори на ризик:

• Обезбеден простор;
• Човечки ресурси.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Специфични категории граѓани.

Целни групи:

Финансиски ресурси

• Интерес од можните учесници.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Сеопфатен пристап и вклученост на релевантните институции за заштита и за
намалување на бројот на граѓани по специфични категории.

Очекувани резултати:

Обезбедена сума

За поефикасна борба со одредени социјални проблеми, за намалување на ризикот од нивно појавувување и за полесно вклопување на маргинализираните/специфични
категории на граѓани, неопходно е формирање на мрежа од релевантни институции, НВО, здруженија на граѓани и поединци-експерти, и тоа:
• Мрежа за борба против трговијата со дрога;
• Мрежа од адвокати кои ќе обезебдуваат бесплатна правна помош на вулнерабилни групи на граѓани;
• Мрежа за борба против трговијата со луѓе;
Исто така, потребно е потпишување на меморандуми за соработка.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 8:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за евалуација и за подобрување на социјалните услуги

Кампања за дестигматизација на специфичните категории на граѓани од
страна на јавноста

Општина Гевгелија;
ЦСЗ;
НВО;
Релевантни институции;
Медиуми;
Приватни стопанственици;
Волонтери.

Време на имплементација:

Проектирана сума
30.000 МКД
30.000 МКД
30.000 МКД
10.000 МКД
100.000 МКД

Финансиски ресурси

Локална самоуправа

Централна власт

Донатори:

Други извори

ВКУПНО:

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007-2011

Обезбедена сума

Лице за контакт: Катица Хаџиниколова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Хонорари за предавачи, изработка на материјали, организирање на трибина

• Незаинтересираност од можните учесници.

Фактори на ризик:

• Кофинансирање;
• Човечки ресурси;
• Поддршка при барање финансиски средства од релевантни институции и
донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Специфични категории граѓани, нивните семејства, целокупна јавност.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Интерес од можните учесници.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•
•
•
•

Mожни учесници:

• Вклопување на граѓаните по специфични категории во општествената
заедница.

Очекувани резултати:

Со континуирана, годишна кампања и со работилници со семејствата и со пошироката јавност на тема лица со посебни потреби/специфични категории на граѓани, значително
ќе се подобри квалитетот на интеракција на овие лица со нивните семејства, ќе се променат односот и мислењето на целокупната јавност кон нив, а ќе се овозможи и нивно
полесно вклопување во средината која ги опкружува. Затоа се планираат годишни работилници кои, воедно, би претставувале и превенција и препознавање на зависности,
семејно насилство, трговија со луѓе, лица со посебни потреби - психички и физички инвалиди. Овој проект предвидува едаш годишно одржување на трибина на оваа тема,
континуирана медиумска кампања и печатен материјал во вид на брошури, флаери и плакати по категории. Активностите ќе се одржуваат според претходен годишен план,
изработен од тим составен од претставници на релевантни институции.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 9:

122

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за евалуација и за подобрување на социјалните услуги

Програма за грижа на стари лица и на лица со посебни потреби

Општина Гевгелија;
ЦСЗ;
Медицински центар;
НВО;
Сојуз на пензионери;
Донатори;
Приватни стопанственици.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:
35.000 МКД

35.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2009

Обезбедена сума

Лице за контакт: Лазе Трајков

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Изработка на Програмата и работа на Координативното тело

• Немање финансиски средства.

Фактори на ризик:

• Иницијативност;
• Човечки ресурси;
• Кофинансирање.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Стари лица, лица со посебни потреби.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Заинтересираност од можните учесници;
• Обезбедување на финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•
•
•
•

Mожни учесници:

• Подобрување на условите за живеење на старите лица и на лицата со посебни
потреби.

Очекувани резултати:

Со анализите направени при изработката на Акциониот план за социјална заштита, се покажа дека голем процент од старите лица и лицата со посебни потреби се наоѓаат во
незавидна состојба. Поголем дел од нив живеат сами и се препуштени самите на себе. Имаат потреба од подготовка и добавување на храна, набавка на неопходни продукти и
лекови, помош при плаќање сметки, посета од лекар и дружење. Бидејќи поголемиот дел од нив имаат ниски пензии, а од друга страна, локалната самоуправа нема доволно
средства за континуирано финансирање на активностите за помош и грижа на старите лица и на лицата со посебни потреби, неопходно е формирање на Координативно
тело кое ќе изработи програма за грижа на овие лица. Програмата ќе предвидува активности и начини за финансирање на овие активности наменети за нивна грижа, преку
финасирање од корисниците, волонтерска работа, донации, помош од угостителските претпријатија, од лекари и сл.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 10:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за евалуација и подобрување на социјалните услуги

Реновирање на Младинскиот дом „Висока чука“

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

2.480.000 МКД

1.984.000 МКД

496.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

АКЦИОНЕН ПЛАН

2010

Обезбедена сума

Лице за контакт: Благој Караѓорѓев

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Финансиски средства за реконструкција и за санација на Младинскиот дом
„Висока чука“, по претходно изработени проекти

• Објектот е во сопственост на државата;
• Немање финансиски средства.

Фактори на ризик:

• Постоен објект;
• Финансиско учество и доставување барања за финансиска поддршка од
донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Младите од општина Гевгелија, од регионот и пошироко.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување на финансиски средства;
• Изработка на проект.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Донатори.

Mожни учесници:

• Подобрување на условите за дружење, спорт и рекреација на младите луѓе.

Очекувани резултати:

Во услови на транзиција и прифаќање на плурализмот во општественото живеење, вредностите што им се нудат на младите и кои тие ги прифаќаат можат да бидат
од различни извори (семејство, училиште, религиозни места, другари, политички партии, разни организации, медиуми, Интернет-комуникацијата и сл.), слични или
пак контрадикторни. Најчеста забава младите наоѓаат во Интернетот, во телевизијата и во ноќните клубови. Долги години Младинскиот дом „Висока чука“ беше
место каде младите од различни генерации од овој регион, па и пошироко, се дружеа и се рекреираа. Со санација и со реновирање на Младинскиот дом „Висока
чука“, тој повторно би заживеал, а младите би имале прекрасно место за рекреација во планински услови во текот на целата година.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 11:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за евалуација и подобрување на социјалните услуги

Едукативен проект за справување со болести на зависности

Општина Гевгелија;
Училиштата;
Совети на родители;
ЦСЗ;
Општа болница - Гевгелија;
НВО;
Волонтери.

Време на имплементација:

67.500 МКД
220.600 МКД

ВКУПНО:

/

Донатори:

Други извори

/

153.100 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007

Лице за контакт: Катерина Ашикова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Хонорари за едукатори, едукативни материјали

• Незаинтересираност на можните учесници.

Фактори на ризик:

• Финансиско учество;
• Човечки ресурси;
• Администрирање.

Придонес од реализацијата на проектот:

Обезбедена сума

• Ученици од повисоките одделенија во основните училишта;
• Ученици од средното училиште.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Заинтересираност на можните учесници.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•
•
•
•

Mожни учесници:

• Намалување на бројот на корисниците на дрога и на алкохол кај младата
популација;
• Подигање на свеста кај младите за водење на здрав живот.

Очекувани резултати:

Бидејќи секундарната превенција, односно лекувањето на зависности од дрога и од алкохол не е доволна мерка во справувањето и намалувањето на овој комплексен проблем,
неопходна е примарна, односно превентивна мерка, која кај болестите од зависности има примарно значење. Токму затоа, неопходна е континуирана, годишна едукација на
младите, уште во основното образование, за да се укаже на негативните последици врз нивниот живот што ги предизвикуваат овие пороци. Едукацијата би се изведувала еднаш
годишно, барем во оние одделенија/класови кои не се претходно опфатени, и тоа во сите основни и во средното училиште. Проектот предвидува и подготовка и дистрибуција на
промотивен материјал и континуирана медиумска кампања.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 12:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на младите

Превентивна програма за млади за усвојување на здрави животни стилови

Општина Гевгелија;
Училишта и Совети на родители;
ЦСЗ;
Општа болница - Гевгелија;
НВО и волонтери.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

60.000 МКД

48.000 МКД

12.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

АКЦИОНЕН ПЛАН

2008

Обезбедена сума

Лице за контакт: Лазе Трајков

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Хонорари за едукатори , едукативни материјали, организација на трибина

• Незаинтересираност на можните учесници.

Фактори на ризик:

• Финансиско учество;
• Човечки ресурси;
• Администрирање.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Младата популација и пошироката јавност.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Заинтересираност на можните учесници.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•
•

Mожни учесници:

• Намалување на девијантните појави кај младата популација. Подигање на
свеста кај младите за водење на здрав живот.

Очекувани резултати:

Во услови на транзиција и прифаќање на плурализмот во општественото живеење, вредностите што им се нудат на младите и кои тие ги прифаќаат можат да бидат од различни
извори (семејство, училиште, религиозни места, другари, политички партии, разни организации, медиуми, Интернет-комуникацијата и сл.), слични или пак контрадикторни. Од
нив се очекува да се справуваат со прашања на личните односи, сексуалноста, парите, употреба на тутун, дрога, алкохол, насилство, жртви на трговија со луѓе, проституција, а во
исто време, тие се сведоци дека истите појави се распространети и кај возрасните. Заради укажување на вистинските вредности на живеење, неопходна е годишна трибина на
која ќе се разговара на оваа тема, и која ќе биде наменета не само за младата популација, туку и за сите заинтересирани граѓани од општината. Покрај трибината, ќе се одржуваат
редовни предавања во средното училиште кои ќе ги обработуваат овие теми.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 13:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за подобрување на изграденото и на природното наследство во
Гевгелија и во населените места

Партерно уредување на централното градско подрачје

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

3.100.000 МКД

2.480.000 МКД

620.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Главниот проект

• Немање финансиски средства.

Фактори на ризик:

2011

Обезбедена сума

• Финансиско учество;
• Доставување барање за финансиска поддршка од донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Граѓаните на општина Гевгелија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Изработка на ДУП;
• Обезбедување на финансиски средства;
• Изработка на Главен проект.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Донатори.

Mожни учесници:

• Подобрување на естетските, на урбаните и на функционалните
карактеристики на центарот на Гевгелија.

Очекувани резултати:

Во текот на 1998 година, со помош на грчка донација, е изработено Идејно решение за партерно уредување на централното градско подрачје. Врз основа на оваа
Идејно решение, предвидено е уредувањето да се реализира во три фази. Со истата донација беше реализирана само првата фаза. Проектот, во една од фазите,
предвидува проширување и поплочување на плоштадот, односно на шеталиштето северно од ул. „Маршал Тито“ и поставување на фонтана во овој дел. Другата
фаза предвидува уредување на делот пред дуќаните од источната страна на Старата чаршија, со изградба на тераси и со поплочување. И во двете фази планирано
е поставување на урбана опрема.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 14:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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рограма за подобрување на изграденото и на природното наследство во
Гевгелија и во населените места

Партерно уредување на центарот на населените места во општина Гевгелија

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

10.000.000 МКД

5.000.000 МКД

5.000.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Главниот проект

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007-2011

• Немање на финансиски средства.

Фактори на ризик:

• Финансиско учество;
• Доставување барања за финансиска поддршка од донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Жителите на населените места.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување на финансиски средства;
• Изработка на главен проект.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Месни заедници;
• Донатори.

Mожни учесници:

• Подобрување на естетските и функционални карактеристики на центрите на
населените места во општина Гевгелија

Очекувани резултати:

Заради подобрување на естетските и функционалните карактеристики на централните подрачја во населените места од општината, како и подобрување на условите за живеење
и дружење на жителите на истите, неопходно е партерно уредување на централните подрачја во населените места. Со проектот се предвидува изработка на проекти за партерно
уредување, уредување и поставување на урбана опрема (канделабри, клупи за одмор, корпи за отпадоци и сл.), во населените места Прдејци, Негорци, Миравци, Мрзенци,
Богородица и Моин.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 15:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за подобрување на изграденото и на природното наследство во
Гевгелија и во населените места

Планирање и финансирање на културни активности и манифестации

Уметници;
Здруженија на граѓани, невладини организации и други;
Физички и правни лица кои вршат дејност од областа на културата;
Граѓаните на општина Гевгелија.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

10.000.000 МКД

5.000.000 МКД

5.000.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007, 2008, 2009

Лице за контакт: Љубица Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Во зависност од понудените проекти и програми

Обезбедена сума

• Недоволен одѕив на заинтересираните учесници.

Фактори на ризик:

• Финансиско учество.

Придонес од реализацијата на проектот:

•
•
•
•

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Планирани финансиски средства во Буџетот на Општината.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија и целните групи.

Mожни учесници:

• Поддршка и развој на културата.

Очекувани резултати:

Секоја година (во текот на ноември), локалната самоуправа распишува Конкурс за финансирање на програми, односно проекти од областа на културата во општина
Гевгелија. На конкурсот можат да учествуваат субјекти со седиште во општина Гевгелија, и тоа: уметници, приватни установи, здруженија на граѓани, невладини
организации и други физички и правни лица кои вршат дејност од областа на културата. Врз основа на овие проекти и програми, општината изготвува Програма
за поддршка на културата во општината, поттикнувајќи ги на тој начин активностите и манифестациите од посебно значење за унапредувањето на културата во
општината.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 16:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на културата и на спортот

Планирање и финансирање на спортски активности и натпревари

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

35.000.000 МКД

10.000.000 МКД

20.000.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

20.000.000 МКД

20.000.000 МКД

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007-2011

Лице за контакт: Љубица Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

Во зависност од понудените проекти и програми

• Недоволен одѕив на заинтересираните учесници.

Фактори на ризик:

• Финансиско учество.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Спортисти;
• Здруженија на граѓани и невладини организации;
• Спортски клубови и други физички и правни лица кои вршат дејност од
областа на спортот;
• Граѓаните на општина Гевгелија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Планирани финансиски средства во Буџетот на Општината.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија и целните групи.

Mожни учесници:

• Поддршка и развој на спортот.

Очекувани резултати:

Секоја година (во текот на ноември), локалната самоуправа распишува Конкурс за финансирање на програми, односно проекти од областа на спортот во општина Гевгелија.
На конкурсот можат да учествуваат субјекти со седиште во општина Гевгелија, и тоа: спортисти, приватни установи, здруженија на граѓани, невладини организации, спортски
клубови и други физички и правни лица, кои вршат дејност од областа на спортот. Врз основа на овие проекти и програми, Општината изготвува програма за поддршка на
спортот во општината, пооделно, поттикнувајќи ги на тој начин активностите и натпреварите од посебно значење за унапредувањето на спортот во општината.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 17:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на културата и на спортот

Изградба на Mултифункционален граѓански центар (библиотека)

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

53.475.000 МКД

46.500.000 МКД

6.975.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Никола Малевски

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од главниот проект

2007–2011

• Недостаток на финансии;
• Недоволна поддршка од заедницата.

Фактори на ризик:

6000 $ (УНДП)

Обезбедена сума

• Општина Гевгелија обезбедi локација со платени комуналии;
• Од страна на УНДП распишан оглас за идеен проект;
• Трансфер на искуства и кnow-how од Финска.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Ученици и студенти од сите профили;
• Професионални корисници на стручна литература;
• Сите граѓани.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедни финансии; Обезбедена локација со расчистени имотно-правни
односи и широка локална и националнa поддршка; Изработка на главен
проект.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија; Министерствaтa за образование и култура; НВО сектор од
делот на образованиетo и културатa; Приватен сектор; Меѓунарoдни донатори.

Mожни учесници:

• Нов Mултифункционален граѓански центар според сите стандарди,
збогатување на книжниот фонд; Aвтоматизација на библиотечните процеси
со широка употреба на ИТ технологија; создавање локални бази на податоци
за различни видови корисници; Интернет-пристап за корисниците; Pосебен
детски оддел, читална за корисници на посебна литература (енциклопедии,
прирачници, референтни изданија и др.); Aрт-кафе и сл.

Очекувани резултати:

Библиотечната дејност во општина Гевгелија има долга традиција, имено првото градско читалиште е отворено во 1910 година. Просторот во кој моментално е сместена јавната
општинска установа – библиотеката „Гоце Делчев“ – не ги задоволува основните библиотекарски норми и стандарди, а истовремено има недостиг од доволно простор за
магационирање на книгите, за одделни читални, за специјализирани оддели, за одржување на културни настани во организација на библиотеката. Со проектот се предвидува
изградбa na нов Mултифункционален граѓански центар (библиотека), кој ќе ги задоволи потребите на пошироката локална заедница, со што ќе се зголемат и ќе се подобрат
услугите, ќе се зголеми бројот на корисниците, a во центарот ќе се организираaт други видови културни настани, со што значително ќе се подобри културното живеење во
градот и во општината.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 18:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на културата и на спортот

Реконструкција на Народниот театар во Гевгелија

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

15.500.000 МКД

12.400.000 МКД

3100.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Проектот

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007/2008

• Немање на финансиски средства;

Фактори на ризик:

• Изработен Главен проект;
• Поставено барање за финансиска поддршка од релевантни институции и
донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Граѓаните на општина Гевгелија;
• Творци од областа на културата.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Финансиски средства;
• Ревизија на главниот проект.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Министерство за култура;
• Донатори.

Mожни учесници:

• Поттикнување и унапредување на развојот на културата;
• Негување на богатото културно наследство и сублимација и поттикнување на
културното творештво на граѓаните.

Очекувани резултати:

Објектот е изграден во 1953 год. и, според својата специфична и уникатна фасада, 50 години претставуваше белег на градот. Беше единствено место каде граѓаните од Гевгелија
можеа да ги следат и директно да учествуваат во културните збиднувања. По земјотресот во 1990 год. и по пожарот што го зафати во текот на 1996 год., Народниот театар,
како единствен објект од ваков карактер во општина Гевгелија, е надвор од употреба. Поради ненавремената санација на штетите, како последица на временските влијанија,
земјотресот и пожарот, оштетени се поголем дел од конструктивните и неконструктивните елементи на објектот, фасадата, дел од плафоните, внатрешноста на објектот,
столаријата и ентериерот. На граѓаните веќе 20 години им е ускратена можноста да бидат во тек со културните случувања, а поради неговата лоцираност во самиот центар
на градот, претставува руина која го нарушува урбаниот лик на градот. Поради огромната важност на овој објект за развојот на културата, за негување на богатото културно
наследство и за сублимација и поттикнување на културното творештво во општина Гевгелија, неопходни се реконструкција и санација на објектот и негово повторно отворање.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 19:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на култура и спорт

Реконструкција на спортската сала „Партизан“

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

700.000 МКД

500.000 МКД

200.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Проектот

2007/2008

• Немање финансиски средства.

Фактори на ризик:

Обезбедена сума

• Финансиско учество, изработка на изведбен проект.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Спортисти - поединци, спортски клубови.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување на финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• донатори, локални стопанственици.

Mожни учесници:

• Подобрени услови за планирање и за одржување на спортски активности.

Очекувани резултати:

Спортската сала „Партизан“ претставува единствен објект во сопственост на Општина Гевгелија во кој може да се организираат спортски активности. Поради
несоодветно одржување на објектот во изминатиот период, тој е речиси надвор од употреба, така што не постојат услови за помасовни спортски активности. За таа
цел, неопходна е делумна санација на објектот, и тоа: обнова на фасадата, замена на столаријата (прозорци), реконструкција на санитарниот јазол и набавка на
спортски реквизити.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 20:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на културата и на спортот

Реконструкција на Пионерскиот дом

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

3.200.000 МКД

1.600.000 МКД

1.600.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Проектот

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007/2008

• Немање финансиски средства.

Фактори на ризик:

• Финансиско учество;
• Поддршка при барање финансиски средства од донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Граѓаните на општина Гевгелија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Донатори;
• Локални стопанственици.

Mожни учесници:

• Поттикнување на креативните и на уметничките потенцијали на населението
од сите возрасни групи, а посебно на младите, со зголемен број посетители и
со зголемен број активности во Пионерскиот дом.

Очекувани резултати:

Пионерскиот дом во Гевгелија претставува единствен културен центар во општината преку кој се обединуваат и се поттикнуваат креативните и уметничките потенцијали на
населението од сите возрасни групи, а посебно на младите. Во просториите на Пионерскиот дом се организира и се развива целокупниот културен живот на населеното место
(изложби, концерти, театарски претстави, трибини) и се организираат обука и курсеви за потребите на месното население, пред сé на младите. Поради лошата состојба на
покривната конструкција на зградата, од која се оштетени и другите делови од објектот, како и на ентериерот, активностите се одвиваат отежнато, посебно во текот на зимскиот
период. Затоа е неопходна санација на дел од покривната конструкција и на оштетените делови од објектот, како и на системот за затоплување, со што ќе се создадат услови за
целосна искористеност на објектот.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 21:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на културата и на спортот

Реконструкција и функционално подобрување на културните капацитети во
населените места

Општина Гевгелија;
Месни заедници;
Донатори;
Локални стопанственици.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

22.500.000 МКД

11.250.000 МКД

11.250.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

2007-2011

Лице за контакт: Љубица Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од проекти

• Немање финансиски средства;
• Недоволна активност на месните заедници.

Фактори на ризик:

Обезбедена сума

• Постојни објекти;
• Финансиско учество;
• Поддршка при барање финансиски средства од донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Жителите на населените места, КУД, млади, творци од областа на културата.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Изработка на проекти;
• Обезбедување финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Ставање во функција на културните центри во кои ќе се обединуваат и ќе
се поттикнуваат креативните и уметничките потенцијали на населението
од сите возрасни групи, а посебно на младите. Воедно, ќе се обезбедуваат
просторни услови за одвивање на активностите за негување, продолжување и
манифестирање на културните традиции својствени за ова поднебје.

Очекувани резултати:

Од вкупно 16 населени места во општина Гевгелија, во 11 (Богородица, Кованец, Конско, Моин, Мрзенци, Ново Конско, Миравци, Петрово, Смоквица, Милетково и Давидово)
постојат Домови на културата, изградени пред околу 50-тина години. Во Негорци и во Прдејци, Домовите на културата се „карабини“ и неопходна е нивна доградба, а во
три населени места (Серменин, Хума и Габрово), каде што има мал број жители, нема Домови на културата. Времето остави печат врз овие објекти, па тие се руинирани и
нефункционални, а поради немање просторни услови, локалното население од овие населени места во општина Гевгелија немаат можност за воведување на културноуметнички, образовни, едукативни активности и слично. Оттука и потребата за реконструкција и за функционално подобрување на културните капацитети во населените места,
кои треба да се обноват и да се адаптираат според потребите на жителите.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 22:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на културата и на спортот

Изградба на нов Спортско-рекреативен центар во Гевгелија

Граѓаните на општина Гевгелија;
Спортисти;
Спортски клубови;
Љубители на спортот од државата и од соседните земји.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

6.200.000 МКД

5.200.000 МКД

1.000.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Главниот проект

Обезбедена сума

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007-2011

• Немање финансиски средства.

Фактори на ризик:

• Доделено земјиште на користење;
• Изготвување на барања за финансиска поддршка од донатори;
• Финансиско учество.

Придонес од реализацијата на проектот:

•
•
•
•

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Изработка на ДУП;
• Изработка на Идеен проект и на Главен проект;
• Обезбедување финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• ЈП за стопанисување со објекти за спорт;
• Донатори.

Mожни учесници:

• Обезбедување на просторни услови за одвивање на спортски активности;
• Развој и унапредување на спортот и привлекување на странски љубители на
спортот.

Очекувани резултати:

Министерството за одбрана, врз основа на барањето, на Општина Гевгелија ì го додели земјиштето на поранешната Касарна, за изградба на Спортско-рекреативен центар. Овој
Центар би бил сместен на површина од 8 ха, каде што се планира изградба на отворен простор за рекреација: трим-патеки, отворени базени, тениски, одбојкарски, ракометни и
детски игралишта, куглана, киосци за храна и пијалаци, отворени тераси за одмор, затворена спортска сала со соблекувални и со сауна. Освен за нашите граѓани и за локалните
спортисти и спортски клубови, ваквиот Центар би го посетувале и спортисти и спортски клубови од државата и од соседните земји, а би бил погоден и за одржување на домашни
и државни спортски натпревари.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 23:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на културата и на спортот

Уредување на спомен-паркот „Мрзенци“

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

1.550.000 МКД

1.240.000 МКД

310.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Проектот

2007/2008

Обезбедена сума

• Оштетување на паркот од неодговорни поединци.

Фактори на ризик:

• Изготвување на барања за финансиска поддршка од донатори;
• Финансиско учество.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Локалното население;
• Домашни и странски туристи.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување на финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Министерство за култура;
• Донации.

Mожни учесници:

• Зачувување на спомен-обележјето, можност тој да се посетува од локалното
население и од домашни и странски туристи и добивање на прекрасно
излетничко место.

Очекувани резултати:

По откривањето на археолошкиот локалитет на „Вардарски рид“, се наметна потребата од дислокација на Споменикот на слободата. По поширока јавна дебата, споменикот
беше дислоциран на Мрзенски рид, во рамките на проектот реализиран со донација на ФИОО „Македонија“, фондација „Крал Бодуен“ и општина Гевгелија. Покрај дислокацијата
проектот, предвидува партерно уредување на спомен-паркот „Мрзенци“, каде е поставен споменикот, и тоа изградба на пристапни пешачки патеки, осветлување, поставување на
урбана опрема и уредување на простор за излетници.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 24:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за развој на културата и на спортот

Санација на излетничкото место Динќут

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

600.000 МКД

480.000 МКД

120.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Изведбениот проект

• Назаинтересирани закупци.

Фактори на ризик:

АКЦИОНЕН ПЛАН

2007

Обезбедена сума

• Објавување на јавен повик за давање под концесија.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Жителите на Гевгелија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Изработка на проект;
• Обезбедување на финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Приватни и јавни претпријатија;
• Донатори.

Mожни учесници:

• рекреација на жителите на Гевгелија, а воедно и за зачувување на природата.

Очекувани резултати:

Локалитетот Динќут претставува најблиско излетничко место каде жителите на Гевгелија имаат можност да се одморат и да се рекреираат во слободното време. Освен за
возрасни, ова излетничко место нуди забава и можност за рекреација на младите. Заради зачувување, а истовремено и за збогатување на природниот амбиент на ова излетничко
место, неопходно е негово преуредување (оградување на локалитетот со дрвена ограда, поставување на канделабри за осветлување и дополнителна урбана опрема). За
одмор на граѓаните планирана е изградба на отворена тераса-веранда, а за најмладите поставување на дополнителни реквизити. Покрај партерното уредување, потребно е и
дополнително пошумување.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 25:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за развој на културата и на спортот

Регионална прекугранична канцеларија за развој на културата и на спортот

Време на имплементација:

Tрошоци
(фондови/ресурси)

План за имплементација

Предвидени трошоци:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

1.240.000 МКД

992.000 МКД

248.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Лице за контакт: Катерина Ашикова

2008

• Визен режим;
• Незаинтересираност на партнерите.

Фактори на ризик:

Обезбедена сума

• Обезбедување на просторни услови;
• Остварување соработка и контакти со соседните прекугранични општини.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Граѓаните на општина Гевгелија;
• Физички и правни лица од областа на културата;
• Граѓани од прекуграничните општини.

Целни групи:

Финансиски ресурси

• Обезбедување на финансиски средства;
• Изработка на проект;
• Согласност од прекуграничните општини.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија, физички и правни лица од областа на културата, уметници,
донатори, прекугранични општини.

Mожни учесници:

• Промоција на културата, уметноста и културното наследство на Гевгелија;
• Поттикнување и унапредување на културната, уметничката и спортската
размена.

Очекувани резултати:

Општина Гевгелија и поширокиот регион имаат богато културно-историско наследство, карактеристично само за овој регион. Општината располага со значајни археолошки
локалитети, а во текот на целата година се одржуваат разни културно-уметнички манифестации кои, со својата содржина, би биле интересни и за странските туристи. Покрај
културно-уметничките манифестации и настани, имаме и голем број спортски натпревари на кои можат да учествуваат и странски натпреварувачи. Заради создавање услови
за културна, уметничка и спортска размена, неопходно е отворање на Канцеларија која ќе координира со овие активности и ќе соработува со вакви или со слични канцеларии
од прекуграничните соседни општини. Истовремено, ќе изготвува годишни каталози и календари на активностите во областа на културата, уметноста и спортот, усогласени со
плановите на соодветните Канцеларии од прекуграничните општини.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 26:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за заштита на историските споменици

Развој на историското јадро на Гевгелија преку неговата интегрална заштита

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

1.800.000 МКД

1.400.000 МКД

400.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Главниот проект

• Немање финансиски средства.

Фактори на ризик:

АКЦИОНЕН ПЛАН

2008

Обезбедена сума

• Изработени проекти;
• Изготвување на барање за финансиска поддршка од релевантни институции и
донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Домашни и странски туристи.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Обезбедување на финансиски средства;
• Ревизија на Главниот проект.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Министерство за култура;
• Донатори.

Mожни учесници:

• Зачувување на културното наследство на Гевгелија;
• Развој на туризмот.

Очекувани резултати:

Главна цел на проектот е заштита на историското јадро во Гевгелија преку негова ревитализација, по пат на реставрација и конзервација на фасади на селектирани објекти
со утврдени културно-историски вредности. Воедно, предвидено е креирање и водење на кампања за подигање на јавната свест за потребата од интегрален пристап кон
зачувување на културното наследство, односно чување на објектите со историска вредност. Проектот предвидува реставрација и конзервација на три објекти, и тоа: Андреевиот
конак, Канговиот конак и хотелот „Отоман“, за кои има изработено главни проекти.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 27:
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Стратегија за одржлив развој [2006–2011]
Програма за заштита на историските споменици

Проект за ревитализација на Старата чаршија

Општина Гевгелија;
Министерство за култура;
Донатори;
Локални стопанственици.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

1.860.000 МКД

1.488.000 МКД

372.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Изведбениот проект

2007/2008

• Немање финансиски средства.

Фактори на ризик:

Обезбедена сума

• Финансиско учество;
• Изготвување на барање за финансиска поддршка од релевантни институции и
донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Занаетчи, трговци, други стопанственици лоцирани на оваа улица;
• Угостителски објекти;
• Жителите на Гевгелија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Изработка на проект;
• Обезбедување на финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Целосно враќање на старата форма, а со тоа и на функција на чаршијата,
односно враќање и заживување на старите занаети. Ревитализацијата на овој,
порано највитален дел од градот, би значела унапредување на целокупниот
амбиент во градот: историски, културен, стопански и

Очекувани резултати:

Старата чаршија, со своите историски, урбанистичко-архитектонски вредности, претставува најстаро и најсочувано јадро во историската зона на градот. Во чаршијата биле
сместени голем број постари занаети, карактеристични за овој крај кои, за жал, поради економскиот напредок, се заменети со нови дејности, со што е изгубена поранешната
функција на оваа улица. Меѓутоа, и покрај духот на модерното време, Старата чаршија го задржала својот лик. За повторно заживување на овој дел од градот, се предвидува
обнова на плочникот на Старата чаршија, обнова на фасадите на објектите, поставување на канделабри и урбана опрема.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 28:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Програма за заштита на историските споменици

Реконструкција и конзервација на оџакот на „Филатура“

Општина Гевгелија;
Министерство за култура;
Донатори;
Локални стопанственици.

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

1.240.000 МКД

992.000 МКД

248.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Проектот

• Немање финансиски средства.

Фактори на ризик:

АКЦИОНЕН ПЛАН

2009

Обезбедена сума

• Изготвување на барање за финансиска поддршка од релевантни институции и
донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Жителите на Гевгелија;
• Домашни и странски туристи.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Изработка на Проект, обезбедување на финансиски средства.

Предуслови за реализација на проектот:

•
•
•
•

Mожни учесници:

• Зачувување на историското наследство на Гевгелија и потсетување на
свиларството, кое некогаш била главна дејност на населението, а денес е
речиси непозната, посебно за младата популација. Со обнова на објектот би се
создале услови за негова адаптација во музеј и би се привлекле и домашни и
странски туристи.

Очекувани резултати:

Свиларството и одгледувањето на свилената буба во Гевгелија биле главно занимање од средината на XIX век до поново време. Стопанството во Гевгелиско-Валандовскиот
регион се обидувало секогаш да го следи модерниот производствен процес, а во соработка со странските партнери, за поквалитетен и побрз начин на производство, користеле
модерни производни линии. Така, во 1898 година, во Гевгелија била изградена фабрика за точење на свилен конец. Градењето на фабриката било финансирано од Управата
на Отоманските државни долгови, а била во сопственост на султан Хамид. Оваа фабрика и одгледувањето на свилената буба придонело Гевгелија да биде втор по големина
трговски центар, после Солун. По изумирањето на свиларството како дејност за овој регион, од фабриката наречена „Филатура“ остана само еден оцак и дел од објектот,
како единствен потсетник за времето на неговиот подем. Проектот предвидува реконструкција и конзервација на овој оџак, со адаптација на придружен објект во кој, преку
фотографии, пишани материјали и сочувани предмети, ќе се потсетуваме на оваа дејност која ја издигнува Гевгелија како стопански развиен град.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 29:
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Програма за заштита на историските споменици

Отворање на „Градска куќа“

Време на имплементација:

ВКУПНО:

Други извори

Донатори:

3.100.000 МКД

2.500.000 МКД

600.000 МКД

Локална самоуправа

Централна власт

Проектирана сума

Финансиски ресурси

Лице за контакт: Станка Карајанова

План за имплементација

Tрошоци
(фондови/ресурси)

По позиции од Проектот

2008

• Недостиг на финансиски средства.

Фактори на ризик:

Обезбедена сума

• Обезбедување на финансиска поддршка од релевантни институции и
донатори.

Придонес од реализацијата на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Граѓаните на Гевгелија.

Целни групи:

Предвидени трошоци:

• Изработка на Проект.

Предуслови за реализација на проектот:

• Општина Гевгелија;
• Министерство за култура.

Mожни учесници:

• Обезбедување на простор во кој ќе се одржуваат горенаведените активности.

Очекувани резултати:

По денационализацијата на дел од просториите во кои е сместена библиотеката „Гоце Делчев“, таа ќе биде преместена во просториите на Пионерскиот дом Гевгелија. Делот кој е во сопственост на Општина Гевгелија ќе биде адаптиран и уреден како „Градска куќа“, место каде ќе се организираат и ќе се одржуваат
приеми, манифестации и други настани. Воедно, објектот ќе се користи и како сала за венчавки. Освен адаптирање на внатрешниот простор, потребно е и
реставрирање на фасадата на објектот.

Краток опис на проектот:

Вид на програма

Проект 30:

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Вкупна
сума

1.000.000

3.000.000

Бр. Наслов на проект

Проект за
модернизација на
урбанистичкото
планирање и развој
на човечките
ресурси

Проект за
финализирање на
урбанистичкото
планирање

1

2

Инфраструктура
Фондови/ресурси (%)

100

/

/

/

/

100

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Матрица за имплементација:

/

/

други
извори

1 година

- Општина Гевгелија;
- Надлежни државни
институции за вршење
на работите од областа
на уредување на
просторот;
- Правни лица
лиценцирани
за изработка на
урбанистички планови;

2007

2007

- Општина Гевгелија;
- Надлежни државни
институции за
вршење на работите
од областа на
уредување на
просторот;
- Правни лица
лиценцирани
за изработка на
урбанистички
планови;
- Физички и правни
лица (градители на
станбени, деловни
и производни
објекти);
- Градежни и
проектантски
фирми;
- Граѓани.

- Општина Гевгелија;
- Физички и правни
лица (градители на
станбени, деловни
и производни
објекти);
- Градежни и
проектантски
фирми;
- Граѓани.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

1 година

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- USAID Проект за
децентрализа-ција;
- Општина Гевгелија;
- Градежни и
проектантски фирми;
- Физички и правни лица
(градители на станбени,
деловни и производни
објекти);
- НВО.

Партнери за
имплементација
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400.000

Бр. Наслов на проект

Развој на
подобрени
мониторинг и
евалуациони
системи за
урбанистичко
планирање

Замена на
азбестните цевки
од градската
водоводна мрежа
и подобрување
на мрежата за
водоснабдување во
Гевгелија

3

4

50.000.000

Вкупна
сума

20

100

20

/

40

/

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

20

/

други
извори

4
години

5 години

- Општина Гевгелија;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина
и Министерство за
транспорт и врски);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).

2007

2008

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- Надлежни државни
институции за вршење
на работите од областа
на уредување на
просторот;
- Правни лица
лиценцирани
за изработка на
урбанистички планови.

Партнери за
имплементација

- Локалната
самоуправа;
- Граѓани на Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Општина Гевгелија;
- Надлежни државни
институции за вр
шење на работите
од областа на уреду
вање на просторот;
- Правни лица
лиценцирани за
изработка на урба
нистички планови;
- Физички и правни
лица (градители на
станбени, деловни
и производни
објекти);
- Градежни и проек
тантски фирми.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Вкупна
сума

20.000.000

150.000.000

12.000.000

Бр. Наслов на проект

Замена на
азбестните цевки
и подобрување
на мрежата за
водоснабдување во
населените места

Зафаќање
на водите на
Серменинска Река
за водоснабдување
на Гевгелија

Изградба на
постројка за
подобрување на
квалитетот на
водата за пиење

5

6

7

25

20

20

25

20

20

25

40

40

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

25

20

20

други
извори

3 години

1 година

- Општина Гевгелија;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина,
Министерство за
транспорт и врски,
Фонд за води);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).
- Општина Гевгелија;
- ЈПКД”Комуналец”Гевгелија;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина,
Министерство за
транспорт и врски);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).

2007

2009

2008

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани на Гевгелија;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Локалната
самоуправа;
- Граѓани на општина
Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Локалната и Месната
самоуправа и сите
граѓани на општина
Гевгелија;
- Министерство за
животна средина
и Министерство за
транспорт и врски;
- НВО за заштита на
животната средина.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

4 години

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија и
Месните заедници;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина
и Министерство за
транспорт и врски);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).

Партнери за
имплементација

146

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]

Вкупна
сума

1.000.000

200.000

Бр. Наслов на проект

Опремување на
лабораторија за
контрола на водата

Едукативна
кампања за
подобрено
искористување и
заштита на водата
за пиење

8

9

50

10

/

/

/

20

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

50

70

други
извори

1 година

5 години

- Општина Гевгелија;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија; Гевгелија;
- Медиуми;
- Образовни институции;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина,
Министерство за
здравство и др.);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).

2007

2008

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина,
Министерство за
здравство и др.);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).

Партнери за
имплементација

- Локалната
самоуправа;
- Сите граѓани на
општина Гевгелија, а
посебно кон децата
и учениците;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани на Гевгелија;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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240.000.000

9.963.322

28.931.765

Изградба на
пречистителна
станица на реката
Вардар

Доизградба на
главен колектор до
пречистителната
станица

Изградба
на фекална
канализација
за с. Прдејци со
пречистителна
станица

10

11

12

Бр. Наслов на проект

Вкупна
сума

40

10

/

40

40

25

10

40

50

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

10

10

25

други
извори

4 години

- Општина Гевгелија;
- МЗ од Прдејци;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина);
- НВО за заштита на
животната средина;
- Граѓани и донатори.

2008

2007

2007

- Локалната
самоуправа и
жителите на с.
Прдејци;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Локалната
самоуправа и
граѓаните на
општина Гевгелија;
- Локалната и
регионалната власт
и сите граѓани од
пограничниот дел на
Р. Грција;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Владата на РМ;
- Владата, локалната и
регионалната власт
и сите граѓани од
пограничниот дел на
Р. Грција;
- Локалната
самоуправа и
граѓаните на
општина Гевгелија;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

2 години

1 година

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Општина Гевгелија,
Министерството за
животна средина и др.)
- Релевантни институции
од Р. Грција (локална
и регионална власт,
Министерство за
животна средина);
- НВО за заштита на
животната средина;
- Граѓани и донатори.

- Владата на РМ;
- Владата, локалната и
регионалната власт
и сите граѓани од
пограничниот дел на Р.
Грција;
- Општина Гевгелија;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина.
- Граѓани и донатори.

Партнери за
имплементација
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Вкупна
сума

30.713.062

120.000.000

50.000.000

Бр. Наслов на проект

Изградба
на фекална
каналиација за с.
Мрзенци

Изградба на
колекторски систем
за атмосферски
води (Креирање на
одвоени системи
за третман и
собирање на
атмосферски и
фекални води)

Регулирање на
коритото на Сува
Река

13

14

15

10

8.34

40

/

16.66

40

90

58.34

10

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

/

16.66

10

други
извори

4 години

5 години

5 години

- Општина Гевгелија;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина
и Министерство за
транспорт и врски);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).
- Општина Гевгелија;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина,
Министерство за
транспорт и врски,
Фонд за води);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).

2007

2007

2007

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- МЗ од Мрзенци;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина);
- НВО за заштита на
животната средина;
- Граѓани и донатори.

Партнери за
имплементација

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани на Гевгелија;
- Министерство за
животна средина
и Министерство за
транспорт и врски,
Фондот за води;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Локалната
самоуправа;
- Граѓани на Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Локалната
самоуправа и
жителите на с.
Мрзенци;
- НВО за заштита на
животната средина.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија

149

Вкупна
сума

34.581.222

35.000.000

1.000.000

Бр. Наслов на проект

Регулирање
на коритото на
Мрзенска Река

Доизградба и
уредување на
заштитен канал
„Рауљ“

Физибилити
студија за
хидроелектричниот
потенцијал на
малите реки во
општина Гевгелија

16

17

18

30

10

10

/

10

/

70

80

90

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

/

/

/

други
извори

4 години

2 години

- Општина Гевгелија;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина,
Министерство за
транспорт и врски);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).
- Општина Гевгелија;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство
за економија,
Министерство за
животна средина,
Министерството за
транспорт и врски);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).

2008

2007

2007

- Локалната
самоуправа;
- Граѓани на општина
Гевгелија;
- Министерство
за економија,
Министерство за
животна средина
и Министерство за
транспорт и врски;
- НВО.

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани на општина
Гевгелија;
- Министерство за
животна средина
и Министерство за
транспорт и врски,
Фондот за води;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Локалната и
Месната самоуправа
и локалното
население;
- Фонд за води;
- НВО за заштита на
животната средина.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

4 години

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- Месна заедница
Мрзенци;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство за
животна средина,
Министерство за
транспорт и врски,
Фонд за води);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).

Партнери за
имплементација

150

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]

Вкупна
сума

100.000.000

350.000.000

60.000.000

Бр. Наслов на проект

План за
имплементација
и развој на мали
хидроелектрани

Изградба на
Регионална
санитарна депонија

Проект за развој
на компании за
искористување и
рециклирање на
отпад

19

20

21

/

11.40

15

/

34.30

/

50

34.30

85

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

50

20

/

други
извори

3 години

4 години

3 години

- Локалната самоуправа
од четирите општини:
Гевгелија, Богданци,
Валандово и Дојран;
- Сите релевантни
институции од
Р. Македонија,
(Министерство за
животна средина);
- НВО за заштита на
животната средина;
- Граѓани и донатори.
- Општина Гевгелија;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија;
- Домашни и странски
инвеститори;
- Министерство за
животна средина;
- НВО за заштита на
животната средина.

2009

2008

2009

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерство
за економија,
Министерство за
животна средина,
Министерството за
транспорт и врски);
- НВО за заштита на жи
вотната средина и др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).

Партнери за
имплементација

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани од општина
Гевгелија;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Локалната
самоуправа и
сите граѓани од
четирите општини:
Гевгелија, Богданци,
Валандово и Дојран;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани на Гевгелија;
- Министерство
за економија,
Министерство за
животна средина,
Министерство за
транспорт и врски,
Фондот за води;
- НВО.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Вкупна
сума

200.000

500.000

19.000.000

Бр. Наслов на проект

Кампања за
зголемување
на свеста за
намалување
на отпадот и за
рециклирање

Проект за
управување со
мртви животни
(координација
со националната
програма)

Изградба
(довршување) на
локалниот пат
Конско-Хума

22

23

24

21.10

50

50

26.30

/

/

52.60

/

/

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

/

50

50

други
извори

1 година

2 години

- Општина Гевгелија;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија;
- Министерство за
животна средина;
- НВО за заштита на
животната средина.
- Ветеринарни
институции;
- Општина Гевгелија и
месната заедница од с.
Хума;
- Министерство за
транспорт и врски
и Биро за стопански
недоволно развиени
подрачја;
- Граѓани и донатори;
- НВО.

2007

2008

2007

- Локалната и месната
самоуправа и сите
граѓани од општина
Гевгелија;
- НВО.

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани од општина
Гевгелија;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина.

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани од општина
Гевгелија;
- ЈПКД „Комуналец“
Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

5 години

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- ЈПКД”Комуналец”Гевгелија;
- Образовните
институции;
- Медиуми;
- Министерство за
животна средина;
- НВО за заштита на
животната средина.

Партнери за
имплементација

152
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Вкупна
сума

60.000.000

38.475.535

60.000.000

10.281.008

Бр. Наслов на проект

Реконструкција
на локалниот пат
Негорци-Серменин

Изградба на мост на
Сува Река

Изградба на
Јужниот булевар во
Гевгелија

Изградба на
локален пат Понов
мост-Богородица

25

26

27

28

10

10

10

10

/

10

/

20

80

80

90

50

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

10

/

/

20

други
извори

2 години

2 години

4 години

2 години

- Општина Гевгелија;
- Министерство за
транспорт и врски,
Фонд за магистрални и
регионални патишта;
- Локалните и регионал
ните власти од погра
ничниот регион на Р.
Грција;
- Граѓани и донатори;
- НВО.
- Општина Гевгелија;
- Министерство за
транспорт и врски,
Фонд за магистрални и
регионални патишта;
- Граѓани и донатори;
- Општина Гевгелија;
- Месна заедница од с.
Богородица;
- Министерство за
транспорт и врски,
Фонд за магистрални и
регионални патишта;
- Граѓани и донатори;
- НВО.

2007

2007

2007

2007

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија и
Месната заедница од с.
Серменин;
- Министерство за
транспорт и врски
и Биро за стопански
недоволно развиени
подрачја;
- Граѓани и донатори;
- НВО.

Партнери за
имплементација

- Локалната
самоуправа;
- Месната заедница
од с. Богородица;
- Локалното
население.

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани од општина
Гевгелија.

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани од општина
Гевгелија;
- Локалните и
регионалните власти
од пограничниот
регион на Р. Грција.

- Локалната и месната
самоуправа и сите
граѓани од општина
Гевгелија;
- НВО.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Вкупна
сума

10.000.000

2.000.000

5.000.000

Бр. Наслов на проект

Изградба на пат од
мостот на Сува Река
до македонскогрчката граница

Изградба на
трим-патека
до локалитетот
„Динќут“

Подобрување
на системот
за заштита и
спасување

29

30

31

20

10

10

40

/

/

40

90

90

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

/

/

/

други
извори

- Општина Гевгелија и
сите граѓани;
- Органите на државната
управа;
- Јавните претпријатија,
установи и служби;
- Трговските друштва
и здруженијата на
граѓани.

- Општина Гевгелија;
- Граѓани и донатори;
- НВО.

- Општина Гевгелија;
- Министерство за
транспорт и врски;
- Локалните и
регионалните власти од
пограничниот регион на
Р. Грција;
- Граѓани и донатори;
- НВО.

Партнери за
имплементација

2007

2007

2008

- Локалната
самоуправа;
- Граѓаните:
- НВО.
- Локалната
самоуправа;
- Органите на
државната управа;
- Јавните
претпријатија,
установи и служби;
- Трговски друштва
и здруженија на
граѓани.

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани од општина
Гевгелија;
- Локалните и
регионалните власти
од пограничниот
регион на Р. Грција.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

5 години

1 година

2 години

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

154
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Вкупна
сума

250.000

66.000

50.000

8.380.000

100.000

Бр. Наслов на проект

Проект за екипи
рање и обука на
вработените во
Одделението за ЛЕР
во планирањето и
давањето на бизнис
услуги

Креирање на база
на податоци за биз
нис активности и
ресурси во рамки
на Одделението за
ЛЕР.

Проект за пот
тикнување на
јавно-приватно
партнерство

Развој на бизнис
парк/инкубатор
(капацитети и
услуги)

Развој на совето
давни пакети и
нефинансиска под
дршка за развој на
претприемништво
во урбаните и
руралните области

1

2

3

4

5

100

15

100

9

20

73

81

80

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

Одржлив економски развој

12

други
извори

- Општина Гевгелија;
- Граѓани;
- НВО.

- Општина Гевгелија;
- Граѓани.

- Јавни претпријатија;
- МСП;
- НВО.

- Локална самоуправа;
- Центар за вработување
Гевгелија;
- Централен регистер на
Република Македонија.

- Локална
администрација;
- Мали и средни
претпријатија;
- Консултантски куќи;
- НВО.

Партнери за
имплементација

6 месеци

1 година

6 месеци

1 месец

1 година

2008

2010

2008

2007

2007

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Граѓани;
- МСП.

- МСП;
- Занаетчии.

- Јавни претпријатија;
- МСП.

- Локална
администрација;
- МСП;
- Граѓани.

- Локална
самоуправа;
- Мали и средни
претпријатија;
- Граѓани.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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30.000

1.000.000

200.000

Бр. Наслов на проект

Проект за развој на
претприемнички
вештини во
партнерство со
Агенцијата за
вработување,
со приватниот и
граѓанскиот сектор

Проект за основање
на Регионален
центар за развој
со соодветни
човечки ресурси,
опрема, обученост
во менаџментот и
развојот во делот
на регионалната и
прекуграничната
соработка

Проект за основање
на мрежа за бизнис
поддршка во
Гевгелија (јавно и
приватно членство),
вклучувајќи и обука
за планирање
и промоција на
бизнис можностите

Изградба на
технолошки парк
„Прдејци“

Отворање на
Занаетчиски центар

6

7

8

9

10

12.800.000

854.235.000

Вкупна
сума

7

1,5

10

10

10

15

78

43,5

90

90

90

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

15

40

други
извори

2007-2008

2010

2008

2008

2008

- Граѓани;
- Занаетчии.

- Граѓани;
- Јавни претпријатија;
- Домашни и странски
приватни компании.

- Јавни претпријатија;
- Приватни
претпријатија;
- Зинтересирани
инвеститори.

- МСП;
- Заинтересирани
инвеститори.

- МСП;
- НВО;
- Граѓани.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

1 година

1 година

- Општина Гевгелија;
- Влада на Република
Македонија.
- Општина Гевгелија;
- Здружение на
занаетчии.

1 година

1 година

6 месеци

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- Јавни и приватни
претпријатија.

- Општина Гевгелија со
соседните општини;
- Локална развојна
агенција;
- УНДП.

- Општина Гевгелија;
- Агенција за
вработување.

Партнери за
имплементација

156
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280.000

350.000

280.000

250.000

250.000

80.000

Основање и обука
на туристичка
асоцијација во
Гевгелија

Детална анализа
на туристичките
карактеристики,
капацитети и услуги
во овој сектор

Основање на
асоцијација
на текстилни
работници

Детална анализа на
карактеристиките
и капацитетите на
текстилниот сектор

Детална анализа на
карактеристиките
и потенцијалите
на земјоделскиот
сектор во општина
Гевгелија

Покренување
иницијатива за
окрупнување на
земјоделското
земјиште

11

12

13

14

15

16

Бр. Наслов на проект

Вкупна
сума

100

10

10

64

90

64

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

90

100

36

36

други
извори

1 година

3 месеци

- Сите релевантни
институции;
- Општина Гевгелија;
- НВО;
- Земјоделски
здруженија;
- Индивидуални
производители;
- Медиуми.

3 месеци

3 месеци

3 месеци

3 месеци

2008

2008

2009

2009

2008

2008

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- НВО;
- Агенција за
унапредување на
земјоделството.

- Општина Гевгелија;
- Асоцијација на
текстилни работници.

- Општина Гевгелија;
- Текстилни
претпријатија.

- Туристичка асоцијација;
- Туристички
претпријатија;
- Туристички агенции.

- Општина Гевгелија;
- Туристичко
-угостителски
претпријатија;
- Туристички агенции.

Партнери за
имплементација

- Земјоделски
производители
од општината кои
поседуваат ситни
парцели;
- Земјоделски
претпријатија.

- Земјоделски
претпријатија;
- НВО и здруженија на
земјоделци.

- Текстилни
претпријатија.

- Вработени во
текстилната
индустрија;
- Текстилни
претпријатија.

- Туристички агенции;
- Туристичкоугостителски
претпријатија.

- Граѓани;
- Туристичкоугостителски
претпријатија;
- Туристички агенции.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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50.000

12.000.000

100.000

250.000

Бр. Наслов на проект

Формирање на
општинска комисија
за контролирање
на квалитетот
на семенскиот
и на расадниот
материјал

Отворање
на откупен пакувачки центар
за земјоделски
производи

Градење на
капацитетите и
подигање на свеста
на земјоделските
производители
за важноста на
постбербените
активности (миење,
калибрирање,
пакување,
етикетирање,
разладување)

Договарање на
производството
помеѓу
производителите и
трговците

17

18

19

20

Вкупна
сума

10

10

100

40

60

50

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

60

30

40

други
извори

2 години

- Општина Гевгелија;
- Земјоделски
производители и
здруженија;
- Трговци/откупувачи;
- Адвокати, нотари;
- МААСП.

2007/2008

2008

2009/2010

2007

- Индивидуални
земјоделци;
- Земјоделски
здруженија.

- Индивидуални
земјоделски
призводители.

- Земјоделски
производители од
Општина Гевгелија;
- Трговски
претпријатија.

- Индивидуални
земјоделски
производители
(градинари, лозари,
овоштари).

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

6 месеци

2 години

- Општина Гевгелија;
- Трговци со земјоделски
производители;
- Земјоделски
здруженија;
- МААСП.

- Земјоделски
производители;
- Земјоделски
здруженија;
- МААСП;
- Маркетинг агенции,
синџири на маркети,
трговци.

1 месец

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- Подрачна единица на
МЗШВ;
- Агенција за
поттикнување
на развојот на
земјоделството;
- МААСП;
- Земјоделски аптеки;
- Земјоделски
здруженија.

Партнери за
имплементација

158
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175.000

1.500.000

600.000

300.000

Реализација
на едукативни
куресеви за
одгледување на
одредени култури
и одгледување
животни

Иницирање и
поддршка на
стандардизирано
производство

Формирање на
кооперативи
на земјоделски
производители за
заеднички настап
на пазарот

Подобрување
на квалитетот и
достапноста на
советодавни услуги
за земјоделците

21

22

23

24

Бр. Наслов на проект

Вкупна
сума

10

33

50

50

90

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

67

50

50

други
извори

3 месеци

- Општина Гевгелија;
- МААСП, СФАРМ 3
(проект за поддршка
на земјоделските
здруженија во РМ);
- Земјоделски
здруженија.

Континуирано

6 месеци

- Општина Гевгелија;
- Агенција за
поддршка и развој на
земјоделството;
- МААСП;
- Трговци на земјоделски
производи.

- Општина Гевгелија;
- МААСП;
- Факултет за земјоделски
науки и храна - Скопје.

1 месец

Континуирано

2007/2009

2009

Еднаш
годишно

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- МААСП;
- Основните и средното
училиште;
- Факултет за земјоделски
науки и храна;
- Земјоделски
производители и
здруженија.

Партнери за
имплементација

- Агенција за
поддршка на развој
на земјоделствотоРЕ Гевгелија;
- Земјоделски
производители;
- Здруженија на
земјоделци.

- Индивидуални
земјоделци;
- Земјоделски
здруженија.

- Земјоделски
производители
на извозно
ориентирани
производи.

- Индивидуални
земјоделци;
- Потенцијални
земјоделци;
- Земјоделски
здруженија.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија

159

Вкупна
сума

120.000

120.000

120.000

24.873.853

5.569.200.000

Бр. Наслов на проект

Едукација на
земјоделски
производители за
водење евиденција
на фарма

Заштита и ѓубрење
во градинарството

Заштита и ѓубрење
во цвеќарството

Изградба на брана
„Сарандар“

Изградба на ХМС
„Конска брана“

25

26

27

28

29

2.4

20

24

80

73.6

50

50

83

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

50

50

17

други
извори

2011

2006-2011

Континуирано

Континуирано

Континуирано

- Граѓаните на
Општина Гевгелија и
поширокиот регион.

- Локалното
население на Моин
и околината.

- Производители на
цвеќе;
- Членови на
здружението
„Флорамак“.

- Производители
на градинарски
култури;
- Земјоделски
здруженија.

- Земјоделски
производители;
- Земјоделски
здруженија.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

5 години

- Општина Гевгелија;
- Влада на Република
Македонија.

Континуирано

5 години

МААСП;
Општина Гевгелија;
АПРЗМ;
Факултет за земјоделски
науки и храна.

-

Континуирано

Континуирано

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- Фонд за води.

МААСП;
Општина Гевгелија;
АПРЗМ;
Факултет за земјоделски
науки и храна.

-

- Општина Гевгелија;
- МААСП;
- Агенција за
поттикнување
на развојот на
земјоделството;
- Земјоделски
здруженија.

Партнери за
имплементација

160
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Вкупна
сума

200.000

610.000

Бр. Наслов на проект

Процена на
шумските
ресурси и нивно
искористување во
општината. (База
на податоци за
шумските ресурси;
Основање и обука
на Асоцијација
на одгледувачи
на шуми; План
за инвестирање
и одржливо
искористување
на шумите;
Иницијатива за
подобрување
на законската
регулатива).

Проект за
поддршка на
развојот на
нови бизниси во
нетрадиционални
сектори

Проект за развој
на прекугранична
соработка со
прекугранични
општини во Грција
и со општини во
Бугарија

30

31

32

10

10

90

90

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)
други
извори

- Општина Гевгелија;
- Прекугранични и други
општини.

- Општина Гевгелија;
- Донатори;
- НВО.

- Општина Гевгелија;
- ЈП Македонски шуми,
подружница ШС
„Кожуф“.

Партнери за
имплементација

Континуирано

Континуирано

3
месеци

2007-2011

2008-2011

2009

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Граѓани на општина
Гевгелија.

- Занаетчии;
- Здружение на
занаетчии;
- МСП.

- ЈП Македонски
шуми, подружница
ШС „Кожуф“;
- Граѓани на општина
Гевгелија.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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1

75

885.000

37

Процена и
имплементација
на проект за
искористување на
соларната енергија
во регионот на
Гевгелија

36

24

100

- Општина Гевгелија;
- УЦ „Јосиф Јосифовски“;
- Приватни компании кои
работат во областа на
енергетиката;
- НВО сектор.

2007

2007

2007/2008

2007

2007-2011

- Јавни установи;
- Домаќинства;
- Општествен сектор.

- Општински установи
(училишта, градинки,
болници, културни и
социјални установи);
- Бизнис установи
(фабрики,
мали погони,
мали и средни
претпријатија).

- Општински
установи (училишта,
градинки, болници,
културни установи,
социјални установи).

- Општински
установи (училишта,
градинки, болници,
културни установи,
социјални установи).

- Граѓани на општина
Гевгелија.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

1 година

6
месеци

100.000

Кампања „Use it
better, use it less“ и
основање на Фонд
за инвестирање
во енергетската
ефикасност (во
јавен и приватен
сектор)

35

- Претставници од бизнис
секторот;
- Граѓанскиот сектор;
- Медиуми;
- Експерти.

2 години

992.000

Подобрување
на енергетската
ефикасност
75

- UNDP;
- Општинa Гевгелија;
- Локална агенција за
развој Гевгелија;
- ENSI Norway;
- En Effect Bulgaria;
- Проактива.

25

1 година

390.000

34

97.5

- UNDP;
- Општинa Гевгелија;
- Локална агенција за
развој;
- ENSI Norway;
- En Effect Bulgaria.

Процена и
планирање на
енергетската
ефикасност во
општинските
установи
2.5

Континуирано

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- Општина Котка,
Република Финска.

други
извори

Партнери за
имплементација

33

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

Проект за
зајакнување на
партнерствата и за
фасилитација на
директни странски
инвестиции од
Финска

Бр. Наслов на проект

Вкупна
сума

162

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]

Пилот-проект за
искористување на
енергијата од дрвна
маса за топлинска
енергија

38

39

41

План за
имплементација
на систем за
загревање од
геотермални води

300.000.000

300.000

1.350.000

Физибилити студија
за можностите
за развој и
искористување на
биогоривата во
Гевгелија

40

250.000

Бр. Наслов на проект

Студија за
искористување на
потенцијалите на
геотермалните води

Вкупна
сума

10

5

7

90

95

93

100

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)
други
извори

1 година

2 години

2 години

3 години

- УНДП–ЛДА;
- Компанија од
Македонија;
- Компанија од Финска;
- Општина Гевгелија.
- Општина Гевгелија;
- Релевантни институции
од Р. Македонија
(Министерството за
животна средина,
Министерството за
економија, Фонд за
води);
- НВО за заштита на
животната средина и
др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).
- Општина Гевгелија;
- Релевантни институции
од Р. Македонија,
(Министерството за
животна средина,
Министерството за
економија, Фонд за
води);
- НВО за заштита на
животната средина и
др.;
- Граѓани и донатори
(странски и домашни).

2009/2011

2007/2008

2007/2008

2007

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Локална агенција на
развој;
- Општина Гевгелија;
- Стратегиски партнери.

Партнери за
имплементација

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани на Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина;
- МСП.

- Локалната
самоуправа и сите
граѓани на Гевгелија;
- НВО за заштита на
животната средина;
- МСП.

- Општински
установи;
- Индивидуални
домаќинства.

- Јавни установи;
- Домаќинства;
- МСП.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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4

3

2

1

60.000

Евалуација на
образовните
ресурси, услуги
и резултати во
партнерство со
бизнис секторот,
родителите и
другите чинители
во заедницата

10

15.500.000

67

15

100

1.000.000

Фондови/ресурси (%)

/

/

/

/

/

85

90

/

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

100.000

Вкупна
сума

Образование и
обука за завршени
средношколци и
за возрасни лица
во специфични
вештини

Градење на
капацитетите на
групите кои ги
претставуваат
следниве
интереси: животна
средина, семејство
и социјална
заштита, спорт
и рекреација,
културно
наследство
Отворање
на Центар за
комуникација и
за поефикасно
задоволување
на барањата на
граѓаните

Бр. Наслов на проект

33

/

/

/

други
извори

2008

2007

2009

2007

- Ученици кои треба
да се запишат во
средното училиште.

- Завршени
средношколци;
- Возрасни
невработени лица.

- Граѓаните на
општина Гевгелија.

- Граѓаните на
општина Гевгелија.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

1 месец

Годишно

- Општина Гевгелија;
- Работнички
универзитет;
- Стопанственици од
општината;
- СОУ;
- МОН.

Општина Гевгелија;
СОУ;
Бизнис сектор;
Совет на родители;
Биро за вработување.

1 година

- Општина Гевгелија;
- Правни експерти;
- Претставници од
релевантни институции
од централната власт.

-

Годишно

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Сите релевантни
институции;
- НВО;
- Здруженија на граѓани;
- Поединци, експерти;
- Медиуми.

Партнери за
имплементација

Квалитет на живот, образование и обука
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Вкупна
сума

100.000

24.000.000

600.000

10.000

100.000

Бр. Наслов на проект

Напредна обука
за наставници
и курсеви за
подобрување на
наставните методи

Подобрување
на училишните
згради и на
инфраструктурата

Опремување
на училиштата:
подобрување
на обемот и на
квалитетот на
училишната
опрема

Формирање
на мрежа од
институции
за работа по
специфичните
категории на
граѓани

Кампања за
дестигматизација
на јавноста за
специфичните
категории на
граѓани

5

6

7

8

9

30

100

10

10

20

30

/

/

/

80

30

/

90

90

/

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

10

/

/

/

/

други
извори

Општина Гевгелија;
ЦСЗ;
НВО;
Релевантни
институции.
Општина Гевгелија;
ЦСЗ;
НВО;
Релевантни
институции;
- Медиуми;
- Приватни
стопанственици и
волонтери.

-

-

- Основните и средното
училиште;
- МОН;
- Биро за развој на
образованието.
- Општина Гевгелија;
- Основните и средното
училиште;
- МОН;
- Донатори;
- Локални
стопанственици.
- Општина Гевгелија;
- Основните и средното
училиште;
- МОН;
- Донатори;
- Локални
стопанственици.

Партнери за
имплементација

Годишно

2 месеци

Годишно

Годишно

2 месеци

2007

2007

2007

2007

Годишно

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Специфични
категории граѓани
со нивните
семејства;
- Целокупна јавност.

- Специфични
категории граѓани.

- Учениците и
наставниците во
основните и во
средното училиште.

- Учениците и
наставници во
основните и во
средното училиште.

- Наставници во
основните и во
средното училиште.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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220.600

60.000

Реновирање на
младинскиот дом
„Висока чука“

Едукативен проект
за справување
со болести на
зависности

Превентивна
програма за млади
за усвојување на
здрави животни
стилови

10

11

12

13

15

10.000.000

3.100.000

2.480.000

Програма за грижа
на стари лица и на
лица со посебни
потреби

14

35.000

Бр. Наслов на проект

Партерно
уредување на
централното
градско подрачје
Партерно
уредување на
центарот и на
населените места
во општина
Гевгелија

Вкупна
сума

50

20

20

70

20

100

/

/

/

/

/

/

50

80

80

/

80

/

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

/

/

/

30

/

/

други
извори

- Општина Гевгелија;
- Месни заедници;
- Донатори.

- Општина Гевгелија;
- Донатори.

- Општина Гевгелија;
- Училиштата и совети на
родители;
- ЦСЗ;
- Општа болница Гевгелија
- НВО;
- Волонтери.
- Општина Гевгелија;
- Училиштата и совети на
родители;
- ЦСЗ;
- Општа болница Гевгелија;
- НВО;
- Волонтери.

- Општина Гевгелија;
- Донатори.

- Општина Гевгелија;
- ЦСЗ;
- Општа болница Гевгелија;
- НВО;
- Сојуз на пензионери;
- Донатори;
- Приватни
стопанственици.

Партнери за
имплементација

2007

2011

2008

2007

2010

2009

- Жители на
населените места.

- Граѓаните на
општина Гевгелија.

- Младата популација
и пошироката
јавност.

- Ученици од
повисоките
одделенија
во основните
училишта;
- Ученици од
средното училиште.

- Млади од општина
Гевгелија и
регионот.

- Стари лица;
- Лица со посебни
потреби.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

5 години

1 година

3 месеци

3 месеци

6 месеци

4 месеци

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

166

Стратегија за одржлив развој [2006–2011]

Вкупна
сума

10.000.000

35.000.000

53.475.000

15.500.000

Бр. Наслов на проект

Планирање и
финансирање
на културни
активности и
манифестации

Планирање и
финансирање
на спортски
активности и
натпревари

Изградба на Мулти
функционален
граѓански центар
(библиотека)

Реконструкција на
Народниот театар
во Гевгелија

16

17

18

19

20

13

65

50

/

/

/

/

80

87

35

50

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

/

/

/

/

други
извори

- Општина Гевгелија;
- МОН;
- Министерство за
култура;
- НВО;
- Приватен сектор;
- Меѓународни
донатори.
- Општина Гевгелија;
- Министерство за
култура;
- Донатори.

- Општина Гевгелија и
целните групи.

- Општина Гевгелија и
целните групи.

Партнери за
имплементација

1 година

2 години

Годишно

Годишно

2007

2007

2007

2007

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Граѓаните на
општина Гевгелија;
- Творци од областа
на културата.

- Ученици и студенти;
- Професионални
корисници на
стручна литература;
- Граѓани.

- Уметници;
- Здруженија на
граѓани;
- Невладини
организации;
- Физички и правни
лица кои вршат
дејност од областа
на културата;
- Граѓаните на
општина Гевгелија.
- Спортисти;
- Здруженија на
граѓани;
- Невладини
организации;
- Спортски клубови;
- Физички и правни
лица кои вршат
дејност од областа
на спортот;
- Граѓаните на
општина Гевгелија.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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3.200.000

22.500.000

6.200.000

1.550.000

600.000

1.240.000

Реконструкција на
Пионерски дом

Реконструкција
и функционално
подобрување
на културните
капацитети во
населените места

Изградба на
нов Спортскорекреативен
центар во Гевгелија

Уредување на
спомен-паркот
„Мрзенци“

Санација на
излетничкото
место „Динќут“

Регионална и
прекугранична
канцеларија за
развој на културата
и на спортот

20

21

22

23

24

25

26

700.000

Реконструкција на
спортската сала
„Партизан“

Бр. Наслов на проект

Вкупна
сума

20

20

20

16

50

50

29

/

/

/

/

/

/

/

80

80

80

84

50

50

71

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

/

/

/

/

/

/

/

други
извори

Општина Гевгелија;
Месни заедници;
Донатори;
Локални
стопанственици.

- Општина Гевгелија;
- Физички и правни
лица од областа на
културата;
- Донатори;
- Прекугранични
општини.

- Општина Гевгелија;
- Министерство за
култура;
- Донатори.
- Општина Гевгелија;
- Приватни и јавни
претпријатија;
- Донатори.

- Општина Гевгелија;
- ЈП за стопанисување со
објекти за спорт;
- Донатори.

-

- Општина Гевгелија;
- Донатори;
- Локални
стопанственици.
- Општина Гевгелија;
- Донатори;
- Локални
стопанственици.

Партнери за
имплементација

2008

2007

2007

2007

2007

2007

2007

- Граѓаните на
општина Гевгелија;
- Физички и правни
лица од областа на
културата
- Граѓани од
прекуграничните
општини.

- Жителите на
Гевгелија.

- Жителите на
населените места;
- КУД;
- Млади творци
од областа на
културата.
- Граѓаните на
општина Гевгелија;
- Спортски клубови;
- Љубители на
спортот од
државата и од
соседните земји.
- Локалното
население;
- Домашни и
странски туристи.

- Граѓаните на
општина Гевгелија.

- Спортистипоединци;
- Спортски клубови.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

9 месеци

2 месеци

6 месеци

4 години

4 години

2 години

3 месеци

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација
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1.800.000

1.860.000

1.240.000

3.100.000

Развој на
историското
јадро на Гевгелија
преку неговата
интегрална
заштита

Проект за урбана
и функционална
ревитализација на
Старата чаршија

Реконструкција
и конзервација
на оџакот на
„Филатура“

Отворање на
„Градска куќа“

27

28

29

30

Бр. Наслов на проект

Вкупна
сума

20

20

20

22

/

/

/

/

80

80

80

78

Локална
Централна
донатори
самоуправа
власт

Фондови/ресурси (%)

/

/

/

/

други
извори

6 месеци

1 година

6 месеци

- Општина Гевгелија;
- Министерство за
култура;
- Донатори;
- Локални
стопанственици.
- Општина Гевгелија;
- Министерство за
култура;
- Донатори;
- Локални
стопанственици.
- Општина Гевгелија;
- Министерство за
култура.

6 месеци

2008

2009

2007

2008

Почеток на
Времетрае
имплеменње
тација

- Општина Гевгелија;
- Министерство за
култура;
- Донатори.

Партнери за
имплементација

- Општина Гевгелија;
- Жителите на
Гевгелија.

- Општина Гевгелија;
- Жителите на
Гевгелија;
- Домашни и
странски туристи.

- Занаетчи, трговци
и стопанственици;
лоцирани на оваа
улица;
- Угостителски
објекти;
- Жителите на
Гевгелија.

- Општина Гевгелија;
- Домашни и
странски туристи.

Корисници

АКЦИОНЕН ПЛАН

Општина Гевгелија
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Одговорно лице:
Кире Јанишлиев

Одговорно лице:

Митко Дојчинов

Членови:
• Тони Николов
• Дејан Маркудов
• Ристо Атанасовски

Проектен тим

Проектен тим

Членови:
• Станка Карајанова
• Благој Караѓорѓев
• Димитар Апостолов

Работна група за
одржлив економски развој

претставник на ЛВ/менаџер на развоен тим: Кире Јанешлиев
претставник на Советот/ вклучен во групите: Петко Смилков
претставник од бизнис секторот: Јован Давалиев
претставник од НВОи: Катица Хаџи-Николова Трајковска
Фасилитатори на работните групи: Кире Јанишлиев,
Катерина Ашикова, Митко Дојчинов

Работна група за
инфраструктура

•
•
•
•
•
•

Совет

Координативно тело за имплементација на СОР

Градоначалник

ЛЕР

АКЦИОНЕН ПЛАН

Членови:
• Катица Хаџиниколова
Трајковска
• Лазар Трајков
• Никола Малевски

Катерина Ашикова

Одговорно лице:

Проектен тим

Работна група за
квалитет на живот,
образование и обука

Структура за имплементација и мониторинг на АП од
Стратегијата за одржлив развој на Општина Гевгелија

