
OP[TINA GEVGELIJA

DNEVEN BILTEN

22.04.2021-^etvrtok

PROTOKOL

Utre, Sovetot na Op{tina Gevgelija }e rasprava za Kvartalniot 
izve{taj

Советот на Општина Гевгелија, на 23 април, 2021 година, 
ќе ја одржи својата 61 седница. Седницата на Советот ќе се одржи 
во Салата на хотел „Аполонија“- Гевгелија, со почеток во 11:00 
часот, со почитување на протоколите за заштита и спречување на 
ширењето на Корона вирусот. На седницата, членовите на 
Советот ќе работат по следниот дневен ред:

1. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2021 година, за периодот 1.1.2021 година - 
31.3.2021 година (кумулативно);

2. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на 
Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година;

3. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на 
Програмата за комунално уредување во Општина 
Гевгелија во 2021 година;

4. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на 
Програма за локални патишта и улици во Општина 
Гевгелија во 2021 година;

5. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на 
Предлог-Програмата за активностите на Општина 
Гевгелија во областа на Локалниот економски развој 
(ЛЕР) и прекугранична соработка за 2021 година;

6. Предлог-Статутарна Одлука за измена и 
дополнување на Статутот на Општина Гевгелија.

7. Предлог-Одлука за усвојување на физибилити 
студија по „ESCO“ модел за јавно приватно партнерство 
за улично осветлување во Општина Гевгелија;

8. Предлог-Одлука за усвојување на референтна 
вредност на потрошувачка за електрична енергија за 
улично осветлување во Општина Гевгелија;
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9.  Предлог-Годишен извештај за работата на 
Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 
2020 година;

10. Предлог-Годишен извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 
за 2020 година;

11. Предлог-Одлука за сопствено учество на Општина 
Гевгелија за реализација на проектот „Адаптација на 
сместувачки објект во туристичко место Смрдлива Вода
“;

12. Предлог-Одлука за позајмица на средства од 
Општинскиот буџет за реализација на проектот 
„Одржливо управување на прекуграничните водни 
ресурси“;

13. Предлог-Одлука за давање согласност на Измените 
и дополнувањата на Годишниот план за вработување 
во Општина Гевгелија за 2021 година;

14. Предлог-Одлука за давање под закуп за користење и 
стопанисување со објект КП 1082 КО Ума во 
сопственост на Општина Гевгелија;

15. Предлог-Статутарна одлука за измена и 
дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Детска радост“- 
Гевгелија;

16. Предлог-Одлука за давање на користење, 
одржување и управување на Детската градинка 
„Развигорче“ во Прдејци, општина Гевгелија, на ЈОУДГ 
„Детска радост“- Гевгелија;

17. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за 
работата на Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата во Општина Гевгелија за 2021 
година;

18. Предлог-Заклучок за усвојување на Програмата за 
работата на Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата во Општина Гевгелија за 2021 
година;
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19. Информација за работењето на АД за 
водостопанство на РМ- Подружница „Јужен Вардар“- 
Гевгелија;

20. Предлог-Одлука за давање согласност на Измените 
и дополнувањата на Годишниот план за вработување 
на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 2021 година;

21. Предлог-Решение за разрешување на член од 
Надзорен одбор на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија;

22. Предлог-Решение за именување член во Надзорен 
одбор на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија.
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INFORMACII

Deneska, v.d. direktorot na Centarot za upravuvawe so krizi, 
Angelov, doa|a vo poseta na op{tina Gevgelija

Денеска, во работна посета на општина Гевгелија доаѓа 
в.д. директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанче 
Ангелов, заедно со претставници од Француската Амбасада. 
Ангелов ќе го посети Транзитниот прифатен центар „Винојуг“ и 
Регионалниот центар за управување со кризи- Гевгелија. Посетата 
се должи на активностите поврзани со запознавање на реалната 
состојба за постоење кризна состојба на подрачјата на јужната и 
северната граница, согласно Одлуката на Владата на РСМ. Но, и 
за активностите за превенција и справување со влезот и 
транзитирањето на мигрантите на територијата на државата.

Одлуката на Владата на РСМ за постоење кризна состојба 
на дел од територијата на државата, на јужната и северната 
граница е донесена согласно заклучоците произлезени на 
седницата на Управувачкиот комитет и разгледуањето на 
заклучоците од страна на Главниот штаб при ЦУК. Врз основа на 
заклучоците, е донесен Акциски план за превенција и справување 
со влезот и транзитирањето на мигрантите на територијата на 
државата, како превентива од зголемен обем на влез на мигранти 
и заштита на јавното здравје во услови на пандемија.  
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Gevgeliskite osnovni u~ili{ta del od inicijativata na BRO za 
odbele`uvawe na Denot na planetata Zemja

           По повод, 22 април, Светскиот ден на планетата Земја, 
четирите основни училишта од општина Гевгелија: „Владо 
Кантарџиев“, „Крсте Мисирков“, „Ристо Шуклев“- Негорци и 
„Климент Охридски“- Миравци ја прифатија иницијативата од 
Бирото за развој на образованието да учествуваат во 
одбележување на Денот. Учениците, преку алатката за 
реализирање онлјан-настава Teams, следеа презентации и 
одговараа прашања преку квиз. Целта на оваа иницијатива на 
БРО под мотото „Немаме резервна планета, планетата Земја е 
наш дом“, е учениците да научат нешто ново за планетата Земја и 
да им се вроди поттик за реализирање акции, со кои би ја 
заштитиле животната средина. 

Инаку, учениците заедно со своите наставници, по повод 
Денот на планетата Земја, ќе реализираат и воннаставни 
активности. На тема „Планетата Земја“, ќе се претстават со 
ликовно-уметнички творби, книжевно творештво и сл.
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