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Novi perspektivi se otvoraat pred op{tina Gevgelija

Градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков на
вчерашната седница, го информираше Советот на општина
Гевгелија за своето едногодишно работењето, притоа,
нагласувајќи дека изминатата 2018 година беше година во која се
решаваат битни прашања за функционирањето на локалната
самоуправа. Притоа, како појдовни определби за своето
ангажирање ги посочи транспарентноста, домаќинското работење
и организационата консолидација на општинската
администрација.
-Како новоизбрани органи на локалната самоуправа се
соочивме со потребата за брза финансиска консолидација на
општината, во прв ред, поради наследениот долг. Тоа
претставуваше наша прва и приоритетна задача, бидејќи од тоа
зависеше фуннкционирањето на локалната самоуправа. Минатата
година беа исплатени 25 милиони денари или скоро 20% од
наследениот долг од 143 милиони денари. За целосно решавање
на проблемот значително придонесоа доделените 60.627.131
денари од Владата на Република Македонија, согласно новиот
закон за санирање на општинските долгови, за исплата на старите
долгови кон доверителите. По донесената одлука на Советот на
општина Гевгелија за одобрување на средствата за финансирање
на доспеаните, а неплатени обврски на општина Гевгелија кон
доверителите, веднаш беа исплатени 51.839.682 денари долг на
12 доверители, а деновиве уште 8.787.449 денари од долгот.
Додека траеше постапката на раздолжување, од општинскиот
буџет дополнително беа исплатени помалите износи на обврски
кон одделни доверители. Така, за исплата остануваат уште околу
18 милиони денари, кои ќе ги сервисираме годинава од
општинскиот буџет, реше Поцков.
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-Минатата година како приоритетна се наметна и потребата
од организациона консолидација на општинската администрација,
бидејќи од вкупно еден сектор и 13 одделенија колку што ги има
во општинската администрација, само пет одделенија имаа
раководители. Во 2018 година посебно внимание беше посветено
на финиширањето на капиталните инвестициони зафати во
општина Гевгелија. Но, не само затоа што ветив преземајќи ја
градоначалничката функција, туку поради фактот дека
најголемиот дел од овие проекти се финансираат со средства од
граѓаните или со донации од меѓународните институции. Бидејќи
многу поважно од личните суети е граѓаните во општината по
подолго време да пијат здрава и квалитетна вода од новиот
водоснабдителен систем. Како што е добро Гевгелија да има
Времена депонија за комунален отпад и Пречистителна станица.
Со реализацијата на главните еколошки проекти всушност ја
трасираме визијата за оддржлив еколошки и економски развој на
општина Гевгелија, консататира градоначалникот на општина
Гевгелија пред советниците.
-Слободно можам да констатирам дека во текот на
изминатата година се направени потребните предуслови во 2019
година, општина Гевгелија да биде фискално стабилна и
солвентна за да може да ги извршува сите свои функции и
надлежности. Но, и да може да аплицира на сите новоотворени
меѓународни програми и фондови, кои годинава ќе ги има поради
забрзаниот процес на евро-атланските интеграции на нашата
земја, рече градоначалникот Сашо Поцков, информирајќи ги
советниците за приоритетните активности што претстојат, а се
директно врзани за развојот на општината.
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Пред се, реализацијата на германскиот грант од 2,5
милиони евра преку KFW кој ќе биде наменет за капитални
комунални проекти. Во преговори сме за обезбедување средства
преку ИОМ за изградба на патот до Времената депонија за
комунален отпад. Проектот за сообраќаен режим во Гевгелија е
веќе готов, а тоа значи се создаваат услови за воведување на
зонско паркирање, по расправата во Општинскиот совет за
безбеднопст во сообраќајот и во Советот на општината. Наскоро,
очекувам веќе на наредната седница, пред Советот да се најде
Предлог-Деталниот урбанистички план за центарот на градот со
што се создаваат предуслови за негово уредување, информираше
градоначалникот Сашо Поцков, оценувајќи дека како
градоначалник на општина Гевгелија во текот на 2018 година имал
добра соработка со Советот на општината.
На седницата беше соопштено дека стационарот за
бездомни животни ќе се гради во Валандово. До промена на
локацијата на овој регионален објект дојде поради појавените
пречки при обезбедувањето на локација наспроти потребата од
забрзување на постапката. За одбележување е и подготвеноста
на општина Валандово да го прифати регионалниот стационар на
своја територија. До реализацијата на овој проект,
ЈПКД„Комуналец“ забрзано го приспособува започнатиот
привремен објект за стационирање кај Сува река и во соработка
со невладините организации, бездомните кучиња, по третирањето
од надлежната ветеринарна станица, ќе бидат згрижувани тука.
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Usvoena zavr{nata smetka za Buxetot na op{tina Gevgelija vo 2018
godina

Советот на општина Гевгелија на денешната 24.седница ја
усвои завршната сметка на Буџетот на општина Гевгелија за 2018
година, според која вкупно реализираните приходи во
општинскиот буџет иснесуваат 386.450.966 денари или 54,6% од
планираниот буџет во износ од 707.461.658 денари. Приходите на
основниот буџет се реализирани во висина од 144.493.048 денари
или 40,60% од планираните приходи, а произлегуваат од
даночните и неданочните приходи, капитални приходи и
трансфери и донации. Вкупно реализираните расходи од
364.410.495 денари изнесуваат 51,5% од вкупно планираните
расходи за 2018 година или 94,2% во споредба со реализираните
приходи.
Советниците го усвоија Кварталниот извештај за Буџетот
на општина Гевгелија за 2018 година, а беа усвоени и годишните
сметки на сите јавни образовни институции во општината и
локалните јавни установи. Советот на општина Гевгелија го усвои
извештајот за работата на Општиннскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата во општина, а беше информиран и
Гевгелија за прогласената епидемија од морбили на подрачјето на
општина Гевгелија. Советот донесе повеќе одлуки за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко-планска документација
на земјиштето, во врска со поведената постапка за легализација
на бесправните објкти.
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OBJAVI
U~enicite ovaa i poslednata sabota od mart }e ja nadomestat
propu{tenata nastava vo januari

На 16 и 30 март 2019 година во сите основни и средни училишта
во Македонија ќе се одвива редовна настава. Тоа значи дека ќе се
одработуваат часови според распоред за понеделник, односно за
вторник. Со одработување на овие саботи ќе се надоместува
пропуштената настава од 21 и 22 јануари, кога поради загадениот
воздух учениците имаа продолжен распуст. Дополнувањето на
Календарот за организација и работа на основните и средните
училишта е објавен во Службен весник, а информацијата ја
потврдија и од Министерството за образование и наука.
Иако, Гевгелија немаше проблеми со загадениот воздух,
учениците во основните училишта и средноучилишниот центар во
Гевгелија на 21 и 22 јануари, исто така, немаа настава. Поради
што и тие мора да ги одработат овие часови оваа и последната
сабота од месец март.
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