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Javna rasprava po Nacrt-Buxetot na Op{tina Gevgelija

По усвојувањето од страна на Советот на Општина 
Гевгелија, Нацрт-Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година се 
наоѓа на јавна расправа. Во наредните две недели, граѓаните по 
електронски пат и во непосредни средби во Месните заедници и 
на јавни трибини, ќе можат да дадат предлози, сугестии и 
забелешки. На тој начин тие ќе се вклучат во дефинирањето на 
финансиската политика на Општината во наредната година. 
Нацрт-Буџетот е поставен на веб-страната на Општина Гевгелија, 
каде што истовремено ќе биде поставена и јавна анкета за 
предлози и забелешки по Нацрт-Буџетот.

Покрај ова предвидени, се средби на Градоначалникот на 
Општина Гевгелија со граѓаните во месните заедници, како и јавна 
трибина во Гевгелија. По јавната расправа, се очекува Предлог-
Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, пред крајот на 
годината, повторно да се најде пред советниците за конечно 
усвојување.

Вкупниот Буџет на Општина Гевгелија за 2022 година е 
проектиран на 459.635.291 денар, а Основниот буџет на 
214.802.359 денари. Покрај приходите на Основниот буџет, во 
структурата на Вкупниот буџет се приходите на дотации во износ 
од 226.832.932 денари, на донации од 4.000.000 денари и на 
приходите на самофинансирачките активности во износ од 
14.000.000 денари. За капитални расходи во Основниот буџет се 
предвидени 69.650.000 денари или 32,43%.
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Od oktomvri, Op{tina Gevgelija pla}a {estkratno poskapa cena za 
elektri~na energija za uli~noto osvetluvawe

           Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон 
Сарамандов, на 3 седница, го информираше на Советот на 
Општина за новонастанатата ситуација со снабдувањето со 
електрична енергија и активностите кои локалната самоуправа ги 
презема за справување со економската криза. Истакна дека биле 
направени средби со повеќе компании кои работат на 
проблематиката за јавно осветлување, биле посетени Општина 
Кавадарци и Општина Штип, каде било разговарано за тоа што се 
можат Општините да направат во однос на овој процес.

- Заклучокот е дека, во моментот, излез од 
новонастанатата ситуација со енергетската криза е воведување 
рестриктивни мерки и правење напори за што побрза замена на 
постоечките натриумови сијалици за јавно осветлување со нови 
лед-сијалици, истакна градоначалникот Сарамандов.

Имено, снабдувачот со електрична енергија „У ПОВЕР ДОО 
експорт-импорт“- Скопје го раскинал еднострано договорот со 
Општина Гевгелија во септември. Во новонастанатата ситуација, 
Општина Гевгелија премина на снабдување со електрична 
енергија во краен случај, согласно Законот за енергетика, со тоа 
што склучи договор со ЕВН Хоме Доо.

Во текот на октомври, беше започната нова тендерска 
постапка за јавна набавка, на која беше понудена само една 
понуда, но истата е одбиена поради високата цена за kWh. Во 
периодот од 1 октомври до склучувањето на нов договор за 
снабдување со електрична енергија, се додека не бидат добиени 
други насоки од РКЕ, во Општина Гевгелија е надмината 
опасноста од останување без снабдување со електрична енергија. 
Доколку, продолжи договорот за снабдување во краен случај, 
цените сигурно ќе бидат повисоки. Во меѓувреме, беа известени 
сите надлежни институции.

 -  Ќе работиме на тоа Општина Гевгелија да го изменаџира 
целиот овој процес на справување со енергетската криза, на 
начин кој ќе предизвика најмалку штета, истакна Сарамандов.
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  Odbeleæan Patroniot praznik na OOU "Kliment Ohridski"

           Со пригодна реч за Свети Климент Охридски, со рецитал, 
литературни творби, музички нумери, како и спортски вежби, 
учениците и наставниците од ООУ „Климент Охридски“ од 
Миравци го прославија својот Патронен празник. И, оваа година, 
поради КОВИД-пандемијата, празникот беше одбележан 
виртуелно.

- Честит и вековит да ни биде Денот на училиштето и да го 
спомнуваме нашиот патрон, Климент Охридски!, напишаа тие на 
Фејсбук-страната на своето училиштето.

Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон 
Сарамандов, упати честитка до колективот и учениците во ООУ 
„Климент Охридски“, посакувајќи им успешна реализација на 
воспитно-образовниот процес и чествување на Патрониот празник 
долги лета, во чест на сесловенскиот просветител, 
основоположник на Охридската книжевна школа, како должност на 
сите, оддавајќи  почит за неговиот лик и дело.
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