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PROTOKOL

Deneska, }e zasedava Sovetot na Op{tina Gevgelija

Денеска (29 април, 2022 година), Советот на Општина 
Гевгелија ќе ја одржи својата 9 седница. Советот ќе заседава по 
Извештаите од реализацијата на Програмата за уредување на 
градежното земјиште во општина Гевгелија и Програмата за 
изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските 
патишта и улици во општина Гевгелија за 2021 година. Исто така, 
членовите на Советот ќе расправаат по предлог-одлуки за 
прифаќање на неколку иницијативи: за измена и дополнување на 
УП за село Прдејци- Блок 5, за изработка на измена и 
дополнување на ДУП за дел од блок 10.2, за изработка на измена 
и дополнување на дел од Блок (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) од УП за село 
Богородица. На 8 седница, ќе уследат и предлог-измените и 
дополнувањата на Програмата за изработка на УП во Гевгелија за 
2022 година и предлог-измените и дополнувањата на Програмата 
за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за 
2022 година. На дневен ред, за усвојување ќе се најдат и 
Годишнот финансов план на ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито
“- Гевгелија за 2022 година, Извештајот за работа на Општинскиот 
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина 
Гевгелија за 2022 година и Програмата за работа на работното 
тело за 2022 година, Финансискиот извештај на ЈПКД „Комуналец“- 
Гевгелија за периодот од  1 јануари до 31 декември, 2021 година и 
Завршната сметка на Јавното комунално претпријатие за 2021 
година. На оваа седница, ќе уследат и советнички прашања.

За работа на Советот на Општина Гевгелија на 9 седница е 
утврден следниот дневен ред:

1. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за 
спроведување на Програмата за развој на Центарот за 
развој на Југоисточен плански регион за 2021 година,

2. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за уредување на градежно 
земјиште во општина Гевгелија за 2021 година,
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3. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на општинските патишта и улици во 
општина Гевгелија за 2021 година,

4. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за 
реонизација на општинските основни училишта на 
територијата на Општина Гевгелија,

5. Предлог-Решение за запишување на ученици во I година 
средно образование во СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија 
во 2022/2023 год.,

6.   Предлог-Решение за усвојување на измените и 
дополнувањата на Годишниот план за вработување на СОУ 
„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија за 2022 година,

7. Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијатива за Измена и 
дополнување на Урбанистички план за село Прдејци - Блок 
5, општина Гевгелија (барател: ДПТУ "ДОРЛЕНД" ДООЕЛ 
од с.Прдејци),

8. Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијатива за 
изработка на Измена и дополнување на Детален 
Урбанистички план за дел од блок 10.2, општина Гевгелија 
(барател: "МАКПЕТРОЛ" ДООЕЛ од Скопје),

9. Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијатива за 
изработка на Изменување и дополнување на дел од Блок 
(Блок 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) од Урбанистички план за село 
Богородица, КО Богородица - општина Гевгелија (барател: 
Васил Јанкулов од Гевгелија),

10. Предлог-Програма за измена и дополнување на 
Програмата за изработка на урбанистички планови во 
Гевгелија за 2022 година,

11. Предлог-Програма за измена и дополнување на 
Програмата за уредување на градежното земјиште во 
општина Гевгелија за 2022 година,
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12. Предлог-Препорака за зголемена полициска контрола на 
патниот правец Смоквица-Прдејци,

13. Предлог-Решение за усвојување на Годишниот финансов 
план на JOУ Пионерски дом "Јосип Броз - Тито" за 2022 
година,

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

15. Предлог-Заклучок за усвојување на Програмата за работа 
на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата во општина Гевгелија за 2022 година,

16. Предлог-Решение за давање согласност на финансиски 
извештај на ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија за периодот 
01.01.2021г. - 31.12.2021 год.,

17. Предлог-Решение за давање согласност на Годишна 
завршна сметка на ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија за 2021 
година,

18. Предлог-Решение за давање согласност на Извештај за 
работењето на ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија за 2021 
година,

19. Предлог-Решение за разрешување член на Одборот за 
надзор на материјално-финансиското работење во ЈПКД 
"Комуналец"- Гевгелија (Ивана Чабулева),

20. Предлог-Решение за именување член на Одборот за 
надзор на материјално-финансиското работење во ЈПКД 
"Комуналец"- Гевгелија,

21. Предлог-Решение за разрешување член на Одборот за 
надзор на материјално-финансиското работење во ЈПКД 
"Комуналец"- Гевгелија (Тодор Ѓоков),

22. Предлог-Решение за именување член на Одборот за 
надзор на материјално-финансиското работење во ЈПКД 
"Комуналец"- Гевгелија,

23. Предлог-Решение за разрешување член на Одборот за 
надзор на материјално-финансиското работење во ЈПКД 
"Комуналец"- Гевгелија (Сава Чурлинова- Костова),
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24. Предлог-Решение за именување член на Одборот за 
надзор на материјално-финансиското работење во ЈПКД 
"Комуналец"- Гевгелија,

25. Предлог-Решение за разрешување на член на Локалната 
комисија за борба против трговија со луѓе и илегална 
миграција во Општина Гевгелија (Кристина Бичанин),

26. Предлог-Решение за именување на член на Локалната 
комисија за борба против трговија со луѓе и илегална 
миграција во Општина Гевгелија (директор Васка Јанчев),

27. Информација за состојбата со употребата на наркотици и 
психотропни супстанци кај младите во општина Гевгелија, 
(од J3У Општа болница- Гевгелија),

28. Информација за одржаниот Туристички саем во Белград, Р. 
Србија, на кој Општина Гевгелија зеде учество заедно со 
Општините Дојран, Охрид и Демир Капија.

29. Советнички прашања.

9 седница на Советот на Општина Гевгелија ќе се одржи во 
Малата сала на Народниот театар, со почеток во 10:00 часот.
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NASTANI

Koncert za flejta i pijano "Koloritot na flejtata"

            На 4 мај, 2022 година, во Малата сала на Народниот 
театар, Дом на култура „Македонија“- Гевгелија ќе биде домаќин 
на концертот „Колоритот на флејтата“. На концертот за флејта и 
пијано ќе бидат отсвирани композиции од: Herman Beeftink, Ian 
Clarke, Takatsugu Muramatsu, Gary Schocker и Nino Rota, во 
изведба на музичките уметници, Силвана Чулева Атанасова и 
Емилија Кабранова Филипова.

Концертот ќе започне во 19:00 часот, а влезот е слободен 
за љубителите на класичната музика. Проектот е поддржан од 
Министерството за култура.
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Izlo`ba na fotografii i promocija na film od Bojan Petkovski

           Во Малата сала на Народниот театар- Гевгелија, на 3 мај, 
со почеток во 12:00 часот, ќе биде отворена изложба на 
фотографии „Реинкарнација“ и ќе се промовира краток филм „Не 
плети лесо“. Станува збор за настан од традиционалната 
уметност и материјалната култура во 19 и 20 век, на кој ќе се 
презентираат авторски дела на младиот уметник и етнокореолог, 
Бојан Петковски од Скопје. „Реинкарнација“ е изложба на 
фотографии од автентични ситуации на носење традиционални 
носии од етничките предели: Скопска Блатија, Скопска Црна Гора, 
Долни Полог, Струшко Поле, Охридско Поле, град Струга, Дурачка 
Река, Азот и на Ромите во градот Скопје. Проектот е симбиоза на 
научно-истражувачка и собирачка дејност, како и уметнички 
концепт за презентација на истото. 

Додека, во краткометражниот филм „Не плети лесо“ се 
прикажува свадбен обред од етничкиот предел Дурачка Река, за 
заплетувањето на идната невеста. Филмот е снимен  на две 
локации, во селото Дурачка Река и во Музејот на Македонија, а во 
него учествуваат уметниците на Ансамблот „Македонија“.

Настанот е во организација на Домот на културата 
„Македонија“- Гевгелија, во соработка со етнокореологот, Бојан 
Петковски. Влезот е слободен.
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INFORMACII

Deneska, }e se konstituira Lokalnoto sobranie na mladi vo Op
{tina Gevgelija

            Во заседание на Иницијативниот одбор за организирање 
на Локално собрание на млади, денеска ќе биде одржана 
Конститутивната седница на Локалното собрание на млади во 
Општина Гевгелија. Од редовите на членовите, кои беа 
номинирани од страна на младинските организации, организации 
за млади, политички помладоци, ученички и студентски 
организации и други облици на младинско здружување по 
распишаниот Јавен повик за членство во Локално собрание на 
млади од страна на Општина Гевгелија, ќе се избира тричлена 
верификациона комисија која ќе биде одговорна за следење на 
целокупниот процес за изборот на членови во Локалниот 
младински совет. Исто така, од редовите на членовите ќе се 
избере и претседавач на Локалното младинско собрание по пат на 
тајно гласање, како и формира Комисија за подготовка на 
Деловник за работа на Локалното младинско собрание во 
Општина Гевгелија.

Конститутивната седница на Локалното собрание на млади 
ќе се одржи во просториите на Општина Гевгелија, во Салата за 
одржување седници на Советот на Општина Гевгелија, со почеток 
во 13:00 часот.
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