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INFORMACII
Usvoen Nacrt-Buxetot na Op{tina Gevgelija za 2022 godina

Советот на Општина Гевгелија на вчерашната 3 седница го
усвои Нацрт-Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година.
Според Нацрт-документот, вкупниот Буџет на Општина Гевгелија
за идната 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%.
Според градоначалникот на Општина Гевгелија, Андон
Сарамандов, вака утврдениот Нацрт-буџет на Општина Гевгелија
ја има развојната компонента. Истакнувајќи дека во Нацрт-Буџетот
за наредната година се зголемени средствата во програмите за
спорт и рекреација, како и за развој на туризмот во општината.
Односно, предвидени се средства за изготвување проектна
документација и за реконструкција на ДТВ „Партизан“, кој објект е
од посебно значење за општината. Исто така, се предвидени
средства за создавање на услови за поголема искористеност на
компаративните предности на поднебјето и потенцијални
капацитети и ресурси за развој на алтернативниот туризам.
Во расправата по Нацрт-буџетот на Општина Гевгелија за
2022 година, учествуваа повеќе членови на Советот на
Општината, давајќи конкретни предлози, забелешки и идеи за
дополнување на Нацрт-Буџетот, кои ќе бидат од корист на
граѓаните. Притоа, беше договорено изнесените предлози да
бидат поднесени во вид на амандмани за разгледување и
вметнување во Предлог-Буџетот, кој ќе биде разгледуван на
наредната седница.
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По усвојувањето, Нацрт-Буџетот ќе биде даден на јавна
расправа, така што наредните дваесеттина дена, 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. 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.
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Doneseni pove}e odluki i re{enija na 3 sednica na Sovetot na
Op{tina Gevgelija

Советот на својата 3 седница расправаше по повеќе точки
на дневен ред, донесувајќи повеќе одлуки и решенија. Имено,
новиот советнички состав, под претседателство на д-р Патрик
Матх, по утврдувањето на дневниот ред, премина на работа по
сите 34 предложени точки. Дополнително, Советот го прифати
предлогот на Градоначалникот на општина Гевгелија за
информирање во врска со снабдувањето со електрична енергија
во општина Гевгелија.
Советот на Општина Гевгелија со мнозинство гласови го
усвои Нацрт-Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година. Исто
така, членовите на Советот ги усвоија и двете Буџетски Нацртпрограми за 2022 година - за уредување на градежно земјиште и
за реконструкција, изградба и изведба на општински улици и
патишта. Нацрт-Програмата за уредување на градежно земјиште
утврдена на 61.200.000 денари за реализација на нови проекти,
како и за се она што е во фаза на реализација. Додека, НацртПрограмата за изградба, реконструкција, рехабилитација,
одржување и заштита на општинските патишта и улици е утврдена
на 23.600.000 денари, исто така за реализација на нови проекти и
проекти во фаза на реализација.
На предлог на Комисијата за прашања на избори и
именувања на Советот на Општина Гевгелија, Советот на
Општина Гевгелија ја формираше Комисијата за изработка на
Програмата за работа на Советот за 2022 година. За претседател
на Комисијата беше избран: Ѓорге Попов, а за членови: Слаѓана
Стаменковска, Надица Ристовски, Александар Пандовски и Сашко
Јанчев.
Членовите на Советот ја усвоија ЛОД методологијатагрупа документи и алатки за транспарентно финансирање на
проекти на Граѓански организации во рамките на Регионалната
програма за локална демократија 2 (ReLOaD2)- УНДП. Од страна
на преставничката од УНДП- проектен координатор на
Програмата, Билјана Георгиевска накратко беше презентиран
проектот, како и ЛОД методологијата за Општина Гевгелија која
заедно со 7 општини го имплементираат проектот.
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Кој има за цел да ја јакне партиципативната демократија и
процесот на интеграција на Западен Балкан во ЕУ преку јакнење
на граѓанското општество и младите за активно учество во
носењето одлуки и преку стимулирање на поволно законско и
финансиско опкружување за граѓанското општество. Групата
документи и алатките се со цел Општината на транспарентен
начин да ги кофинансира граѓанските организации преку проекти,
за кој ќе биде објавен конкурс во јануари, следната година.
На дневен ред, на третата седница, беше и Финансискиот
извештај за работењето на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за
периодот 1 јануари - 30 септември, 2021 година, кој по опстојната
расправа не беше прифатен од мнозинството советници.
Членовите на Советот расправаа и за разрешување на
старите и именување нови членови во Училишните одбори во
училиштата, Управните одбори на културните институции, како и
за разрешување на старите и именување нови членови во
Управните и Надзорните одбори во ЈОУДГ „Детска радост“Гевгелија и ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија.
Третата седница на Советот на Општина Гевгелија
заврши со расправата по информацијата во врска со
снабдувањето на електрична енергија.
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Interes za izrabotka na proekti od interes na gra|anite od op
{tina Gevgelija

Во рамките на проектот ReLOaD 2, кој Општина Гевгелија го
реализира со Програмата за локална демократија- УНДП, пред
објавување на јавниот повик за финансирање на проекти на
граѓански организации, вчера, во Народниот театар, беше
одржана дебата за приоритети. На дебатата присуствуваа
граѓански организации кои делуваат во нашата општина,
претставници од администрацијата кои работат на проектот, како
и претставник од УНДП- раководител и координатор на
Програмата за локална демократија, г-ѓа Билјана Георгиевска.
Се дебатираше по претходно утврдени приоритетни
области и нивни потприоритети, а од страна на граѓанските
организации беа дадени и други нивни предлози за дополнување
на приоритетите, како би можеле тие да конкурираат со нивни
проекти. Се покажа интерес за изработка и имплементација на
проекти од областа на туризмот, културата, заштита на животната
средина, млади, локалниот економски развој, како и од областа на
социјалната заштита, човекови права и социјална инклузија.
Првиот јавен повик за аплицирање со проекти е планирано
да се објави во јануари, 2022 година.
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