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PROTOKOL
11 sednica na Sovetot na Op{tina Gevgelija zaka`ana za 29 juni

На 29 јуни, 2022 година, закажано е одржувањето на 11
седница на Советот на Општина Гевгелија. На 11 седница,
Советот ќе ги разгледува Предлог-Одлуката за утврдување
приоритет на проект „Пристапен пат до земјоделско земјиште во
КО Мрзенци, општина Гевгелија“ и Предлог-Одлуката за давање
согласност на намената на инвестицијата „Пристапен пат до
земјоделско земјиште во КО Мрзенци, општина Гевгелија“.
Станува збор за носење одлуки во врска со аплицирањето на
Општина Гевгелија на Вториот јавен повик на Агенцијата за
финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој за
користење на средствата од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2022 година. За што Општина Гевгелија
треба да обезбеди средства од Буџетот на Општина Гевгелија за
2022 година, кои по завршувањето на реализацијата на
инвестицијата ќе бидат вратени од страна на Агенцијата за
финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во
Буџетот на Општина Гевгелија.
Од областа на урбанистичкото и просторно планирање, ќе
се расправа по измените и дополнувањата на Програмата за
уредување на градежното земјиште во Гевгелија за 2022 година,
како и техничка исправка на ГП 3.24 и 3.24а од ДУП Блок 16,
општина Гевгелија. Исто така, на усвојување ќе уследат и неколку
иницијативи од баратели за изработка на урбанистички проекти во
населените места. На 11 седница на Советот, ќе уследат
информации за состојбата со постапувањето по барањата за
утврдување правен статус на бесправно изградени објекти во
општината, состојбата со јавното осветлување, состојбата со
занаетчиската дејност и состојбата со водата за пиење.
Ќе се дискутира и по Кварталниот извештај на ЈПКД
„Комуналец“- Гевгелија за периодот јануари-март, 2022 година, за
измените и дополнувањата на Финансовиот план на СОУ „Јосиф
Јосифовски“- Гевгелија за 2023 година, како и за Годишниот план
за вработување на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија.
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На 11 седница, Советот на Општина Гевгелија ќе работи по
следниот дневен ред:
1.

Предлог-Одлука за утврдување приоритет на проект
„Пристапен пат до земјоделско земјиште во КО Мрзенци
“, општина Гевгелија,
2.
Предлог-Одлука за давање согласност за намената
на инвестицијата „Пристапен пат до земјоделско
земјиште во КО Мрзенци“, општина Гевгелија,
3.
Предлог-Програма за измена и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште во
Гевгелија за 2022 година,
4.
Предлог-Одлука за донесување на техничка
исправка на ГП 3.24 и 3.24а од ДУП Блок 16, донесен со
Одлука бр.09-267/1 од 28.01.2022 година, општина
Гевгелија,
5.
Предлог-Одлука за утврдување потреба за
прифаќање на иницијативата од барателот за изработка
на Урбанистички проект за КП бр.58/1 КО Мрзенци
(барател: Димитрула Ангова од Гевгелија),
6.
Предлог-Одлука за утврдување потреба за
прифаќање на иницијативата од барателот за изработка
на Урбанистички план за село за КП бр.1272/1 КО
Серменин (барател: Михаил Делов од Гевгелија),
7.
Информација за состојбата со постапувањето по
барањата за утврдување правен статус на бесправно
изградени објекти во општина Гевгелија,
8.
Информација за состојбата со јавното осветлување
во населените места во општина Гевгелија,
9.
Информација за состојбата со занаетчиската дејност
во општина Гевгелија,
10.
Информација за состојбата со снабдувањето со
вода за пиење во населените места во општина
Гевгелија,
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11.

Предлог-Решение за давање согласност на
Кварталниот извештај на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија
за периодот од 01.01.2022г. - 31.03.2022 год.
12.
Предлог-Решение за измена и дополнување на
Решението за усвојување на измените и дополнувањата
на финансовиот план за 2022 година на СОУ „Јосиф
Јосифовски“- Гевгелија,
13.
Предлог-Решение за давање согласност на
Годишниот план за вработување на СОУ „Јосиф
Јосифовски“- Гевгелија за 2023 година,
14.
Предлог-Решение за давање согласност на
Годишниот план за вработување на ЈОУ Библиотека
„Гоце Делчев“- Гевгелија за 2023 година.
11 седница на Советот на Општина Гевгелија ќе се одржи
во Малата сала на Народниот театар- Гевгелија, со почеток во
10:00 часот.
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Vo u~ebnata 2022/2023 godina, zapi{ani 220 prva~iwa od op{tina
Gevgelija

Во септември, годинава, 220 првачиња ќе седнат на
училишните клупи во основните училишта од општина Гевгелија.
Имено, по завршувањето на уписот на првачиња во учебната
2022/2023 година, во ООУ „Крсте Мисирков“- Гевгелија се
запишани 93 првооделенци, од кои 90 во градот а 3 во
Подрачното училиште во Моин, во ООУ „Владо Кантарџиев“Гевгелија 90, од кои 77 во градот, а 13 во Подрачните училишта во
Мрзенци и Богородица, 22 во ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци“, од
кои во матичното училиште 17, а 5 во Подрачните училишта во
Прдејци и Кованец и 15 првачиња во ООУ „Климент Охридски“Миравци, од кои во матичното училиште 11, а 4 во Подрачните
училишта во Давидово и Милетково.
Уписот започна од 1 мај и траеше до 31 мај, 2022 година,
задолжителен за децата кои до крајот на декември 2022 година ќе
наполнат 6 (шест) години, односно задолжителен за сите деца
родени во текот на 2016 година и за оние кои сакаат, за деца
родени во текот на јануари, 2017 година. согласно реонизацијата
на училиштата и живеалиштето на децата. За разлика од
минатата учебна година кога бројот на запишани првачиња
изнесуваше 202, годинава бројот на запишани првачиња е
зголемен за 18 дечиња.
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Izleze od pe~at noviot broj na op{tinskoto glasilo "Gevgeliski
magazin"

Излезе од печат најновиот број на општинското гласило
„Гевгелиски магазин“ кој информира за актуелностите и настаните
во општина Гевгелија и донесува повеќе интересни написи и
разговори со актуелни личности. Тема на овој број на општинскиот
магазин е „Нова инфраструктурна слика“ која ги опфаќа значајните
проекти за реализација од особено значење за урбаното живеење
на граѓаните годинава. Весникот информира и за другите
актуелности во Општината, за работата на Советот на Општина
Гевгелија и изминатите активности на градоначалникот на
општина Гевгелија, Андон Сарамандов.
На страниците на „Гевгелиски магазин“ е интервјуто со
раководителот на Секторот за урбанизам, градежништво и
заштита на животната средина, Ирена Томчева, разговорот со
прретседателот на АК „7 Ноември“, Игор Коцевски. Опфатени се
спортските и културните збиднувања по повод Спасовден, а, исто
така, ја донесува и репортажата за одржувањето на „Ѓура Мара“.
Во најновиот број на „Гевгелиски магазин“, три страни се
посветени на младите, на кои се застапени и разговорите со
наставничката по Ликовно образование, Анамарија МитриќескаКал’чева и Костадин Динев, раководителот на Секцијата за групни
часови по гитара и бас- гитара и басист на групата „Зијан“.
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OBJAVI
Op{tina Gevgelija i TPPE- Gevgelija so apel do gra|anite za
pogolema vnimatelnost od po`ari

Поради престојниот период на пожари кој следи, Општина
Гевгелија и ТППЕ- Гевгелија упатуваат апел до граѓаните да
внимаваат при посети во шумите и други пошумени или
необраснати локации, да не користат запаливи материи кои можат
да предизвикаат пожар од пошироки размери.
Се предупредуваат патниците кои патуваат со
автомобилски или железнички превоз да не фрлаат догорчиња
или неизгаснати цигари преку прозорците за да не се
предизвикаат пожари долж патните комуникации. Лицата кои во
периодот на зголемени надворешни температури мораат да
спроведуваат работни активности во пошумени или други локации
да не ги палат сртништата и да ги зголемат мерките на
претпазливост за да не дојде до опожарување на околината.
Се замолуваат граѓаните доколку забележат одредени
сомнителни места на кои е присутен оган или дим, веднаш да ги
известат надлежните служби во најблиските институции и
установи или да се јават на телефонскиот број 193 и на 034/211881.
Инаку, Територијалната противпожарна единица во
Гевгелија е целосно подготвена за дејствување и заштита од
пожари, во пресрет на летната сезона. Минатата година, се
евидентирани вкупно 191 пожари. Од нив, главно поради
екстремно високите температури во летниот период. На отворен
простор се евидентирани 121 пожар, на објекти 44, на сообраќајни
средства 5 и при технички интервеции во сообраќајни незгоди 9 и
останато 12 пожари.
Само, на почетокот на август, минатата година, во период
од два дена, 3 поголеми пожари избија на шумскиот појас покрај
македонско- грчката граница, пожарот близу Богородица над
хотел-казиното „Скај Синот Тип“ и на патниот правец ГевгелијаНегорци. При овие пожари беше зафатена огромна површина
борова шума, некаде над 40 хектари.
ТППЕ- Гевгелија информира дека годинава, до јуни, се
евидентирани 79 пожари.

Ul.Dimitar Vlahov br.4
Tel.++389 34 611-353
tel./faks.
++389 34 211-211
Gevgelija
e-mail
:
kabinet@gevgelija.gov.mk
www.gevgelija.gov.mk

