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Itno svikan Op{tinskiot {tab za za{tita i spasuvawe

            Поради влошувањето на епидемиолошката слика 
последниве денови, градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо 
Поцков, за денес го свика Општинскиот штаб за заштита и 
спасување. На седницата ќе се разгледа можноста за засилување 
на мерките за заштита од КОВИД-19 и спречување на неговото 
ширење. Седницата на Штабот ќе започне во 12 часот.
            Според КОВИД-статистиката на Министерството за 
здравство на РСМ, евидентен е порастот на новозаболени лица 
на територија на општина Гевгелија. Во последните два дена, 
бројот на заболени порасна за 77 лица, од кои 35 беа 
регистрирани вчера, а денеска 42 лица.
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Op{tina Gevgelija i UNHCR so Memorandum }e ja unapreduvaat 
sorabotkata

            Во Општина Гевгелија, вчера, беше потпишан 
Меморандум за соработка меѓу канцеларијата на Високиот 
комесаријат на ООН (УНХЦР) и Општина Гевгелија од страна на 
претставничката на УНХЦР во нашата земја, Моника Сандри и 
градоначалникот Сашо Поцков. На настанот присуствуваа 
заменик на министерот за труд и социјала, Енвер Хусејин, 
директорот на Општата болница во Гевгелија, Митко Крџев, 
директорката на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, 
Васка Илиева, и други гости. Овој меморандум за размена се 
однесува на најсуштинските области на соработката на 
општината и УНХЦР и ја опишува тековната и идните 
приоритетни области за соработка, каде што соодветните и 
комплементарни алатки, капацитетите и експертизата на двете 
страни можат да бидат оптимизирани и помошта за лицата под 
мандатот на УНХЦР и локалната заедница може да се подобри.
            - Општина Гевгелија, како што е познато, во периодот 
2015-2016 година, поради бегалската криза, преку ноќ и не по 
своја вина се најде во центарот на вниманието. Бегалската криза 
беше причина низ територијата на општина Гевгелија, од 1 
јануари, 2015 до крајот на јуни, 2016 година да поминат 800.000 
мигранти - бројка што сама по себе зборува за последиците од 
бегалската криза во една мала општина, каква што е Гевгелија. 
Граѓаните го демонстрираа своето традиционално гостопримство. 
Но, во одредени моменти беа безбедносно и здравствено 
загрозени. По уредувањето и отворањето на Прифатниот 
транзитен центар за мигранти и по неговото профукционирање, 
состојбата со мигрантите во Гевгелија значително беше 
подобрена. По затворањето на балканската рута, во Прифатниот 
центар за транзит на мигрантите кај Гевгелија, кој и натаму е 
отворен, само повремено и кратко престојуваат мал број на 
мигранти. Меѓутоа, на територијата на општината и натаму се 
случуваат инцидентни илегални преминувања на мигранти од 
грчка територија, истакна градоначалникот на Општина Гевгелија, 
заблагодарувајќи се до УНХЦР за помошта што ја донираа за 
општина Гевгелија. 
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           Притоа, нагласи дека со потпишувањето на Меморандумот 
очекува воспоставената соработка да биде унапредена, со 
опфаќање на ранливите категории граѓани, на територијата на   
            Општина Гевгелија, на кои помошта секогаш им е 
добредојдена.
општина Гевгелија за гостопримството и отвореноста, посебно, 
кога се во прашање мигрантите. Притоа, нагласи дека Општина 
Гевгелија добро се справи со предизвиците што ги донесе 
бегалската криза, додека, пак, Општата болница покажа како 
треба да се стравува со намнетнатата состојба, излегувајќи во 
пресрет на основното човеково право за здравствена заштита.
              - Бегалците се голем предизвик и пречка, но, тие, исто 
така, претставуваат и можност за развој, се разбира, доколку 
општините не се оставени сами на себе. Затоа, наша цел е покрај 
соработката со Централната власт која е насочена кон 
подобрување на законодавниот концепт, паралелно да 
остваруваме соработка и со локалните самоуправи. Со 
Меморандумот, се потврдува досегашната соработка на УНХЦР 
со Оштина Гевгелија, но , исто така, се утврдуваат и насоките за 
натамошна соработка, било да се работи за техничка помош, 
помош на НВО и, воопшто, поддршка на општините не само во 
справувањето со бегалците, туку и со решавањето на другите 
актуелни проблеми, нагласи Моника Сандри.
              Според заменик-министерот, Енвер Хусејин, Владата на 
РСМ има континуирана соработка со УНХЦР која во моментот е 
насочена кон подобрување на законската регулатива. 
Потпишувањето на Меморандумот, тој го оцени како најдобра 
потврда за соработката на УНХЦР со локалната самоуправа, 
покрај веќе воспоставената редовна соработка со Централната 
власт.
              - Сакам да упатам посебна благодарност до граѓаните на 
општина Гевгелија кои покажаа посебна грижа и одговорност за 
време на бегалската криза, но, и воопшто, кои придонесуваат со 
ваквиот хуман однос не само кон бегалците, туку и кон ранливите 
категории граѓани.
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           Претставничката на УНХЦР, Моника Сандри и заменик-
министерот, Енвер Хусејин, денес, го посетија Прифатниот 
центар за транзит на мигранти „Винојуг“, каде што беше донирана 
и опрема од УНХЦР за потребите за Министерството за труд и 
социјална работа во Прифатниот центар. Исто така, УНЦХР 
донираше здравствена и друга опрема во вредност од 5.000 евра 
за Општата болница во Гевгелија.
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OBJAVI

Javna prezentacija i javna anketa za Predlog-Urbansti~ki plan za 
selo Miravci, op{tina Gevgelij, planski period 2018-2028

           Денеска, ќе се одржи јавнта презентација и јавната анкета 
за Предлог- Урбанистички план за село Миравци, општина 
Гевгелија, плански период 2018-2028 година. Јавната 
презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи во 
ООУ „Св. Климент Охридски“- Миравци, на 5.3.2021 година 
(петок), со почеток во 12 часот, согласно мерките за заштита од 
Корона вирусот. Предлог-Урбанистичкиот план ќе биде изложен 
во просториите на Одделението за урбанизам, градежништво, 
архитектура и заштита на животната средина на Општина 
Гевгелија и јавната анкета ќе трае 10 работни дена, односно од 
5.3. до 19.3.2021 година, секој работен ден од 08 до 16 часот.
            Предлог-Урбанистички план с.Мирави, општина Гевгелија, 
плански период 2018-2028 зафаќа површина од 124,65 ха. 
Предлог-Урбанистички план за село Миравци, општина Гевгелија 
плански период 2018-2028 зафаќа површина од 124,65 xa. 
Предметниот плански опфат е дефиниран со следните граници:  

 Од север кон североисток по североисточната страна на 
надворешниот тротоар на сервисна улица „1“ се до пресек со 
магистралната улица низ населено место - село, регионалниот 
пат Р-1102 од каде почнува да се симнува кон југ по источната 
страна на надворешниот тротоар на магистралната улица низ 
населено место - село регионалниот пат Р-1102, се до пресекот 
со обиколницата.

Оди по југоисточната надворешна страна на истата се до 
КП бр.2633/2, каде ги сече КП бр.2633/3 и КП бр.2633/2, па оди по 
североисточната, источната и југоисточната страна на КП 
бр.2633/2, ја заобиколува КП бр.2634/1 по нејзината источна и 
југоисточна страна ја сече КП бр.2001/13 и обиколницата.

Ul.Dimitar Vlahov br.4 

Gevgelija

Tel.++389 34 611-353
tel./faks. ++389 34 211-211

www.gevgelija.gov.mk e-mail : kabinet@gevgelija.gov.mk



OP[TINA GEVGELIJA

DNEVEN BILTEN

 5.03.2021-Petok

           Тргнува кон запад сечејќи ја КП бр.2001/1 се до КП бр.1996, 
оди по нејзината југозападна и западна страна ја сече КП 
бр.2001/1 па оди по јужната и западната страна на КП бр.1997, ја 
сече КП бр.2001/1 оди по југозападната страна на КП бр.1998 
повторно ја сече КП бр.2001/1, па оди по југозападната страна на 
КП бр.1999, повторно ја сече КП бр.2001/1, па оди по јужната 
страна на КП бр.2000 и повторно ја сече КП бр.2001/1, па оди по 
југозападната страна на КП бр.7004 се спушта по југоисточната 
страна на КП бр.7004 се спушта по југоисточната страна на КП 
бр.7068, па до југоисточната страна на КП бр.7069, повторно ја 
сече КП бр.2001/1, па оди по југозападната страна на КП бр.7064 
и КП бр.7055, ја сече КП бр.7063 оди по југозападната 
хадворешна страна на тротоарот на станбена улица „7“, се 
спушта кон југ заобиколувајќи ја КП бр.7065/2 по нејзините 
југоисточни и југозападни страни и оди кон запад по југозападната 
страна на КП бр.2059 и КП бр.4611.  
             На запад почнува да се искачува по југозападната и 
западната страна на КП бр.7052/2, југозападната, западната и 
северозападната страна на КП бр.7053/2. Ги сече КП бр.7050/2 и 
КП бр.7050/1, оди по западната страна на КП бр.7049 и КП 
бр.7044, ја сече КП бр.7043/1, оди по југозападната и западната 
страна на КП бр.7042 ја сече КП бр.7041 и оди по нејзината 
југозападна и северозападна страна, па оди по југоисточната и 
југозападната страна на КП бр.7040, се спушта по 
северозападната страна на КП бр.7045/1, ги сече КП бр.7039, КП 
бр.1911/1, КП бр.1727 и КП бр.1729, оди по северозападната 
страна на КП бр.6402, ги сече КП бр.6403 и КП бр.6670, оди по 
југозападната страна на КП бр.6397, па по северозападната 
страна на КП бр.6399, ја сече истата, па оди по нејзината 
северозападна страна, па по југозападната страна на КП 
бр.6395/2, по северозападната страна на КП бр.6393, КП бр.6397 
и КП бр.6400, ја сече КП бр.6394, оди по југозападната страна на 
КП бр.6393, повторно ја сече КП бр.6394, го сече постоечкиот пат 
со КП бр.4604, па оди по северозападната и североисточната 
страна на надворешниот тротоар на станбената улица „14“. 

Ul.Dimitar Vlahov br.4 

Gevgelija

Tel.++389 34 611-353
tel./faks. ++389 34 211-211

www.gevgelija.gov.mk e-mail : kabinet@gevgelija.gov.mk



OP[TINA GEVGELIJA

DNEVEN BILTEN

 5.03.2021-Petok

          Оди по северозападната и западната страна на КП бр.6392, 
ја сече КП бр.6375 и КП бр.6406, оди по северната страна на КП 
бр.6408, КП бр.6409, КП бр.6410, па оди по северозападната 
страна на КП бр.6405 и КП бр.6374/1. Продолжува нагоре по 
западната, југозападната, северозападната и северната страна на 
надворешниот тротоар на станбената улица „18“, се до КП 
бр.6225/2, од каде се искачува кон север по северозападната 
страна на КП бр.6225/2 и КП бр.6224, па оди кон исток по 
северната страна на КП бр.6224 и североисточната страна на КП 
бр.6225/3, па се искачува нагоре сечејќи ги КП бр.6223, КП 
бр.6226/1, КП бр.6221, КП бр.6226/2 и КП бр.6217. Се спушта 
надоле по северозападната и североисточната страна на КП 
бр.6218, оди нагоре по северозападната страна на КП бр.6279/1 и 
КП бр.6205, ги сече КП бр.6292, КП бр.6200/3, па оди по 
северозападната страна на КП бр.6200/2, по северната страна на 
КП бр.6200/1, па повторно се искачува по западната, 
северозападната и северната страна на надворешниот тротоар 
на станбената улица „20“. Повторно се искачува по западната 
страна на надворешниот тротоар на сервисна улица „2“ се до 
појдовната точка на опфатот.    
            Во спомнатиот рок, заинтересираните граѓани и правни 
лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да 
доставуваат писмени заблешки, предлози и мислења на 
анкетните листови кои можат да ги подигнат во Одделението за 
урбанизам, градежништво, архитектура и заштита на животната 
средина при Општина Гевгелија или преку информацискиот 
систем е-урбанизам.
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