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Давајќи отчет за минатогодишното 
работење пред советниците и 
граѓаните на општина Гевгелија, гра-
доначалникот на општина Гевгелија, 
Сашо Поцков, најави:   „Во 2021 година 
не очекува засилена инвестициона 
активност со германскиот грант 
преку KFW банката за поквалитетно 
водоснабдување и сепарација 
на атмосферската од фекалната 
канализација, со грчкиот грант 
за ревитализација на депонијата 
кај Сува Река и доделениот грант 
од Светска банка за изградба на 
улицата „Методија Антонов Ченто“ 
во Мрзенци. Станува збор за вкуп-
но 3,8 милиони евра грантови сред-
ства, со кои значително ќе биде 
подобрена патната и комуналната 
инфраструктура во oпштина Гевге-
лија. Паралелно, со буџетски сред-
ства ќе бидат финансирани уште 
неколку капитални проекти“.

Ваквите најави за искористување на 
грантовите средства започнаа да се 
реализираат: тендерот за изградба 
на улицата „Методија Антонов 
Ченто“ во Мрзенци заврши, а се 
очекуваат изведбените работи. По 
потпишувањето на договорот меѓу 
Грчката амбасада, Швајцарската аген-
ција за развој, Министерството за 
животна средина и ЈПКД  „Комуналец“, 
стартува и ревитализацијата на 
Старата депонија кај Сува Река. 
Во меѓувреме, за реализација на 
германскиот грант од 2,5 милиони 
евра распишан е Меѓународен тен-
дер за изградба на нови водоводни 
линии до граничниот премин и 
населеното место Богородица, до 
Негорци и Прдејци, како и сепара-
ција на атмосферската од фекалната 
канализација во јужниот дел од 
градот.

Покрај ова, Општина Гевгелија 
распиша тендери за реализација 
на уште три капитални проекти: 
изградба на продолжението на 
Западниот булевар, како сообраќајна 
заобиколница на Гевгелија. Потоа, 
изградба на улицата „Александар 
Бел“ во новата станбена населба 

„Мрзенски Рид“ и  на сервисната 
улица од мотелот „Вардар“ до Милци 
која ќе обезбеди директна врска на 
гевгеличани со граничниот премин 
Богородица, без да излегуваат на 
автопатот. Исто така, распишан 
е и тендерот за  Градскиот урбан 
сквер, со кој, всушност, стариот 
градски пазар ќе биде уреден во 
парк. Реализацијата на сите овие 
проекти кои се од големо значење 
за развојот на општината, започнува 
уште летово. 

Тоа значи дека во општина Гевгелија 
наидува вистинска летна инвестици-
ска офанзива. Дежурните критичари 
ваквата инвестициска активност ќе 
ја поврзат со изборната кампања 
во пресрет на локалните избори. 
Меѓутоа, реалната слика од теренот 
ги демантира - инвестиционите 
активности во општината не преста-
наа и во услови на пандемија. 
Односно, непречено се одвиваа лани 
и годинава. Токму како резултат на 
тоа, минатата година за обновување 
на патната инфраструктура во 
општината,  беа вложени 38.850.482 
денари или скоро 630.000 евра, 
главно, средства од Oпштинскиот 
буџет. Најмногу средства - 
23.549.876 денари беа вложени за 
изградба на нови улици  и тековно 
одржување на локалните патишта. 

Притоа, беа изградени 1.250 м² 
нови улични површини, меѓу кои 
и целосната реконструкција на 
улицата „Индустриска“ во Гевгелија. 
Значајни средства беа вложени и 
за подобрување на комуналната 
инфраструктура за што најдобро 
зборуваат новоизградените  водо-
водни и канализациони линии во 
населбата “Караорман“. 

Притоа, не треба да се заборави дека 
со ваквите тековни инвестициски  
активности, Општина Гевгелија, 
во услови на пандемија, излезе во 
пресрет и на здравствените потреби 
на граѓаните и Општата болница 
во Гевгелија, издвојувајќи буџетски 
средства. Пред се, за доградба на 
КОВИД - Регионален центар, на 
почетокот од пандемијата, но и за 
обезбедување на сите неопходни 
услови за инсталирање на КОВИД - 
Модуларната болница во Гевгелија. 
Затоа и сегашното интензивирање на 
инвестиционата активност треба да 
се прифати само како продолжение 
на континуираната инвестициона 
активност. Со една разлика што 
летово стартува реализацијата на 
најголемите капитални проекти 
кои значително ќе ја променат 
инфраструктурната слика на 
Гевгелија и општината.

ТЕМА

ЛЕТНА ИНВЕСТИЦИСКА
ОФАНЗИВА
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Бизнис-заедницата во Гевгелија им ги презентираше 
бизнис и туристичките потенцијали на министерот за 
надворешни работи, Бујар Османи и амбасадорот Игор 
Попов, кои заедно со тимот економски советници: Илија 
Псалтиров во Варшава, Абдиџемал Саити во Минхен, 
Сузана Тунева во Анкара и Бекри Ајдини во Абу Даби, 
престојуваа во општината. 

- Задачата на економските советници ќе биде да 
ги престават потенцијалите на Република Северна 
Македонија како привлечна дестинација за странски 
инвестиции, да ја промовираат земјата како атрактивна 
туристичка дестинација, нашите извозни потенцијали, 
но и воопшто да ја промовираат Северна Македонија 
како економски и политички бренд кој претставува дел 
од современото општество, истакна Османи. Очекувам 
во текот на наредните месеци да отпочнеме со средбите 
и презентациите со нашите партнери и колеги од: 
Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, Турција, Австрија, 
Германија, Обединетите Арапски Емирати и земјите од 
заливот; активност за што примарно ќе бидат задолжени 
економските советници, истакна министерот Бујар 
Османи.

Градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков, 
ги наведе поволностите што ги нуди општина Гевгелија 
за развивање бизнис, ги посочи позитивните искуства 

на странските инвестиции во градот и информираше за 
опсежните можности за унапредување на соработката, 
трговската размена, туризмот и инвестициите:

- Со нас се претставниците на неколку преработувачки 
капацитети за овошје и зеленчук кои своето 
производство, главно, го пласираат на странскиот 
пазар. Потоа, најголемите производители на грозје и 
наливно вино, производителот на кошули на најголемите 
светски брендови, како и најголемиот производител на 
полиетиленски цевки. Тука се и претставници на неколку 
градежни фирми и компании за меѓународен траспорт, 
како и поголемите туристичко-угостителски компании. 
Прекинувањето на граничниот промет поради КОВИД - 
пандемијата, предизвика огромни штети на гевгелиската 
економија, пред се, на туризмот и угостителството, но и 
на услужните дејности, рече градоначалникот Поцков. 

По средбата, економските советници ги посетија 
текстилната фабрика „НОЕЛ“, фабриката за водоводна и 
фекална канализација „Конти Хидропласт“, винаријата 
„Ригоимпекс“ и фабриката за преработки од зеленчук и 
овојше „Вори“. Притоа, констатираа дека станува збор за 
афирмирани стопански капацитети кои веќе се присутни 
на странскиот пазар, но и со можности за унапредување 
на соработката.

АКТУЕЛНО

БИЗНИС И ТУРИСТИЧКА 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ОПШТИНА 

ГЕВГЕЛИЈА
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АКТУЕЛНО

Општина Гевгелија е една од 26-те институции со висок 
индекс на активна транспарентност во 2021 година. 
Според објавените резултати од редовното годишно 
рангирање на институциите за индексот на активна 
транспарентност, односно објавување информации 
од јавен карактер, Општина Гевгелија е рангирана 
на 19 место, со 85,7% во категоријата на институции 
оценети со оценка - многу добра. На ниво на активна 
транспарентност на десетте општини од Југоисточниот 
регион, Општина Гевгелија го зазема високото второ 
место.

Инаку, истражувањето го спроведе Центарот за 
граѓански комуникации, во март, 2021 година, во 
кои беа вклучени 98 институции. Односно, Владата, 
сите министерства и општини. Индексот на активна 
транспарентност се реализира во рамките на 
активноста „Јавно трошење за јавно добро“, поддржана 
од Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Целта на 
оваа активност е зголемување на ефективноста на 
јавното трошење преку намалување на корупцијата и 
зголемување на транспарентноста.

Од вкупно проектираниот Буџет на Општина Гевгелија 
за 2021 година на 515.701.409 денари, во првото 
тримесечје од 2021 година реализирани се вкупно 
приходи во висина од 118.883.169 денари или 23,05%, 
од кои тековно оперативни приходи се 117.698.876 
денари, додека 1.184.293 денари, капитални приходи. Од 
планираните 209.128.631 денари приходи на Основниот 
буџет реализирани се 50.254.338 денари или 24,03% 
од планираните. Со ваквото буџетско извршување на 
приходите, всушност, продолжува успешната реализација 
на Буџетот на Општина Гевгелија, беше констатирано на  
61 седница на Советот на Општина Гевгелија. Ваквото 
буџетско работење на Општината ја доби поддршката 
од мнозинството советници при усвојувањето на 
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Гевгелија за период јануари-март, 2021 година

- Во моментот можеме да бидеме задоволни од 
реализацијата на Основниот буџет, бидејќи во услови на 
пандемија, во првиот квартал годинава се реализирани 
над 24% од Основниот буџет на Општината. Тоа значи 
континуитет во буџетската реализација, имајќи предвид 
дека во 2019 и 2020 година Буџетот беше реализиран 
со 81%. Пред се, како резултат на доброто менаџирање, 
особено што во изминатата година и пол приоритет 
дававме на мерките за заштита од Корона вирусот, 
од чие спроведување произлегуваа и финансиски 

обврски за Општината. Но, исто така и продолживме 
со инфраструктурните активности, со кои значително 
се подобрени условите за живеење на граѓаните. За 
целосна реализација на предвидените активности многу 
ќе значи и зголемениот износ на Основниот буџет, како 
резултат на донесените законски измени за зголемување 
на процентот на пораст од 30% на 50%, истакна 
градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков. 
Со измените и дополнувањата на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2021 година беше извршено зголемување на 
Буџетот за  25.900.000 денари, односно проектираниот 
вкупен Буџет од 515.701.409 денари беше зголемен на  
541.601.409 денари.
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ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА СО ВИСОК 
ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

ПРОДОЛЖУВА УСПЕШНАТА 
ФИНАНСИСКА РЕАЛИЗАЦИЈА



На јавното наддавање за оттуѓување на градежно 
земјиште, сопственост на РСМ, на подрачјето на општина 
Гевгелија, се продадени 10 градежни парцели наменети 
за домување во куќи. За 10 парцели, од кои 5 се наоѓаат 
крај “Моински пат“, а останатите 5 во станбената 
населба „Караорман“. Во законскиот рок се пријавиле 
вкупно 40 понудувачи, од кои на 39 им биле прифатени 
пријавите, а само 1 е одбиена. Парцелите, чија почетна 
цена изнесуваше 61 денар за метар квадратен, на 

електронското јавно наддавање достигнаа цена од 750 
до 2.230 денари за метар квадратен.

Инаку, Oпштина Гевгелија објави продажба и на една 
градежна парцела за домување во станбени згради 
која се наоѓа во населбата кај поранешната Касарна. 
Почетната цена по метар квадратен изнесуваше 2.570 
денари, на наддавањето учествуваше само една фирма, 
а парцелата беше продадена за 2.827 денари по метар 
квадратен.

Градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков, како 
делегат на Заедничкиот консултативен комитет помеѓу 
Европскиот комитет на региони и Република Северна 
Македонија, учествуваше на онлајн-состанокот за актуелните 
состојби. Главните цели на ЗКК се да промовираат дијалог и 
соработка за релевантни прашања од заеднички интерес 
меѓу локалните и регионалните власти од ЕУ и РСМ. 
Градоначалникот Поцков во своето обраќање ги сподели 
искуствата од економските последици од пандемијата во 
општина Гевгелија, но даде и свое видување како да се 
постигне задржливо закрепнување и прилагодување. На 
средбата се обратија и Јасна Грабиќ, градоначалничка на 
општина Трбовље и Борјанчо Мицевски, градоначалник на 
општина Крива Паланка, како и останати градоначалници - 
делегати на ЗКК.
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АКТУЕЛНО

ПРОДАДЕНИ 10 ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ
ЗА ДОМУВАЊЕ

Протокол

На трите онлајн - форумска сесија, во рамките 
на проектот „Низ женски леќи: покревање на 
политики и буџетски иницијативи, следење на 
спроведувањето на локалните акциски планови 
за родова еднаквост“, чиј носител е Центар за 
истражување и креирање политики, учествуваа 
градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков, 
претставници на општинската администрација, 
локалните институции, невладиниот сектор, како 
и претставници на Месните заедници од општина 
Гевгелија. Главната цел на трите форумски сесии 
беше да се дефинираат проблемите и предизвиците 
според главните општински активности, и тоа, во 
повеќе области, да се понуди предлог-решение за 
нив и од понудените решенија се избере приоритет.



Советот на Општина Гевгелија, на својата 61 седница, 
донесе одлука за донирање на 400.000 денари за 
лекување на првооделенката во ООУ „Крсте Мисирков“- 
Гевгелија, Викторија Костадинова, која боледува од 
леукемија. По апелот за донирање средства за лекување 
на малата Викторија во Турција, Советот едногласно 
одлучи од Солидарниот фонд на Буџетот на Општина 
Гевгелија да бидат издвоени донираните средства.

На седницата,  Советот донесе Одлука за измена и 
дополнување на Статутот на Општина Гевгелија, врз 
основа на донесените заклучоци од Владата на РСМ, 
за формирање на активен и функционален Локален 
младински совет. Советот на Општината донесе и 
Одлука за сопствено учество на Општина Гевгелија за 
реализација на проектот „Адаптација на сместувачки 
објект во туристичкото место Смрдлива Вода“, со која 
ќе бидат издвоени 3.000.000 денари буџетски средства 
за  реконструкција на општинскиот објект во овој 
туристички центар. Со овој проект Општина Гевгелија 
аплицираше на објавениот јавен повик на Бирото за 
регионален развој, кој треба да обезбеди 10.644,221 
денари.

На седницата беa усвоени и Извештајот за работа на 
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот 
на патиштата во општина Гевгелија за 2020 година 
и Програмата за работа на Општинскиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата во општина 
Гевгелија за 2021 година. Советниците беа информирани 
и за работењето на АД за водостопанство на РСМ- 
подружница „Јужен Вардар“- Гевгелија.

Советот на Општина Гевгелија, на 62 седница, со 
мнозинство гласови,  донесе Одлука за сопствено учество 
на Општина Гевгелија при реализацијата на проектот за 
изградба на зафатна градба, пумпна станица и доводен 
цевковод до постоечки резервоар во село Ума. Во ова 
населеното место, во моментот, има постоечки систем за 
водоснабдување кој генерално не може да ја задоволи 
доводната количина на вода, особено, во сушниот 
период. Со изградба на нов дренажен зафат со собирна 
комора, пумпна станица и нов потисен цеквовод до 
постоечкиот резервоaр ќе биде решен проблемот со 
водоснабдувањето.

Исто така, Општинскиот совет донесе Одлуката за 
кофинансирање на проекти на Граѓански организации 
во рамките на јавните повици организирани преку 
Регионалната програма за локална демократија 2 (Re-
LoaD2), која е продолжение на партнерството помеѓу ЕУ и 
УНДП. Програмата има за цел да ги зајакнува капацитетите 
на општините и на граѓанските организации, така што 
по добиената финансиска поддршка, Општината ќе 
кофинансира проекти од минимум 20%, од вкупниот 
износ на средствата во износ од 83.500 долари, кои ќе 
бидат распределени. Советниците едногласно донесоа 
Одлука за формирање на Општински совет за превенција 
на детско претстапништво на Општина Гевгелија, согла-
сно Законот за правда на децата. Конституираниот Совет 

ќе има за цел да ги следи состојбите, да покренуваат 
иницијативи за нивно подобрување и ќе развива 
програми за вклучување на локалната заедница во 
превенција на детското претстапништво и третманот 
на деца, сторители на дејствија - кривични дела и 
прекршоци.

Советот донесе Одлука за основање на заеднично Јавно 
претпријатие за заловување и третман на бездомни 
кучиња за општините од Југоисточниот плански регион, 
со седиште во Струмица. На оваа седница, членовите 
на Советот на Општина Гевгелија имаа можност да 
поставуваат советнички прашања во врска со работата 
на Градоначалникот и реализацијата на проектите и 
активностите.

7

АКТУЕЛНО

Хроника на Советот на Општина Гевгелија

ДОНИРАНИ 400.000 ДЕНАРИ
ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

ВИКТОРИЈА КОСТАДИНОВА

ИЗГРАДБА НА ВОДОВОД ВО УМА
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ПРОЕКТИ

Распишан е јавен повик за реализација на германскиот 
грант од 2.500.000 евра што се реализира преку KfW 
Банката. Со меѓународниот тендер, всушност, започна 
постапката за Меѓународно конкурентно наддавање 
во една фаза со квалификација за проектот „Програма 
за водовод и канализација Македонија, фаза II“. Станува 
збор за проект финансиран од KfW Банката, со кој се 
предвидува изградба и рехабилитација н мрежи за 
водоснабдување, канализациони мрежи за атмосферски 
води и набавка на опрема во ЈПКД  „Комуналец“.

Поточно, со грантот ќе биде извршена рехабилитација на 
водоводната линија Гевгелија - Богородица, изградба на 
водоводна линија од новиот водоснабдителен систем во 
Гевгелија за довод на вода за Негорци и Прдејци, изградба 
на атмосферска канализациона мрежа на улиците „Јосиф 
Јосифски“, „Ристо Фаршинин“, „Илинденска“ и околината, 
изградба на атмосферска канализациона мрежа на 
улиците „Никола Карев“ и дел од улица „Серменинска“. 
Исто така, со грантот ќе биде набавена најсовремена 
опрема - дистрибутивни вентили за водоводна мрежа, 
набавка на водомери со безжични модули за читање и 
набавка и инсталација на протокомери за потребите на 
ЈПКД  „Комуналец“.

Заинтересираните фирми за изведба на градежни и 
инженерски работи, исполнувајќи соодветни квалифика-
ции, треба да ги достават понудите на англиски и 
македонски јази кнајдоцна до 14 јули, 2021 година, 
во канцелариите на ЈПКД „Комуналец”. Тендерските 
документи и дополнителни информации може да се 
добијат од Јавното претпријатие по претходно поднесено 
барање и приложена уплата од 100 евра или во денарска 
противвредност.

Во општина Гевгелија ќе бидат реализирани најмалку 
10 нови турски инвестиции, во зоната на Коридорот 
10, е договорено на средбата во Истанбул,  помеѓу 
премиерот на РСМ, Зоран Заев и претседателот на Р. 
Турција, Таип Ердоган.

- Разговаравме и мислам дека утврдиме најмалку 10 нови 
турски инвестиции, во зона којашто ја разработуваме 
на Коридорот 10, во Гевгелија. Се работи за инвестиции 
од секаков вид во преработувачка индустрија, коишто 
се стратешки поставени за европскиот пазар, нешто за 
коешто нашите комори подолг период разговараа, а 
сега го утврдивме. Заедно со претседателот на вечерата 
беа соодветните министри со коишто разговаравме 
и за ваквите детали, изјави премиерот Зоран Заев, по 
еднодневната работна посета на Турција.

Во врска со најавената инвестиција за активирање на 
ТИРЗ „Прдејци“, во тек се подготовките за изградба на 
комунална инфраструктура и снабдување со елек-
трична енергија. Паралелно, се изработува студија 
за оправданост, за ставање во функција на ТИРЗ 

„Прдејци“. Ова беше најавено на работна средба на 
градоначалникот Сашо Поцков со директорот на ТИРЗ, 
Јован Деспотовски, при неговата посета на општина 
Гевгелија, во врска со развивањето на модел за 
привклекување на домашни и странски инвестиции на 
локално ниво. 

ЗАПОЧНУВА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 
ГЕРМАНСКИОТ ГРАНТ 
ОД 2,5 МИЛИОНИ ЕВРА

10 НОВИ ТУРСКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
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ПРОЕКТИ

Стартува затворањето и ревитализацијата на депонијата 
кај Сува Река, со што се создаваат предуслови за целосно 
отстранување на депонираниот комунален отпад на 
оваа дива локација и надминување на проблемите што 
се јавуваат поради тоа. По објавениот јавен повик за 
затворање на депонијата кај Сува Река, како најповолна 
беше избрана понудата на фирмата BUILDING DEVEL-
OPMENT HOLDING LTD Sofija Bugarija. Договорот меѓу 
бугарската фирма и ЈПКД  „Комуналец“ од  Гевгелија веќе 
е потпишан, а во текот на месец јуни изведувачот треба да 
биде воведен во работата, нагласуваат во гевгелиското 
Комунално претпријатие.

Согласно објавениот повик и потпишаниот договор 
изведбените работи, ќе започнат со изградба на уште 
еден потпорен ѕид од северната страна на Сува Река. 

По третирањето на комуналниот отпад на оваа дива 
депонија, истиот ќе се покрие со заштитна прекривка- 
геотекстил, врз која ќе има тампон од песок и земја. Исто 
така, предвидена е и изведба на резервоар, каде би се 
собирал исцедокот од прекриениот отпад. По ова, по 
целата површина од депонијата да биде засадена трева.

Целиот проект ќе се реализира со доделениот 
грчки грант, односно, неискористените 420.000 евра 
доделени од Грчката влада, согласно потпишаниот 
трилатерален договор меѓу Швајцарската, Грчката и 
Македонската влада за изградба на Прочистителната 
станица кај Сува Река. Со започнувањето на изведбените 
работи за затворање на депонијата кај Сува Река ќе 
профункционира и новоизградената времена депонија 
за комунален отпад кај Ново Конско

Општина Гевгелија потпиша Меморандумот за 
соработка помеѓу Cardno Emerging Markets Ltd кој 
е главен изведувач и имплементатор на проектот 
на УСАИД за зајакнување на капацитетите за 
искористување на ресурсите (СРМА), чија цел е 
преку партнерство со Владата на Република Северна 
Македонија и единиците на локалната самоуправа да 
ја зајакне одржливоста на општинските финансии и да 
го унапреди процесот на фискална децентрализација. 
Имено, Општина Гевгелија е дел од првата група, во која 
се вклучени 16 општини од РСМ во проектот на УСАИД 
за зајакнување на капацитетите и искористување на 
ресурсите (СРМА).

Проектот беше промовиран на онлајн-конференција, 
по што уследи потпишувањето на Меморандумите 
за соработка од страна на Градоначалниците на 
првата група партнер-општини на проектот, меѓу 
кои и градоначалникот на Општина Гевгелија, Сашо 

Поцков. На конференцијата присуствуваа и се 
обратија: амбасадорката на САД во РСМ, Кејт Мари 
Брнз; директорката на проектот, Гинка Капетанова,  
министерот за локална самоуправа, Горан Милевски; 
министерот за финасии, Фатмир Бесими, како и Аце 
Коцевски, градоначалникот на општина Велес и 
претседател на Комисијата за финансирање при ЗЕЛС.

СТАРТУВА РЕВИТАЛИЗАЦИЈАТА НА 
ДЕПОНИЈАТА КАЈ СУВА РЕКА

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА СО 
ПОДДРШКА ОД УСАИД ЌЕ ГО 
ЗАЈАКНУВА ФИНАНСИСКИОТ 
КАПАЦИТЕТ
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Општина Гевгелија започна со реа-
лизацијата на три капитални проекти, 
кои значително ќе ги подобрат усло-
вите за живеење и стопанисување. 
Скоро една деценија се зборува за 
изградба на улицата „Свети Климент 
Охридски“ во Гевгелија, поточно, 
продолжување на булеварот „Гевге-
лија“ и неговиот западен крак, од 
колективната станбена зграда, позна-
та како „Грчка“, на Караорман, па се 
до Динќут. По електронското јавно 
наддавање за изградба на оваа значај-
на сообраќајница со која  ќе се создадат 
услови за дислокација на товарниот 
сообраќај од центарот на градот, кој 
досега се одвиваше преку улицата 
„Петар Мусев“, за изведувач е избрана градежната фирма 
„Еуроинг“. Во првата фаза од оваа улица, со должина од 
1230 метри, предвидено е изведување на припремни 
работи, изведба на долен строј и дел од горен строј на 
улицата по целата должина и спојување со „Моински пат“ 
кај Динќут.

На електронското јавно наддавање за најповолен 
изведувач за изградба на новопланираната улица, 
односно, на стариот пат од кај мотелот „Вардар“ до 
македонско-грчката граница, е избрана, исто така, 
градежната фирма „Еуроинг“. Улицата е со должина од 
930 метри и во првата фаза се предвидува изведување 
на припремни работи, изведба на долен строј и дел од 
горен строј на улицата по целата должина. Со изградба 
на оваа улица ќе се овозможи делницата на стариот 
автопат од мотелот „Вардар“ и хотелот „Сенатор“ да се 

поврзе со веќе изградената сообраќајна инфраструктура 
кај „Милци“ и поврзување со автопатот Е-75, со што 
Гевгелија ќе добие нов излез на автопатот. 

Градежната фирма „Жикол“, која имаше најповолна 
понуда на електронското јавно наддавање, ќе ја гради 
улицата „Александар Бел“ на Мрзенски Рид кај Гевгелија. 
Станува збор за изградба на улицата која се наоѓа во 
новата станбена населба „Мрзенски Рид“ и е со должина 
од 850 метри и два крака од по 110 метри. Во првата фаза 
се предвидуваат припремни работи, изведба на долен 
строј, одводнување и дел од горен строј на главната 
улицата и двата крака.  Покрај овие капитални проекти, 
во текот на јули ќе биде распишан  тендер за изградба 
на Градскиот сквер, односно паркот на старата локација 
на Градскиот пазар. Како што е познато, беше изработен 
идеен и основен проект за хортикултурно и партерно 
уредување на оваа локација во центарот на градот.

Советот на Општина Гевгелија ја усвои Физибилити студијата за 
примена на мерките за енергетска ефикасност во системот за јавно 
осветлување во Општина Гевгелија,  според ЕСКО модел за јавно-
приватно партнерство за улично осветлување.  Со прифаќањето на 
овој модел во општината ќе биде извршена целосна модернизација 
на јавно уличното осветлување, заштеда на енергија, без промена 
на комуналната такса. 

Моменталната референтна потрошувачка на енергија на системот 
за јавно осветлување на општина Гевгелија е 1.211.907 kWh/
год., што одговара на годишна сума од 8.537.398 денари со ДДВ 
или вкупна инсталирана моќност од 271 kW со 2.500 светилки 
од вкупно 3.795 светилки. Во првата фаза од реконструкција ќе 
бидат опфатени 2500 светилки од уличното осветлување. ЕСКО 
компанијата, која ќе биде избрана преку меѓународен тендер, ги 
обезбедува средствата за модернизација на јавното осветлување. 
На тендерот се пријавија три заинтересирани компании, а во тек е 
евалуацијата на постапката.

ПРОЕКТИ

ПОЧНА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ТРИ 
КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА 
УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ



Погледнато во еден подолг времен-
ски период кој ја надминува рамката 
на еден градоначалнички мандат, 
кои се областите во кои Општина 
Гевгелија остварува континуиран 
напредок во своето работење?

 - Од самиот почеток на преземањето 
на градоначалничкиот мандат се 
залагав во општина Гевгелија да 
се обезбеди одржлив еколошко-
економски локален развој, како 
основен предуслов за развој на 
општината. Затоа, продолжив со 
финиширање и целосно менаџирање 
на веќе започнатите капитални, 
главно, еколошки проекти и нивно 
профункционирање, бидејќи од 
тоа многу зависи и одржливиот 
економски локален развој. Притоа, 
воопшто не бев оптоварен дали и 
колку овие проекти биле започнати 
или договорени за реализација 
од мојот претходник, напротив, 
настојував со дополнително менаџи-
рање и, за волја на вистината, со 
дополнителни финансиски обврски 
овие проекти од големо значење за 
општината да бидат завршени.

Што би можело да помогне? Дали 
е потребна промена, на пример, 
на регулативата што го регулира 
работењето на општините? Дали би 
помогнала поголема децентрали-
зација и давање поголеми ингерен-
ции на општината?

- Одредени надлежности мора да 
се вратат на општините или пак 
одредени постапки да се преуредат 
бидејќи директно се одразуваат на 
буџетските приходи и го забавуваат 
функционирањето на локалната 
самоуправа. Како член на Комисијата 

за следење на развојот на системот 
за финансирање на општините при 
ЗЕЛС и воопшто преку ЗЕЛС се залагав 
за промена на методологијата за 
пресметка на ДДВ, односно не по 
сегашните критериуми, туку основен 
критериум при пресметка да биде 
местото кај што е остварен прометот 
со ДДВ.

Од друга страна, на секоја општина 
треба да и се овозможи искорис-
тување на компаративните предно-
сти. Замислете, во Гевгелија функцио-
нираат трите најрепрезентативни 
хотели и казина во земјата, кои, 
покрај големата вработеност месе-
чно издвојуваат по 1,5 милион 
евра во државната каса. Меѓутоа, 
Општината нема ниту денар повра-
ток од овие средства, иако, овие 
фирми и вработени работат и 
остваруваат приходи на нејзина 
територија. Затоа, побаравме од сре-
дствата што казината ги издвојуваат 
во централниот буџет, во висина од 

23%, еден дел, во висина од 3% да 
биде пренаменет во општинскиот 
буџет.

Дали има нешто што самата Општина 
Гевгелија може да го промени во 
своето функционирање во поглед 
на своите приходи, на расходи и 
воопшто на своето работење во 
иднина?

- Со ваквите дополнителни приходи 
значително ќе биде зголемен Основ-
ниот буџет на Општината, а тоа зна-
чи и подобрување на квалитетот 
на услугите кон граѓаните. Во мо-
ментот можеме да бидеме задовол-
ни од реализацијата на Основни-
от буџет, бидејќи во услови на 
пандемија, во првиот квартал го-
динава реализирани се 26% од Ос-
новниот буџет на Општината. Тоа 
значи континуитет во буџетската 
реализација, бидејќи во 2019 и 2020 
година Буџетот беше реализиран со 
81%.
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Интервју на градоначалникот Сашо Поцков за „Економија и Бизнис“

ОДРЖЛИВИОТ ЕКОЛОШКО-ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ - ГЛАВЕН ПРЕДУСЛОВ ЗА 
УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА 
ОПШТИНАТА
Во рамки на проектот „Мојата општина - финансии, развој, долгорочна одржливост“ кој се реализира преку 
Форумот за разумни политики, во бизнис-магазинот „Економија и бизнис“, објавен е прилог за Општина Гевгелија. 
Покрај финансиската анализа и изјавите на претседателот на Советот на Општина Гевгелија, Тодор Ристов и 
неколку советници, во прилогот се наоѓа и интервјуто со градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков.
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Навистина станува збор за ка-
питални проекти, како што е Про-
чистителната станица, изградбата 
на нов водоснабдителен систем со 
квалитетна вода за пиење и Вре-
мената депонија за комунален отпад. 
Проекти, кои особено по бегалската 
криза, ја ставаат општина Гевгелија 
на високо место на еколошката 
картаза погранични општини 
според европските стандарди. 
Додека пак, со обезбедување на 
квалитетна вода за пиење гевгелича-
ни повеќе не пијат вода од буна-
рите кај Моин, каде што беше 
потврдено недозволено присуство 
на арсен. Со ваква еколошка под-
лога Општина Гевгелија беше под-
готвена да излезе во пресрет на 
барањата на сите заинтересирани 
инвеститори за отворање на нови 
стопански капацитети во овој по-
граничен регион. Пандемијата 
со КОВИД-19 донекаде ги забави 
ваквите активности, посебно кога 
станува збор за реализација на 
новите инвестиции. Пандемијата е 
една од причините за забавената 
инвестициона активност, но, и за 
отежнатиот економски развој и 
воопшто живеење во општина Гевге-
лија. Особено, ако се има предвид 
структуираноста на гевгелиската 
економија, која е во тесна зависност 

од прекуграничниот промет. Зат-
ворањето на грчката граница, 
поради рестриктивните мерки од 
пандемијата, значеше и затворање 
на туристичко-угостителските капа-
цитети и казина во Гевгелија, каде 
што беа вработени скоро 2000, 
главно, млади луѓе. Дополнително, 
бројните услужни и други капаци-
тети, кои ги опслужуваа и зависеа 
директно од прометот на грчките 
туристи останаа под клуч. Така на 
пример, скоро 40-ината стомато-
лошки и други здравствени ордина-
ции, кои придонеса за развој на 
здравствено-рекреативниот туризам 
во Гевгелија, годинаипол не работат. 
Затоа, и сметам дека последиците 
од пандемијата, во споредба со 
другите региони, во најголема ме-
ра ги почувствуваа гевгелиските 
стопанственици и претприемачи.

Од друга страна, кои се проблемите, 
без оглед на нивната природа, со 
кои со години се соочува Општи-на 
Гевгелија? Кои се главните ограни-
чувања за побрз локален економски 
развој и за давање подобри услуги 
на жителите на општината?

- Покрај ова, одредени законски 
регулативи, особено во сферата 
на урбанизмот, градежништвото и 
заштитата на животната средина, 

значително ги забавуваат постапки-
те за навремено задоволување 
на потребите на граѓаните. Јас 
сум на крајот од мандатот, а 
некои урбанистички планови, кои 
претставуваат главен предуслов за 
развој на општината, се ште не добиле 
согласност од Министерството за 
транспорт и врски, иако, по десетпати 
е постапено по забелешките. Во 
Гевгелија се отвораат производни 
капацитети, кои според невладините 
организации и гласот на јавноста 
можат да ја загрозат еколошката 
слика на општината, без согласност 
и мислење од општината! Но, со 
дополнителни приходи во буџетот, 
ќе бидат создадени можност за 
натамошно подобрување на услови-
те за живеење во општината. Одно-
сно, да можеме даги задоволиме 
барањата на граѓаните и да го 
подобриме квалтетот на услугите.

Каква е комуникацијата на Општина 
Гевгелија со другите чинители како 
што се граѓаните, бизнис-заедни-
цата, меѓународната заедница, нев-
ладиниот сектор итн.?

- Со граѓаните сум во постојан 
контакт, па, и во услови на пандемија, 
настојувајќи да излезам во пресрет 
на секое нивно барање. Било кога 
станува збор за донесување на 
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стратешките документи, како што е 
општинскиот буџет, која расправа 
ја организиравме преку електр-
онска платформа и средба со 
претседателите на месни заедници. 
Или пак преку непосредни средби, 
настојувајќи да им помогнам во 
решавањето на секојдневните 
проблеми, кои, најчесто, не се во 
надлежност на општината.

Исто така, и со бизнис-заедницата 
сум во постојан контакт, особено 
во изминатата година и пол, кога 
поради пандемијата локалната еко-
номија беше соочена со големи 
последици и штети. Настојував за 
нивните барања да посредувам и 
организирам средби со надлежните 
министри и премиерот на Владата на 
Република Северна Македонија, но, 
и со конкретни мерки што ги донесе 
Советот на Општина Гевгелија за 
ублажување на последиците. 

Со невладините организации имам 
постојана координација и поддршка, 
за скоро сите активности, особено, 
кога станува збор за заштита на 
животната средина. Познато, е 
дека Општината на тој план наста-
пува одлучно и доследно, се 
залага за Гевгелија како модерна, 
европска и зелена општина. Заедно 
со невладините организации и 
мнозинството граѓани на референ-
дум се изјаснивме на територијата на 
Општина Гевгелија да биде забрането 
отворање и воопшти истражување 
на рудници и наоѓалишта за мета-
лични минерални суровини, како и 
отворање на производни погони кои 
ја загрозуваат животната средина.

Што е однесува пак до меѓународните 
организации соработкта е повеќе од 
успешна, бидејќи во Гевгелија досега 
се реализирани повеќе десеттина 
значајни проекти со меѓународни 
грантови. Со грант од Швајцарската, 
Грчката и Македонската влада из-
градена е една од најголемите 
Пречистителни станици на овие 
простори, со јапонски грант обез-
беден преку УНДП изградена е 
Времената депонија за комунален 
отпад, а со германски грант од 2,5 
милиони евра, претстои целосна 
реконструкција на комуналната ин-
фраструктура во Општината.

Како да се обезбеди долгорочна 
одржливост на финансиите и општо 

да се обезбеди долгорочно здрава 
основа за работењето на Општина 
Гевгелија?

- Заокружувањето и финализирање-
то на одржливиот еколошко-
економски развој е главен преду-
слов за натамошното успешно 
функционирање на општината. 
Основата, барем што се однесува 
до еколошките предизвици е веќе 
поставена, а сега следува локалниот 
економски развој. Престои комунал-
но инфраструктурно уредување на 

ТИРЗ „Прдејци“ кај Гевгелија, за што 
ќе ни биде потребна и поддршка од 
Владата на РСМ.

Фактот дека во завршна фаза е 
издавањето на одобрение за град-
ба на новиот капацитет на Веро, 
Гудис и Џамбо, во непосредна 
близина на граничниот премин 
Богородица, е најдобра потврда дека 
инвеститорите се враќаат во овој 
прекуграничен регион. А, тоа значи, 
дека и по пандемијата, Општина 
Гевгелија останува отворена за 
бизнис соработка, натамошно пот-
тикнување на прекуграничниот 
промет, бидејќи од тоа директно 
зависи и развојот и животот во 
општината. 

Отвореноста на општината, непосре-
дните контакти на локалните власти 

и граѓаните од едната и другата 
страна на границата, значително 
придонесоа за добресоседските 
односи на Република Северна Ма-
кедонија и Република Грција. Ние 
и пред Преспанскиот договор 
имавме добра соработка, контакти 
и бројни заеднички проекти со 
прекуграничните власти во Пеонија 
и во другите соседни општини во 
Грција.

Во оваа прилика би посочил и еден 
помалку познат за пошироката 

јавност, детал од животот во по-
граничниот регион. Стотина гев-
гелиски девојки се омажени и 
живеат во Грција , а тоа значи дека 
нивните деца доаѓаат кај своите 
дедовци и баби во Гевгелија или во 
Поликастро, Халкидона, Бојмица, 
Кукуш. Ваквата традиција на заедни-
чко прекугранично живеење опсто-
јувала со години, очекувам повторно 
да биде обновена по пандемијата, 
односно, по повторното отворање 
на границите.

Бидејќи основен белег на Гевгелија е 
границата и отвореноста, се разбира, 
и метежот на гевгелиските улици 
од грчки, српски, турски и други 
странски намерници и туристи, кои 
оттука минуваат.



Продолжува акцијата за асфалтирање на повеќе улици, 
краци и локални патишта во Општина Гевгелија. Во 
Миравци е извршено асфалтирање на две значајни 
сообраќајници - „Гоце Делчев“ и „Иднина“. Од страна на 
градежната фирма „Топ билд“ од Скопје, која годинава 
беше избрана за изведувач со најповолна понуда за 
афалтирање на улици во општина Гевгелија, поставен е 
асфалт во должина од 400 метра. Исто така, во Миравци 
бетонирани се и два крака, еден на улица „Ристо Јанев“ и 
еден на улица „Маршал Тито“, во изведба на градежната 
фирма „Мансард“ од Гевгелија.

Асфалтирањето продолжи на дел од патниот правец 
Негорци-Кованец, во должина од 200 метри кој беше 
оштетен поради дождовите. Оштетениот дел беше 
раскопан, нивелиран и тампониран, а на одредени места 
каде што имаше можност за проширување, се изврши 
пробивање. Додека, од страна на ЈПКД „Комуналец“- 
Гевгелија беа изведени нови приклучоци на водоводни 
и канализациони линии за жителите кои живеат околу. 
По ова, асфалтирањето продолжува во стопанската зона 
„Ракита“, каде што веќе се тампонирани и оивичени со 
рабници главната сообраќајница и две пристапни улици. 

Согласно Програмата за изградба, реконструкција, 
рехабилитација, одржување и заштита на општинските 
патишта и улици во Општина Гевгелија во 2021 година, 
пролетва беше извршено бетонирање на крак од улицата 
„Ѓорги Сугаре“ во Гевгелија, потоа,  крак од улицата „Ѓорги 
Стамнов“, сокачето напоредно до ООУ „Владо Кантарџиев“. 
Досега, се бетонирани 11 крака, и тоа, крак од улица 
„Никола Карев“, два крака од улица „Кожуф“,  два крака 
од улицата „Серменинска“, тротоарот на улица „Ѓорѓи 
Стамнов“, крак од улицата „Белградска“- пристапниот пат 
позади Детската градинка „Детска радост“, крак од „Деко 
Ковачев“, крак од „11 Октомври“, по еден крак од улиците 
„Ристо Јанев“ и „Кузман Шапкарев“. Исто така, извршено е 
бетонирање на краци и во Богородица и Петрово, како и 
во останатите населени места.
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ГОЛЕМА АКЦИЈА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ
И БЕТОНИРАЊЕ НА ПОВЕЌЕ 

УЛИЦИ И ПАТИШТА

Во најскоро време, се очекува да започнат градежните 
активности за реконструкција на дел од улицата 
„Методија Антонов Ченто“ во населеното место 
Мрзенци. Во рамките на Проектот за поврзување 
на локални патишта, кој се реализира од страна на 
Министерството за транспорт и врски со финансиска 
поддршка од Светска банка, Општина Гевгелија 
аплицираше со проект за реконструкција на оваа 
улица во Мрзенци, со должина од 839 мeтри. Изведувач 
на работите е фирмата „Жикол“, која на јавниот повик 
што го распиша Министерството за транспорт и врски 
даде најповолна понуда. Со реконструкцијата на оваа 
улица започнува првата фаза од доделениот грант од 
900.000 евра за Општина Гевгелија од Светска банка.
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Советот на Општина Гевгелија, на последната 62 
седница, констатираше дека водоснабдувањето 
во општина Гевгелија е редовно и стабилно, 
согласно извештајот доставен од ЈПКД 
„Комуналец“- Гевгелија. Заклучно, до првата 
половина на месец мај, 2021 година, резултатите 
од редовните контроли на сите водоснабдителни 
системи, кои ги врши вработен технолог, како и 
од  испитувањето за исправноста на водата за 
кое е надлежно Институтот за јавно здравје - ПЕ 
Гевгелија, покажуваат дека граѓаните на општина 
Гевгелија користат здрава и чиста вода за пиење. 
Третирањето на водата е со натриум хлорид 
или со хлор во гасовита состојба, согласно 
здравствените стандарди.

ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија, покрај градот 
Гевгелија и населените места во Општина Гевгелија, со 
вода ги снабдува и двете населени места од општина 
Богданци, Стојаково и Селемлија. Населените места: 
Петрово, Габрово, Кованец, Ново Конско, Конско, Хума, 
Семенин и Смрдлива Вода се снабдуваат со вода за 

пиење од сопствени водоснабдителни системи. Во 
поголемиот дел од населените места, водоснабдувањето 
е редовно и без поголеми прекини, а во летниот период, 
најчесто во јули, август и септември, количините на вода 
се надополнуваат со бушотини со потопни пумпи.

Oпштина Гевгелија усвои Политика на интегритет во ЕЛС, 
чија цел е да промовира интегритет на политичко и на 
административно ниво, како основа за поттикнување на 
етичко однесување, отпорност кон корупција, создавање 
на услови за општествен развој, учество на граѓаните 
во одлучувањето за локалните потреби и интереси и 
поголема доверба на граѓаните во ЕЛС. Политиката на 
интегритет ги опфаќа oрганите на Општина Гевгелија 
(членките и членовите на Советот и Градоначалникот) и 
сите вработени во општинската администрација. 

Kорупцијата претставува сериозна закана за владеењето 
на правото, демократијата, човековите права и слободи, 
еднаквоста и социјалната правда, која го поткопува 
развојот и ја загрозува стабилноста на демократските 
институции, како и моралните основи на општеството. 
Согласно Политиката на интегритет, во Општина Гевгелија 
не се толерира која било форма на неетичко, казниво или 
друго незаконито однесување и се стреми кон развој на 
силна организациска структура и кохерентен систем за 
управување со интегритет. 

Водоснабдување во Општината

ГРАЃАНИТЕ КОРИСТАТ 
ЗДРАВА И ЧИСТА ВОДА

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА

Граѓаните на општина Гевгелија можат да пријават корупција на тел. 076 234 572 и на 
е-маил адресата: ana.karajanova@gevgelija.gov.mk.
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Во Гевгелија успешно е реализирана акцијата за 
машинското обележување на улици со хоризонтална 
сообраќајна сигнализација. За првпат, годинашното 
машинско обележување на хоризонталната сообраќајна 
сигнализација вклучува и машинско обележување на 
велосипедска патека со црвена боја, на површина од 
2000 метри квадратни, која е предвидена во првата фаза 
долж булеварот, на влезот од Гевгелија до кружниот тек 
на крстосницата со улица  „7 Ноември“. 

Инаку, велосипедската патека на булеварот „Гевгелија“ 
ќе биде обележана на крајот од пролетната акција за 
обновување на хоризонталната сигнализација. Покрај 

ова, се предвидува и машинско фарбање на кошаркарски 
и фудбалски игралишта со жолта и сина боја, на 
површина од 1200 метри квадратни. За реализацијата на 
оваа акција, Општина Гевгелија издвои 1.082.882  денари 
без ДДВ од Општинскиот буџет. Oбележувањето го врши 
струмичката фирма „МС СТОП ИНЖИНЕРИНГ“, со која 
Општина Гевгелија склучи договор за јавна набавка. 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го 
потпиша Договорот за зголемување на капацитетите 
на институциите задолжени за спречување на 
пожари и кризи од Програмата за прекугранична 
соработка со Грција. Станува збор за проект, со кој за 
противпожарните единици во Гевгелија и Струмица 
ќе се набават против-пожарни возила, а Центарот за 
управување со кризи како партнер од Македонија ќе 
добие ИТ опрема за рано откривање на пожари на 
целиот Југоисточен плански регион.

- Овој проект ќе го реализираме во партнерство 
со Регионот на Централна Македонија од Грција, 
а во функција на зајакнување на капацитетите за 
спречување на шумски пожари од двете страни. 
Возилата што се планирани ќе бидат теренски, 
наменети  за шумски пожари, но ќе одговараат за 

локализирање на пожари во урбани заедници, изјави 
Жулиета Ѓуркова, раководител на Советот на ЈИПР.

Инаку, Центарот за развој на Југоисточниот плански 
реги-он почна и со активностите за реализација на 
проектот од Програмата за прекугранична соработка 
со соседна Бугарија со кој пожарникарите од 
Струмица, Гевгелија, Радовиш и Валандово ќе добијат 
професионална опрема за заштита при гаснење 
пожари но и опрема за самите единици. Проектот 
ќе се реализира во соработка со Асоцијацијата на 
Југозападни општини од Благоевград.

Сигнализација

ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА НА 
БУЛЕВАРОТ  „ГЕВГЕЛИЈА“

НОВО
ПРОТИВПОЖАРНО
ВОЗИЛО

Според податоците на Општата болница со проширена 
дејност - Гевгелија, во моментот, во Центарот за 
превенција и третман на зависноти од опојни дроги 
се третираат 64 лица, од кои 7 жени и 57 мажи, на 
возраст од 30 до 45 години. Од нив, 53 се третираат 
со метадонска терапија, а 11 лица со бупренорфин. 
Освен третманот со медикаменти, се пружи и психо-
лошка и социјална поддршка на лица-зависници од 
хероин. Истовремено, Центарот пружи третман и 
на затворениците во КПУ Затвор - Гевгелија, па затоа 
бројката варира од 50 до 90 лица-зависници од 
наркотици и психотропни суптстанци. За разлика од 
минатата година, оваа година бројката на уживатели на 
психотропни супстанци и наркотици, кои се третираат 
во Центарот е зголемена за 10 лица.

Раководството на Болницата нагласува дека оваа бројка 
е само на регистрирани лица на лекување во Центарот 
и дека реалната бројка на корисници на наркотици и 
психотропни супстанци кај младите во општината е 
многу повисока. За одредување на распространетоста 
е потребна поголема координираност помеѓу повеќе 
институции. Ваквата констатација едногласно беше 
поддржана од сите членови на Советот на Општина 
Гевгелија, со напомена дека за спречувањето на 
актуелниот и сериозен проблем треба да се изготви 
стратегија, како на локално, така и на државно ниво.

ЗГОЛЕМЕН БРОЈ НА ЛИЦА 
НА ТРЕТМАН ОД ДРОГА
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Премиерата на театарската претстава „Умри Машки“, во 
продукција на Домот на културата во Гевгелија, беше 
вистинско културно освежување. Брилијантата актерска 
игра на Елена Брзилова, Силвестер Проле и Каме Ќаев ја 
размрда и насмеа гевгелиската публика, после подолг 
временски период, кога поради КОВИД-пандемијата 
културните настани се прикажуваа онлајн, без физичко 
присуство на публиката. Поставувањето на „Умри машки“ 
од Алдо Николај, во режија на Катица Џишева Дупарова, 
го потврди фактот дека на гевгеличани им недостигаше 
театарскиот живот. Затоа, најдобро зборуваат распрода-
дените три прикажувања на претставата „Умри машки“, 
со што беше заокружена четиридневната културната 
програма по повод Спасовден.

Спасовден 2021

БОГАТА КУЛТУРНА ПРОГРАМА
Културната манифестација „Спасовден 2021“, организи-
рана по повод Спасовден - Заштитникот на Гевгелија, 
имаше навистина ново и интересно отворање. За прв 
пат, оваа традиционална манифестација ја отворија 
тројца професионални оперски пеачи, чии гласови 
одѕвонуваа на платото пред Народниот театар во 
Гевгелија. Триото  „Џентлмен“, кое го сочинуваа тенорот 
Дејан Стоев, баритонот Кристијан Антовски и тенорот 
Дарко Нешовски со својот концерт предизвикаа посебно 
внимание. Пред се, заради изведбата на неколку 
македонски поп-евергрини, но најголемите светски поп-
хитови изведени во класичен поп-манир, наполитански 
канцони и шпански песни.

Веќе вечерта, на 10 јуни, во Старата чаршија оживеа духот 
на минатото со одржаната ревијата на народни носии. 
На ревијата учествуваа Ансамбл „Бојмија“ од Гевгелија и 
КУД „Јане Сандански“ при НУКЦ „Ацо Ѓорчев“- Неготино, 
презентирајќи народни носии од повеќе етнички предели 
и пружејќи богата културна програма со традиционални 
вокални и инструментални интерпретации.

Aнсамблот „Бојмија“ од Гевгелија организира шестмесечна 
музичка работилница во просториите на Пионерскиот 
дом за запознавање со македонска изворна музика преку 
совладување на техниките за свирење на традиционалните 
инструменти тамбура, кавал и тапан.  Предавач на работил-
ниците ќе биде Сашко Атанасов,дипломиран етнокореолог 
и играч од прв ред солист при Државниот ансамбл „Танец“. 
Инаку, работилниците ќе се организираат во времетраење 
од шест месеци, со поддршка од Министерството за култура 
и Општина Гевгелија.

Инаку, во рамките на Секцијата за традиционални ора 

и традиционално пеење при Дом на култура, во Малата 
сала на Народниот театар, етнокореолог, м-р Христијан 
Николовски, професор ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ и 
асистент на Катедрата за етнокореологија на Музичката 
академија при УГД - Штип одржа час на тема „Методски 
аспект на традиционалниот инструмент тапан“.  

Работилници за македонската 
изворна музика
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Во организација на Пионерскиот дом и Матица црногорска  
во Гевгелија беше презентирана изложбата „Црногорско 
кирилско печатарство 15 и 16 век“, на која беа  изложени 24 
богато-илустрирани паноа со пратечки текст. Покрај приказот 
на репрезентативните страници од книгите и илустрациите, 
изложбата ги претставува биографските детали за Џурџе 
Црноевиќ, печатарот Макарие, како и за Божидар и Виченцо 
Вуковиќ. 

- Матицата црногорска има повереништва низ целиот свет, 
меѓу кои и во Република Северна Македонија. Наша основна 
мисија е да ги истражуваме македонско-црногорските 
историски, книжевни, јазични и духовни врски. Почнувајќи 
од првиот македонско-црногорски брак, кој се случил во 
далечната 998 година помеѓу кнезот на Црна Гора, Владимир 
и ќерката на Цар Самоил, Косара, истакна во своето обраќање 
Мирољуб Орландиќ, повереник на Матица црногорска во 
РСМ,

Изложбата ја прогласи за отворена градоначалникот на 
Општина Гевгелија, Сашо Поцков, кој изрази задоволство што 
гевгеличани имаат можност да проследат едно интересно 
истражување. Мирољуб Орландиќ на гра-доначалникот 
Поцков му подари  репринт дизајн и фототипско издание на 
книга која е отпечатена во 1494 година.

Гевгелискиот ликовен уметник и скулптор, член на ДЛУГ, 
м-р Александар Јанев се претстави пред гевгелиската 
публика со изложбата на скултури „Раѓањето на битието“. 
На изложбата, која се одржа во Градскиот парк, кај 
железничката станица во Гевгелија, беа претставени 
дваесетина скултури изработени од дрво и метал. Настанот 
се организираше во рамките на годинашната програма 
за култура на Пионерски дом, поддржана од Општина 
Гевгелија. Изложбата ја отвори гевгелиската ликовна 
уметница, м-р Мирјана Крстева Массетти, истовремено и 
критичар на делата на Јанев, која забележа:

- Јанев интонирано понира во длабочините на она што сме, 
на она од кое сме. Суптилно раскажува за почетокот, за 
генезата, за корените. Тој со својот ликовен израз автентично 
проникнува во материјалите кои ги експлоатира и создава 
дела со карактеристична овална форма која симболизира 
раѓање. Визуелизацијата на делата е отелотворена преку 
сублимација на повеќе органски и неоргански материјали.
Јанев, несомено, поседува силен креативен имплус и 
сензибилитет кој допрва ќе ја продлабочи автономијата на 
неговото творештво, рече Массетти.

По повод големиот христијански празник, Хрис-
товото Вознесение - Спасовден, во манастирот 
„Свети Спас“ во Гевгелија беше отслужена 
Свечена Божествена Литургија. На литургијата, 
со која чиноначалствуваа Неговото Високо 
Преосвештенство, Митрополитот Повардарски, 
г. Агатангел во сослужение со Неговото Прео-
свештенство, Митрополитот Брегалнички, г. 
Иларион и Неговото Преосвештенство, Митро-
политот Европски, г. Пимен, присуствуваше и 
градоначалникот на Општина Гевгелија, Сашо 
Поцков.
Пред бројните верници, собрани во манастир-
ската црква „Свети Спас“, г. Агатангел честитајки 
им го големиот христијански празник, Хрис-
товото вознесение, истакна дека токму сега 
е времето кога е потребен духовен мир да ги 
исполни срцата и душите на сите присутни, на 
градскиот татко, на нивните семејства, како и на 
целиот македонски народ.
- Не треба, продолжи тој, да не разделува ниту 
верската ниту националната ниту политичката 
разноликост, потребно е световно и духовно 
единство, потребна е љубов и почит еден кон 
друг, за да можеме да си го зачуваме нашиот 
идентитет, нашиот јазик и сите наши културни и 
општествени вредности, нагласи Митрополитот 
Повардарски г. Агатангел.

„Нека ни е честит празникот Спасовден кој го означува Христовото 
вознесение. Нека Свети Спас ни донесе здравје, благосостојба и разбирање. 
Нека Спасовден и натаму ги штити сите граѓани на општина Гевгелија и не 
води кон подобра иднина“ истакна во својата честитка по повод Спасовден 
- Заштитникот на Гевгелија, градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо 
Поцков, на отворањето на манифестацијата „Спасовден 2021“. Честитајќи 
им го празникот на своите сограѓани, Поцков изрази задоволство што 
традицијата за одбележување на големиот христијански празник- Спасовден 
и Заштитникот на Гевгелија продолжува. Но, и надеж дека наредниот 
Спасовден, по пандемијата од КОВИД 19, Гевгелија повторно ќе заживее, а 
граѓаните ќе се радуваат и празнуваат, славејќи го Патронот на градот.

СВЕЧЕНА БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЈА

Изложба „Црногорско кирилско 
печатарство 15 и 16 век“

Скулптури на м-р Александар Јанев
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Во трите рока за првиот упис на 
ученици во прва година средно обра-
зование, во СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
- Гевгелија се запишале вкупно 148 
ученици. Согласно објавената ранг-
листа објавена на веб-страната 
на Училиштето, во првиот уписен 
рок примени се: 57 ученика за 
гимназиското образование, 14 за 
физиотерапевтски техничар / гине-
колошко - акушерска сестра, 32 за 
економски техничар, 24 за хотелско-
туристички техничар, 8 за готвач-
келнер и 13 ученика за машински 
техничар за моторно возило.

Второто пријавување и запишување 
на учениците ќе се врши на 23 и 24 
јуни, 2021 година во период од 07:00 
часот до 19:00 часот и на 25 јуни, 2021 
година, во периодот од 07:00 часот 
до 15:00 часот, согласно изготвен 
распоред од страна на училиштето. 
Ранг-листите со резултатите од запи-
шувањето и слободните места ќе 
се објават на 25 јуни, 2021 година, 
во периодот од 16:00 часот до 
19:00 часот. Третото пријавување 
и запишување на учениците ќе се 

врши на 30 јуни, 2021 година, во 
периодот од 07:00 часот до 19:00 
часот, согласно изготвен распоред од 
страна на училиштето. Ранг-листите 
со резултатите од запишувањето и 
слободните места ќе се објават на 1 
јули, 2021 година.

Инаку, според Конкурсот, вкупно 286 
ученика во 10 паралелки можат да се 
запишат во СОУ„ Јосиф Јосифовски“- 
Гевгелија од оваа година се воведува 
и Здравствена струка со образовен 
профил физиотерапевтски техничар 
/ гинеколошко-акушерска сестра, 
каде треба да се примат 25 ученика. 
Освен за ова струка, во СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ по 50 места има за: 
Угостителско-туристичка струка, 

Машинската струка и Економско- 
правната. Додека, за Гимназиско 
образование има места за 102 уче-
ника во 3 паралелки и една со 34 
ученика која ќе биде македонско-
француска билингвална паралелка.

Практичната настава за учениците 
во струките ќе се одвива во сора-
ботка со компаниите: „ФОРТУНА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ , „ДОЈРАН СТИЛ“, 
„КОНТИ ХИДРОПЛАСТ“, „МОТО ПРОМ 
КОЛВЕКО ОФИС ДООЕЛ“- Гевгелија, 
ЈПКД „Комуналец“-  Гевгелија и со 
Општината Гевгелија. Наставата 
за здравствената струка ќе се 
реализира во соработка со Општата 
болница во Гевгелија и Негорските 
Бањи. 

149 матуранти од СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија 
упешно го завршија вториот период од образованието, 
и тоа, во услови на пандемија. По тој повод 
градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков, 
упати честитка до матурантите од општина Гевгелија: 

„Уште една патека од многуте пред вас на патот 
наречен живот е успешно изодена. Доаѓате на главната 
крстосница кога треба да одлучите по кој следен пат ќе 
чекорите. Вашиот избор нека биде рационален, со јасна 
визија и силна волја за напредување и постигнување 
на она што го планирате. Нам ни преостанува да ве 
поддржиме во она што го сакате, да ве мотивираме да 
бидете успешни и да се радуваме на вашите успеси“. 

Директорот на СОУ „Јосиф Јосифовски“, Тони Аврамов, 
им порача на матурантите: „Испишавте уште една 
страница од романот наречен живот. Ја искачивте 
планината наречена средно образование. Но, овде 
не завршува предизвикот. Планинарот по освоениот 
врв размислува за нови врвови, писателот за нови 

романи. Пред вас се отвора бескрајно пространство 
на иднината. Ние ви дадовме крилја и ви го покажавме 
патот, а предизвикот е ваш. Вие сте оние кои треба 
широко да ги отворите крилјата и да се вивнете кон 
вашиот сон. Не велам дека нема да паѓате. Паѓа оној 
кој полетал, оној кој се обидел, како галебот Џонатан 
Ливингстон. Важно е да се исправите и да продолжите 
понатаму. Целта ве очекува...“

Во СОУ„Јосиф Јосифовски“

ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ЗАПИШАНИ 
148 УЧЕНИЦИ ВО СОУ „ЈОСИФ 

ЈОСИФОВСКИ“- ГЕВГЕЛИЈА

МАТУРАНТИ СРЕЌНО!
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МЛАДИ

Во вонредни услови, со почитување на протоколите, се 
одржа традиционалната манифестација на СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ од Гевгелија „Од најдобрите за најдобрите“. 
Во рамките на манифестацијата беа доделени 
сертификатите од последните два проекта на програмата 
„Еразмус“, а манифестацијата беше збогатена со настап на 
училишниот хор под диригентската палка на професорот 
Илија Атанасов, ликовна изложба на учениците, како и 
пригодна рецитација на учениците. На манифестацијата 
беше промовиран најновиот број на училишниот весник 
и брошурата „Животот како уметност“ под менторство на 
професорката Жаклина Атанасова. Посебно доживување 
на вечерта беше дегустацијата од специјалитети кои 
учениците ги подготвуваа додека беа на обука во Гран 
Канарија под менторство на професорките Зорица 
Лешевска и Велика Бизоева.

По завршетокот на учебната 2020/2021 година, тра-
диционално Основните училишта во Гевгелија ги 
прогласија учениците од деветто одделение - Првенци на 
генерацијата. Според Правилникот за избор на Првенец 
на генерација и исполнувањето на соодветни критеруми 
за успех во текот на основното образование, со одлука на 
Наставничките совети се избрани: Јована Ѓореска од ООУ 
„Крсте Мисирков“- Гевгелија, Ивана Грујиќ од ООУ „Владо 
Кантарџиев“- Гевгелија, Живко Узунов од ООУ „Ристо 
Шуклев“- Негорци, Зорица Геровска од ООУ „Климент 
Охридски“- Миравци, Радмила Зашева, ученичка во 
класата по флејта во ООМУ „Васо Карајанов“- Гевгелија. За 
што од страна училиштата учениците добија симболични 
награди.

 - Да се биде Првенец во генерацијата е чест и привилегија. 
Учењето за мене не беше тешко бидејќи претставуваше 
секојдневна активност која ме исполнуваше, ми отвo-
раше нови видици и предизвици. Школувањето ќе го 
продолжам во СОУ „Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија, 
истакна Јована Ѓореска.

- Ако се учи со труд и со желба да се научи, не претставува 
никаков проблем да се биде Првенец на генерацијата. 
Јас ќе се запишам во СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија, 
природно-математички смер, комбинација А, каде 
се надевам дека ќе добијам квалитетно и современо 
образование, истакна Ивана Грујиќ.

- Ви благодарам за искрените честитките, не беше многу 
тешко да се биде Првенец на генерацијата, затоа што 
секоја пречка во учењето за мене беше предизвик. 
Времето е клуч за правилниот избор на една идна 
професија, па затоа средното образование ќе го 
продолжам во Средното медицинско училиште „Јане 
Сандански“ во Штип, истакна Живко Узунов.

- Воопшто не е тешко да се биде Првенец на генерација 
затоа што нашите наставници секогаш ни помагаа кога 
нешто не ни беше јасно и ни даваа несебична поддршка. 
Јас ќе се запишам во Приватното средно училиште 
„САБА“, во Скопје, истакна Зорица Геровска.

- Искрено, не очекував дека јас ќе ја понесам титулата 
Првенец на генерација, за што сум пријатно изненадена 
и многу благодарна. Трите главни карактеристики кои 
треба да ги поседува Првенецот на генерација, посебно 
кога станува збор за ученик во Музичко училиште, се 
безграничната љубов кон инструментот, постојано 
трудење и напорно вежбање. Средното образование 
ќе го продолжам во СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија, 
истакна Радмила Зашева.

НАЈДОБРИ ЗА НАЈДОБРИТЕ

ПРОГЛАСЕНИ ПРВЕНЦИТЕ НА 
ГЕНЕРАЦИЈАТА
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СПОРТ

Агенцијата за млади и спорт на 
РСМ ќе поддржи повеќе спор-
тски активности и проекти за 
подобрување на условите за спор-
тување во Општина Гевгелија. Ова 
беше договорено на состанокот 
на директорот на Агенцијата за 
млади и спорт, Наумчe Мојсоски 
со градоначалникот на Општина 
Гевгелија, Сашо Поцков, на кој 
присуствуваа пратеничката Марија 
Костадинова и претседателот на 
Советот на Општина Гевгелија, 
Тодор Ристов. На состанокот беше 
истакнато дека Општина Гевгелија 
редовно и секој година преку 
посебна програма ги поддржува 
активностите и манифестациите на 
спортските клубови и здруженија. 
Паралелно, настојува да ги подобри 
условите за спортување преку 
уредување на постојните објекти, 
како и изградба на нови спортски 
терени.

Од страна на директорот на 
Агенцијата за млади и спорт, 
Наумчe Мојсоски, беше најавена 
подготвеноста за поддршка на 
активностите на спортските здру-

женија и на младите во Општина 
Гевгелија. Пред се, за подобрување 
на условите за спортување и 
младинско организирање, како 
значаен предуслов за унапредување 
на спортот. Притоа, во рамките 
на програмските активности 
на Агенцијата, беше посочена и 
можноста за изградба на едно 
мултифункционално игралиште во 
Гевгелија. На состанокот, од страна 
на градоначалникот на Општина 
Гевгелија, Сашо Поцков, беше 
најавено дека во најскоро време се 
очекува спортската сала „26 Април“ 
во Гевгелија од страна на Владата 
на РСМ да биде префрлена во 
сопственост на Општина Гевгелија. 

10 членa од Атлетскиот клуб „7 Ноември“ трчаа во Струга на првата „Трка на 
Поезијата - Poetry run Strugа“, во организација на здружението „Спортски 
мостови“. На трката учествуваа над 600 спортисти од Македонија, Србија, 
Албанија, БИХ.Атанас Епов го освои 3-то место на трката од 5 километри,  
со време 17 минути и 47 секунди со само 3 секунди заостанување зад 
второпласираниот. Уште тројца учесници финишираа на првите 15 места. И 
тоа, Тодор Анчев на 7 место, дебитантот Ристо Чалков на 12 и Стојан Делев 
на 14 место. Оваа 5 километарска трка успешно ја финишираше и другиот 
дебитант Кристијан Атанасоски. 
На трката од 10 километри, најбрз беше Никола Ковачев со време од 
44:00, додека во женска конкуренција Валентина Узунова оствари одличен 
резултат од 51:17. Трката успешно ја финишираа Бојан Атанасоски, Драгица 
Атанасоски и Гордана Анастасова. Екипно, АК „7 Ноември“ во трката на 5 
километри го зазедоа високото второ место. 

На „46 Лорд куп“- „Карате оскар 2021“ 
година кој се одржа во спорстката 
сала „Металург“- Автокоманда, 
во Скопје, членовите на Карате 
клуб„Гевгелија“, под менторство 
на тренерот Живко Аврамов, 
освоија два пехара. И тоа, пехар за 
најдобра  машка екипа и пехар за 
најдобра  женска екипа.  Додека, на 
тренерот Живко Аврамов, по повод 
50-годишнината од оформувањето 
на првиот карате клуб во државата 
му беше доделен  орден за придонес 
и развивање на македонското 
карате.

Агенција за млади и спорт

ПОДДРШКА НА СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ
ПЕХАРИ ЗА 

КАРАТИСТИТЕ

АТЛЕТИЧАРИТЕ НА 
АК „7  НОЕМВРИ“ НА ТРКА ВО СТРУГА

Прво место за Узунова 
на есктремната 

високопланинска трка 

Маратонката Валентина Узунова, 
член на АК „7 Ноември“- Гевгелија, 
постигна врвни резултати на третото 
издание на трката „ТITOV VRV SKY-
RACE 2021“. Имено, Узунова на 
екстремната високопланинска трка 
со вкупна должина од 20 километри 
и висинска денивелација од 1900 
метри го освои првото место во 
женска конкуренција 50+, со истр-
чано време од 4 часа, 54 минути и 34 
секунди. 
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ЗАШТИТА ОД КОМАРЦИ

Во рамките на овогодинешното третирање против 
комарци кое го спроведува Југоисточниот плански 
регион во соработка со десетте општини, беа 
извршени две  ларвицидни прскања во општина 
Гевгелија. Екипите на скопската фирма за ДДД 
„Зотокс“ расфрлија двапати гранулати на претходно 
одредените жаришта каде можат да се размножуваат 
комарци, односно покрај речното корито на реката 
Вардар, водотеци и стојни води, на површина од 10 
хектари на подрачјето на општина Гевгелија. Согласно 
поптишаниот договор на Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион, беше организирано 
и прво адултно прскање по земјен пат против 
комарци, на 7 јуни 2021 година, кое поради лошите 
временски прилики беше одложено за десеттина 
дена. Во општина Гевгелија и во останатите општини 
се предвидени три адултни тетирања по земјен пат, 
односно теристички, аеросолни дезинсекции против 
возрасни комарци со УЛВ метода.

ПЕНЗИОНЕРИ НА ВЕЛОСИПЕД

Здружението на пензионери од Гевгелија по втор-
пат го организираше рекреативното возење за 
своите членови „Пензионерите на велосипед“. На 
овој спортско-рекреативен настан учество зедоа 
педесеттина пензионери од општина Гевгелија. Возеј-
ќи од Гевгелија до Негорските Бањи и назад. 

125 - ГОДИШНИНА

По повод 125-годишнината од постоењето на 
гевгелискиот Божји храм „Св. Кирил и Методиј“, 
Патрониот празник и возобнувањето на црквата, во 
организација на Гевгелијското Архиерејско намес-
ништво, се одржа свечен концерт на гевгелискиот 
црковен хор „Св. Јован Кукузел“.  Црквата, според 
натписот на плочата на источниот ѕид, е подигната во 
1896 година, изградена е на местото каде што во 1881 
година бил изграден параклис. Храмот е обновен 
во 1946 година, а во 1983 година е подигната нова 
камбанарија со градски часовник. Дверите на црквата 
се од постаро време и се смета дека се пренесени од 
старата црква „Света Троица“ или од манастирската 
црква „Св. Спас“ во Гевгелија и се дело на непознат 
резбар од XVIII век. Градител на црквата е Андон 
Китанов.

ДЕН НА ПОЖАРНИКАРИ

По повод 20 Мај - Денот на пожарникарите, 
градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков и 
претседателот на Советот на Општина Гевгелија, Тодор 
Ристов, ја посетија ТППЕ- Гевгелија, каде на вработение 
им го честитаа празникот и во знак на благодарност 
за соработката со Општината им подарија телевизор. 
Командирот на ТППЕ- Гевгелија, Игор Ризов, во име 
на сите пожарникари, се заблагодари за честитките 
и за подарокот напоменувајќи дека ТППЕ- Гевгелија, 
покрај основната дејност, а тоа е гаснењето на пожари, 
честопати е ангажирана и за технички интервенции. 
Во првите пет месеци од оваа година, истакна Ризов, 
ТППЕ имала 70 интервенции, за разлика од истиот 
период во 2020 година кога интервенирала 40 пати.
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ЕКО-АКЦИЈА

Општина Гевгелија, во соработка со МАМ, беше дел од 
првата еко-акција „Генералка викенд“ која се реализираше 
на локација кај старата Касарна. На еко-акцијата учествуваа 
вработени од Општина Гевгелија, ЈПКД „Комуналец“, чле-
новите на Советот на Општина Гевгелија и претставници 
од: училиштата, планинарските друштва, невладините 
организации, Црвен крст - Гевгелија, Центарот за деца со 
посебни потреби „Мајка Тереза” и доброволно пријавени 
граѓани. Во текот на оваа година, Општина Гевгелија ќе вложи 
напор и ќе се агажира да се расчистат дивите депонии, но и 
да се озелени градот, во рамките на редовните и вонредни 
акции, заедно со ЈПКД  „Комуналец“

КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА

На традиционалниот 19 по ред „Аполонија - Ден на 
крводарувањето“, кој се спроведе во просториите на хотел 
„Аполонија“, 28 граѓани од општина Гевгелија ја даруваа 
драгоцената течност, потврдувајќи дека Гевгелија отсекогаш 
била и ќе биде град на хуманоста. Крводарителската акција 
„Аполонија - Ден на крво-дарувањето“ се организa два пати 
во годината, во соработка со Службата за трансфузиона 
медицина при ЈЗУ Општа Болница - Гевгелија и со 
Општинската организација на Црвениот крст - Гевгелија. 

ДЕН НА ПОЛИЦИЈАТА

Градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков, 
заедно со претседателот на Советот на Општина Гевгелија, 
Тодор Ристов, по повод Денот на македонската полиција, го 
посетија ОВР - Гевгелија и на припадниците им го честитаа 
Празникот. Притоа, градоначалникот Поцков на началникот 
на ОВР - Гевгелија, Антонио Карапеев и командирот на ПС- 
Гевгелија, Миле Ангелков, а воедно и на сите полициски 
службеници, им изрази благодарност за досегашниот 
ангажман и спроведените активности за чувањето на 
јавниот ред и мир, грижата за безбедноста на граѓаните, 
како и за успешното учество во работата на Општинскиот 
штаб за заштита и спасување и спроведувањето на 
мерките за спречување на ширењето на Корона вирусот на 
територијата на општина Гевгелија.

НАГРАДЕНИ МЛАДИ МУЗИЧАРИ
Учениците од ООМУ „Васо Карајанов“- Гевгелија, од 
три Меѓународни музички натпревари се вратија 
со награди: на Меѓународниот натпревар „АРТ ин” 
под менторство на професорката Виолета Чокова, 
учениците од класата по балет Ангела Дуганова, Јана 
Димитрова и Георгина Улиш освоија прва награда. 
Додека, Билјана Поп-Димитова, Надица Николовска и 
Босилка Стојанова- втора награда. 
Во натпреварувањето по виолина, под менторство 
на проф. Соња Панова, со прва награда се закитија 
Дарија Димитрова, Рената Цуклева, Наталија Ѓуровска 
и Јана Димитрова.Второнаградени се Љубица Мицева 
и Филип Траков. Во класата по пијано на проф. 
Владо Сапламаев, Хана Малева е првонаградена, 
Илија Димов - второнаграден, а Филип Темелковски- 
третонаграден. Две први награди им припаѓаат на 
Благоја Стоев и Јована Дупарова и една втора награда 
на Вангел Марков, ученици во класата по пијано на 
проф. Александар Лазаров.
Седум награди се освоени и на Меѓународниот нат-
превар „ЗПМ Полихимнија 2021“ година, тоа, три први 
награди во категоријата пијано за Благоја Стоев и 
Вангел Марков, под менторство на Лазаров и Дарја 

Димитрова во категоријата виолина, под менторство 
на Панова: две втори награди во категоријата виолина 
за Јана Димитрова, под менторство на Панова и Матеа 
Тунџева, под менторство на проф. Маја Зафирова и 
две втори награди во категориите виолина и пијано за 
Виолета Каракабакова, под менторство на Зафирова и 
Јована Дупарова, под менторство на Лазаров.
На вториот по ред Меѓународен фестивал со натпрева-
рувачки карактер на млади музичари „Сергеј Михајлов“ 
во Штип, Благоја Стоев, ученик на Лазаров по пијано и 
Ана Димитрова, ученичка на проф. Сузана Стефанова 
по флејта ги освоија првите награди.
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