
ГЕВГЕЛИСКИ
МАГАЗИН

Декември 2015
бр. 75

2016



Советот на денешната седница на својата последна 
седница опд оваа година го усвои Буџетот на општина 
Гевгелија за 2016 година проектиран на 733.066.292 
денари или 11.958.667 евра. Од вкупниот буџет при-
ходите на основниот буџет изнесуваат 476.855.700 де-
нари, приходите од дотации 193.992.247 денари, од 
донации 48.101.245 и приходи од самофинансирачки 
активности 14.117.100 денари.

Најголеми извори на буџетската каса се капиталните 
приходи со 392.947.368 денари и донации 281.394.824 
денари, додека пак на даночните приходи отпаѓаат 
126.807.000 денари. Инаку, 47,82% од вкупниот буџет 
ќе бидат наменети за капитални расходи или 62,36% 
од основниот буџет. Паралелно со донесувањето на
буџетот, Советот на општина Гевгелија ги усвои и про-
грамите за комунално уредување, за локални патишта, 
за изработка на урбанистички планови, за јавна чисто-
та и другите програмски документи за реализација на 
буџетот.

Усвоен буџетот на општина Гевгелија 
за 2016 година

БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
„ТЕЖОК“ 733 МИЛИОНИ ДЕНАРИ
ИЛИ 11,9 МИЛИОНИ ЕВРА

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство го склучи договорот за изградба на браната 
„Конско“, со која ќе се реши проблемот за наводнување 
на 8.000 хектари земјоделски површини на југот на на-
шата земја. Капиталниот проект ќе се гради во наред-
ните пет години од страна на турската компанија „Serka 
Taahhut Insaat AS“ од Истанбул, која победи на тендерот 
во конкуренција на четири доставени понуди.

Од државниот буџет за изградба на браната „Конско“ ќе 
се потрошат 2.442.281.400 денари, или над 39,6 милио-
ни евра. Во согласност со изготвената документација, 
браната ќе биде висока 78,5 метри и ќе има должина 
од 331 метри. Земјоделците од гевгелискиот регион 
најдоцна до 2020 година ќе добијат сигурен извор за 
наводнување на нивите. Покрај наводнување на зем-
јоделските површини, идната акумулација во близина 
на Гевгелија, ќе го реши проблемот со водоснабдување 
на населението од целиот регион. Но, истовремено ќе 
обезбеди и развој на регионалниот туризам, спортот и 
рекреацијата.

ТУРСКА КОМПАНИЈА
ЌЕ ЈА ГРАДИ БРАНАТА „КОНСКО“

Општина Гевгелија во 2016 година 
треба да добие нова Стратегија за 
оддржлив развој. Имено, периодот 
имаше ваква стратегија за периодот  
2006 – 2011 година, која покажа дека 
планирањето на оддржливиот раз-
вој на општината за петгодошен 
период е успешен модел на локал-
ните власти, имајќи во предвид 
дека во нејзиното донесување беа 
вклучени скоро сите заинтересира-
ни страни за локалниот економски 
развој. Од друга страна, беше при-
менет нов пристап на планирана 
проектна реализација, соодветен на
модерните и напредни европски ло-
кални единици. Оттука и потребата 

НОВА СТРАТЕГИЈА ЗА ОДДРЖЛИВ РАЗВОЈ

од започнување на постапка за из-
работка и донесување нов документ 
за одржлив развој на општината, 
за периодот 2016 – 2020 година, се 
предвидува со Програмата за ло-
кален економски развој.

Во оваа програма, покрај поддрш-
ката на реализацијата на проектите 
и активностите кои придонесуваат 
за поттикнување на локалниот еко-
номски развој. Се предвидени и
средства за обезбедување на по-
требното учество за проекти од 
ИПА - Програмата за прекугранична 
соработка на Република Македо-
нија. Со програмата, исто така, се

предвидува обезбедување на соп-
ствено учество, како и покривање 
на разликата меѓу одобрените сред-
ства и постигнатата цена на елек-
тронската аукција за изградба на 
канализација во Моин и Давидово, 
на улици во Мрзенци и на уште 2 км 
од патот Негорци-Серменин одобре-
ни од Агенцијата за финансиска 
поддршка на земјоделството и ру-
ралниот развој. 

Актуелно
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Тема

Почитувани,

Додека старата 2015 година заминува, а новата 2016 
година пристига, вообичаено правиме новогодишен 
инвентар на она што сме го сработиле, но и на она 
што допрва не очекува. И тоа во секое семејство, 
во секој дом, работен колектив или средина на 
живеење. Бидејќи општина Гевгелија е едно големо 
заедничко семејство добро е да се осврнеме на 
тоа што поминало и она што не очекува. Особено 
во година каква што беше 2015 исполнета со бројни 
предизвици. 

Најголемиот дел од програмските предвидувања за 
подобрување на комуналната, патната и урбаната 
инфраструктура на живеење беа реализирани. Ста-
нува збор за новоизградените улици во неколку 
станбени населби во Гевгелија и во населените 
места, нова атмосферска канализација изградена 
на неколку гевгелиски сообраќајници, уредени но-
ви спортски и детски игралишта, воведени нови 
електронски алатки за подобрување на услугите кон 
граѓаните.

Во 2015 година на Вардарски рид е отворена нова 
еко патека со кула за набљудување, Пионерскиот 
дом доби нов покрив, а продолжи изградбата на па-
теката крај патот од Гевгелија до Негорци. Започна 
изградбата на сообраќајната инфраструктура на 
клучката кај Милци, со што ќе се обезбедат усло-
ви за реализација на планираните инвестициони 
проекти крај автопатот. Продолжи изградбата на 
Градскиот пазар и на Пречистителната станица – 
капитални зафати од посебно значење за развојот 
на градот и регионот. 

Во годината што заминува некои работи сработив-
ме, а ефектите ќе уследат во 2016 година. Во прв 
ред, изградбата на втората фаза од одводниот 
канал Рауљ, со одобрените средства од ИПА-Про-
грамата за прекугранична соработка, за што во 
тек е тендерска постапка. Не помалку значајна е и 
изградбата на нови канализациони линии во Моин и 
Давидово, изградбата на нови улици во Мрзенци и 
два нови километри од патот Негорци-Серменин, за 
чија реализација договорите со изведувачите веќе 
се потпишани. Треба да се спомене и претстојното 
инфраструктурно и урбано уредување на центарот 
во Смрдлива вода, како почеток на активностите за 
ревитализација на ова излетиште.

Завршија подготовките, вклучувајќи ја и затворената 
финансиска констртукција, за реализација на два 
капитални проекти во општина Гевгелија. Познат е
изведувачот на браната Конско – тоа е турската ком-
панија „Serka Taahhut Insaat AS“ од Истанбул со 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЕНОТО

која Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство склучи договор. За пет години треба 
да биде изградена браната за наводнување на 8.000 
хектари земјоделски површини, но и обезбедување 
на предуслови за регионален туризам. Од држав-
ниот буџет за изградба на браната „Конско“ се пред-
видени над 39,6 милиони евра. 

Очекуваме и распишување на тендерот за изград-
ба на нови бунари кај Вардар и обезбедување на 
дополнителни количества вода за пиење. За реа-
лизација на овој проект се обезбедени потребните 
1.507.000 евра. Во наредната 2016 година не оче-
куваат нови предизвици. Покрај финиширањето на 
започнатите проекти и реализација на планираните 
зафати, секако и бегалската криза, со која барем 
досега успеавме да се справиме. Обезбедувајќи 
услови за непречен транзит на бегалците, кои при-
стигаат преку македонско-грчката граница, но и 
заштита на граѓаните на општината.

Од идните предизвици само ќе ги споменеме 
проектот, пробивањето на Западниот булевар и 
изградбата на Јужниот булевар, регулацијата на 
Сува река, изградбата на нов центар на градот, но-
ва спортска сала...

Затоа, и посакуваме и ќе се залагаме во новата 2016 
година сите предвидувања да се остварат.

Нека Новата 2016 година на сите граѓани на оваа 
наша заедничка и убава општина Гевгелија, им до-
несе здравје, бериќет и успех во животот.

Среќни Новогодишни и Божикни празници!

Иван Франгов
Градоначалник на општина Гевгелија
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КОЛЕДЕ традиционално се одбележа во општина 
Гевгелија, но најголемиот коледарски оган беше 
запален во Негорци. Студеното време и силниот 
ветер не ги попречи жителите од Негорци но и од 
многу други  околни места  да се соберат во  „Старец 
маало“ за да присуствуваат на атрактивното палење 
на старото јаворово дрво. И оваа година коледар-
скиот оган беше направен од старо и шупливо дрво, 
високо околу осум метри, кое пристигна од старите 
сечишта на Македонски шуми „Кожув“.

Претставници на четирите општи-
ни од Југоисточниот регион, Гевге-
лија, Валандово, Богданци и Дојран
покренаа иницијатива за форми-
рање на Локална акциона група 
(ЛАГ) на територијата на овие чети-
ри општини. Целта е позиционира-
ње на четирите општини во врска со 

Првото новородено бебе во Општата болница во Гев-
гелија во 2015 година беше машко. Мара и Костадин 
Ајцеви од Гевгелија добија син кого го крстија Ѓорѓи. 
По традиција, градоначалникот на општина Гевгелија 
Иван Франгов ги посети новороденчето и неговата 
мајка во болницата, посакувајќи им добро здравје и 
радост. Притоа, градоначалникот Иван Франгов на 
новороденчето ќе му додели 10.000 денари и пакет со 
козметички производи за новороденчиња. 

Инаку, на новородениот Ѓорѓи Ајцев му следуваат и 
по 6.000 денари, кои општина Гевгелија ги доделува 
на секое новородено бебе. Во текот на 2015 година во 
општина Гевгелија се родиле 189 новороденчиња. Од 
следната 2016 година, со решение на градоначалникот 
на општината парично ќе биде наградено и секое тре-
тородено дете. За секое трето дете од општинскиот 
буџет ќе бидат издвоени по 12.000 денари.

ГОРАН ГЛАВЧЕВ е прогласен за 
спортист на годината, а КК Кожув 
за најдобра спортска екипа во 
2014 година. Признанијата на 
најдобриот гевгелиски кошаркар 
во минатата година, како и на 
најдобрата екипа, им беа врачени 
од страна на Сојузот на училишни 
спортови пред почетокот на 
кошаркарскиот натпревар меѓу 
КК Кожув и КК Фени индустри.

ВОДИЦИ и годинава беше одбележан во Гевгелија 
во осветените води на македонскиот Јордан, реката 
Вардар. Во присуство на илјадници граѓани од зем-
јава и од странство, по крстот скокнаа 40-на млади 
од целата општина, а најпрво до него стигна Сашко 
Трајков од Гевгелија. Доби благослов од црквата, 
желби за здравје и бериќет, а од градоначалникот
на општина Гевгелија подарок-лап топ. 

ПРЕКУ ЛАГ –
ПОЛЕСНО ДО ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ

воведувањето на LEADER приста-
пот во Република Македонија. 

„Со оглед на претходната соработ-
ка која ја имаат овие општини и ве-
ќе воспоставената меѓуопштинска 
соработка на повеќе полиња, сме-
таме дека претстојниот период тре-
ба да се искористи за создавање
услови за успешен настап пред 
надлежното министерство во напо-
рите за регистрација и акредита-
ција на ЛАГ од територијата на на-
шите општини“, изјавија од ини-
цијативниот одбор. Иницијативата 
беше покрената од страна на од-
делението за локален економски 
развој на општина Богданци, а при-
фатен од другите општини во мик-
рорегионот.

189 НОВОРОДЕНЧИЊА

ЈАНУАРИ 2015
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РАЃАЊЕТО на македонскиот ре-
волуционер Гоце Делчев во ЈОУ 
Библиотека „Гоце Делчев“ во Гев-
гелија свечено беше одбележан со
поетско читање, изложба на лите-
ратура од роднокрајни автори и 
музичка програма. Со свои нови 
поетски творби се претставија гев-
гелиски поети Кирил Кангов, Ценка 
Попова - Милковска, Константин 
Карев, Жаклина Атанасова, То-
мова Љубица, Олгица Ќурчиева, 
Стефчо Стефанов, Венци Трајков, 
Томе Таушанов, Москов Миле, Ва-
силка Ќортошева и Стефан Мар-
ковски.

 2015 ФЕВРУАРИ

Проектот Органски кетеринг реали-
зиран од страна на СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ со италијанскиот парт-
нер Fattoria Biologica Patrice беше 
прогласен за проект со најдобро 
спроведена пракса и доби серти-
фикат во ктегоријата на сручно 
образование. Наградениот проект 
беше презентиран на Национал-
ната конференција во присуство 
на претставници на Агенцијата кои
ја претставија програмата на 
Европската комисија во делот на 
образованието, обуката и младите, 
„Еразмус плус 2014-2020“, како и 
иницијативите на ЕУ, „Еуропас“ и 
„Евридика“, на Министерството за 
образование и наука, наставници 

Општините Гевгелија, Богданци, Дој-
ран и Богданци направија многу за 
поголема социјализација на децата
со посебни потреби, беше нагласе-
но на завршната конференција на 
проектот за целосна социјализација 
на деца со посебни потреби во нив-
ните заедници, финансиран од ЕУ,
а реализиран од Фондацијата „Апо-
лонија“ од Гевгелија и МНЗА „Макед-
онското научно здружение за аути-
зам“. По отворањето на првата сен-
зорна соба во земјата во ОУ„Владо 
Кантарџиев“ во Гевгелија се наметна 
потребата, за проширување на актив-
ностите. Со финансиска поддршка
од ЕУ и целосна поддршка од ло-
калните власти во Гевгелија, Бог-
данци, Дојран и Валандово отворе-
ни се сензорни соби во сите четири 
општини.

КАМЕН ТЕМЕЛНИК е поставен на новатра училишна спортска сала во 
ООУ„Климент Охридски“ во Миравци, која е дел од владиниот проект за 
изградба и опремување на 145 спортски сали. Салата со површина од 
650 метри квадратни, се гради со 24 милиони денари, обезбедени од 
Буџетот на Република Македонија и Банката за развој при Советот на 
Европа, а ќе располага со гардеробери, туш-кабини, санитарни јазли, 
простории за сместување на спортските реквизити, како и посебни 
простории за наставниците.

СВ.ТРИФУН беше прославен на сите лозови насади и плантажи во 
општината, а централната прослава се оддржа во црквата „Света 
Петка“ во Прдејци, со свечена празнична литургија и симболично 
закројување на лозјата во дворот на црквата.

НОВА УЛИЦА е пробиена во стан-
бената населба „Караорман“, за-
ради сообраќајно поврзување на
10 градежни парцели за индиви-
дуални станбени куќи, кои беа по-
нудени на продажба.

и професори,  како и активисти во 
граѓанскиот сектор. Настанот беше 
дел од циклусот на промотивни 
активности за програмата „Ераз-
мус плус“ кои ги организира Нацио-
налната агенција за европски обра-
зовни програми и мобилност во 
Македонија. 

ОРГАНСКИ КЕТЕРИНГ-НАЈДОБАР ПРОЕКТ

ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА 
СО ПОСЕБИ ПОТРЕБИ
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110 ГОДИШНИНАТА од смртта 
на големиот револуционер Са-
ва Михајлов во Гевгелија беше 
одбележана со полагање на цве-
ќе на спомен обвележјето пред 
Народниот театар.

ООМУ “Васо Карајанов” и здружението на граѓани “Дон
Кихот” подготвија музичко балетска претстава “Звез-
дениот сон”, инспирирана од учениците при ООМУ 
Васо Карајанов, која всушност претставува прошетка 
во бајковитиот свет на главната хероина Звездена, 
исполнет со многу музика, пеење, играње и балетски 
точки. Сценариото и режијата се на Катица Џишева 
Дупарова, кореографијата е на Виолета Петкова, а 
клавирската придружба на Соња Јованова.

Заврши изградбата на ОДВОДНИОТ КАНАЛ во 
Негорци, реализиран во рамките на проектот што 
општина Гевгелија заеднички го реализираше со
Агенцијата за развој од Пела, соседна Грција. Во
Гевгелија пак започна изградбата на нова атмо-
сферска канализација на улицата „Радован Коваче-
виќ“, по што изведбените работи за нова атмосфер-
ска се селат на улиците „Мицо Шаренков“ и „Митко 
Зафировски“.

УЧЕНИЦИТЕ Кристијан Атана-
совски, Стефан Петков и Трајче
Спасиќ од СОУ “Јосиф Јосифов-
ски”, од втората година угости-
телска струка готвачи, го освоија 
третото место и бронзената пла-
кета, вoдисциплината национал-
ни јадења, предјадења, главно 
јадење и десерт на Desettiot ме-
ѓународен натпревар во готвење 
организиран од страна на СКМЕР 
на островот Брач, Република 
Хрватска.

На хуманитарниот концерт на
млади музички надежи од облас-
та на сериозната музика, што се 
оддржа во Гевгелија, настапи и 
Мимица Дучева, пијанистка од  
ООМУ „Васо Карајанов“.

ЗА ТЕБЕ ЉУБОВ МОЈА - поетско-
музичка вечер се оддржа по 16-пат, 
во чест на 8 март, а започна во дале-
чната 1995 година под наслов „Ко-
га мажот пее за жената“. Манифес-
тацијата подоцна го менува своето 
име во „За тебе љубов моја“, но кон-
цепциски останува отворена сцена 
за промовирање на локалните и 
регионални поети и музичари.

ДЕНОТ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ за
прв пат се одбележa во организ-
ација на Асоцијацијата за Пул-
монална Хипертензија МОМЕНТ 
ПЛУС, а со тоа всушност започ-
на започна караванот “Подади 
рака“, со цел да се анимира јав-
носта дека е потребна поголе-
ма  институционална грижа за 
пациентите со ретки болести. 

ХУМАНИТАРЕН 
КОНЦЕРТ
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По подготвителните работи за изградба на новата 
Пречистителна станица крај Вардар, грчкиот конзор-
циум  MESOGEOS s.a.-DIJALETI ep. од Атина, кој го 
доби тендерот за изградба на ЛОТ 2 од овој капитален
проект, започна со изведбените работи. Грчкиот кон-
зорциум треба да ја гради линијата за обработка на ми-
лот, на административните простории и на внатрешни-
те сообраќајници во Пречистителната станица. Додека 
пак швајцарската фирма FELA Planungs AG треба да 
го реализира другиот дел од пречистителната стани-
ца, односно ЛОТ 2. Реализацијата на целиот проект ќе 
чини 9,7 милиони евра, а средствата се обезбедени 
од страна на Швајцарската влада преку Швајцарска-
та агенција за развој (SECO), Грчката влада и Владата 
на Република Македонија.

Граѓанската асоцијација „МОСТ“ организираше Мо-
билен парламент посветен на бегалската криза. 
Целта на средбата “Предизвиците со илегалната миг-
рација и барателите на азил”, како дел од проектот 
финансиран од ЕУ, беше да го презентира проектот 
Мобилен Парламент. Но истовремено и да поттикне 
дебата помеѓу граѓаните од Гевгелија и нивните из-
брани претставници за ова прашање кое е локален, 
но и национален проблем. На средбата присуствуваа  
пратеници од Изборната Единица 4 од сите прате-
нички групи од Собранието на Р.Македонија, градо-
началникот на општина Гевгелија, претставници на 
МВР, Министерството за труд и социјална полити-
ка, УНХЦР, членови на НВО и граѓани. Учесниците 
на средбата дискутираа за илегалната миграција, 
карактеристиките на истата за нејзиното влијание врз 
Македонија и нејзините граѓани, како и за можните 
решенија и мерки за справување со оваа појава која 
добива масивен размер во последно време. 

Сите учесници на оваа средба беа едногласни во 
оценката дека Македонија не може да влијае врз 
факторите и условите кои ги принудуваат луѓето да 
бидат дел од илегалната миграција. Сепак, Македони-
ја може да превземе мерки успешно да се справи со 
оваа појава користејќи ги своите можности и активно 
да биде дел од сите регионални акции поврзани со 
илегалната миграција. Исто така, Македонија може да 
побара и помош од ЕУ бидејќи илегалната миграција 
која транзитира низ државата има само една цел, 
а тоа е влез во земјите членки на ЕУ. Покрај другото 
Мобилниот парламент во Гевгелија заклучи да биде 
уреден Привремен транзитен центар на границата со 
Грција, со цел да се евидентираат и идентификуваат 
мигрантите. 

16 ТУРСКИ СРЕДНОШКОЛЦИ присуствуваа  на вос-
питно-образовните активности во детската градин-
ка „Детска радост“ во Гевгелија и се едуцираа од 
страна на стручен тим од оваа воспино образовна 
институција за деца, стекнувајќи се со сертификати 
за работа со деца. 

ПРЕДАДЕНА ВО УПОТРЕБА новата училница за 
прво одделение во ООУ„Ристо Шуклев“ во Негор-
ци. Со пренамена на дел од музичкиот кабинет и 
на библиотеката на ова училиште, првооделенците 
добија убав простор за работа и за престој. 

ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА 
БЕГАЛСКАТА КРИЗА

НОВА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА
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АПРИЛИЈАДАТА што ја органи-
зира Пионерски дом анимира-
ше дури 1200 деца од целата 
општина, кои годинава се нат-
преваруваа за „најмаска“ преку 
своите одделениеја и групи. 
Учениците од 5-3 одделение 
од ООУ „Владо Кантарџиев“ на 
првоаприлскиот маскенбал со 
симболичниот знак и флаери им 
дадоа поддршка на лицата со 
аутизам.

Традиционалната манифестација 
Ѓура Мара, која се оддржува на 
третиот ден од Велигден, свечено 
беше одбележана и оваа година 
во Миравци. Одбележувањето на
легендата за Ѓура Мара, тради-
ционално започна со настап на КУД 
„Танец“. Фолклористите од Мирав-
ци пред бројната публика најпрво 
го изведоа орото „Свадба“ и ја 
прочитаа легендата за Ѓура Мара, а 
по ова следуваше традиционалното 
оро Ѓура Мара. Во програмата учес-
твуваа 40 членови на КУД „Танец“ 
од Миравци, како и 20-ина постари 
миравчанки, кои облечени во но-
сии ги демонстрираат случувањата 
околу оваа народна легенда.

Како гости на манифестацијата 
настапија КУД „Пријатељи“ од Јаб-
ланица, како и ансамблот „Бојмија„ 
од Гевгелија.

ВЕЛОСИПЕДСКО парадно во-
зење на 200 ученици од сите
гевгелиски училишта се оддржа 
на гевгелиските улици, во рам-
ките на кампањата на РСБСП за 
поголема безбедност во сооб-
раќајот.

СЛИКАРОТ Никола Бутров, еден
од најстарите членови на Гев-
гелиската ликовна школа, им се 
претстави на своите сограѓани 
вВо изложбениот салон во хо-
тел „Аполонија“ во Гевгелија, со 
изложба на слики работени во 
акварелна техника.

ДЕТСКИОТ СЕМАФОР 2015, 
што го организира Општинскиот 
совет за безбедност на сообра-
ќајот, се одржа на полигонот 
во ОУ “Владо Кантарџиев” во 
Гевгелија, а најуспешна од вто-
рата група натпреварувачи бе-
ше Теодора Николовска од ОУ
„Климент Охридски“ од Мирав-
ци, додека од третата група 
најуспешен беше Мартин Стам-
ков од ОУ „Крсте Мисирков“.

300 ПЛАНИНАРИ учествуваа на 
22 меморијален планинарски 
марш, во сеќавање на Перо 
Илиевски, марширајќи по пате-
ката  меѓу селата Конско и Ума.

СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ на Југо-
источниот плански регион за нов 
претседател во наредните две 
години го избра градоначални-
кот на општина Гевгелија Иван 
Франгов. 

ПРЕМИЕРОТ Никола Груевски 
со семејството за Велигден ја 
посети Гевгелија и запалија све-
ќи по повод големиот христи-
јански празник Велигден во
црквата „Свети Кирил и Мето-
диј“, честитајќи им големиот 
христијански празник на гевге-
личани.

ЃУРА МАРА
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Дваесеттина грчки стопанственици 
престојуваа во посета на Гевгелија, 
во рамките на проектот „Развој на 
електронска берза за земјоделско 
прехранбени производи во пре-
ку-граничната област“ Е-АУКЦИЈА,
што Фондацијата за локален развој
и ИТ го реализира заедно со парт-
нерите од Р. Грција, Италијанскo 
– Грчката  стопанска комора на Со-
лун, Германско - Грчка стопанска 
комора на Солун и Стопанската 
комора на Кукуш. Проектот е фи-
нансиран преку ИПА-Програмата за  
прекуграничната соработка Грци-
ја - Македонија. 

При посетата на Гевгелија, стопан-
ствениците и партнерите на Фон-
дацијата од Р. Грција беа примени 
од градоначалникот на Општината 
Иван Франгов, а директорот на Фон-

На Вардарскиот рид, кај Гевгелија, е 
уредено туристичко катче, кое зна-
чително ќе ја збогати туристичката 
понуда на југот од земјата. Откри-
ена е нова еко-патека со инфор-
мативни табли за културното на-
следство и природното богатство 
на поднебјето, која претставува 
вистинска туристичка атракција на 
ова познато гевгелиско ислетиште, 
но уште попознат археолошки лока-
литет. На финалната конферен-
ција од проектот „Оддржлив тури-
зам и промоција на заштитата на 
околината преку партнерство“, во
чии рамки беше изградена еко-па-
теката, присуствуваа градоначал-
ниците на општина Разлог Краси-
мир Герчев и на општина Гевгелија 
Иван Франгпов, двете партнерски 
општини кои го реализираа проек-
тот. Имено, проектот се реализи-
раше со финансиска поддршка од 
ИПА-Програмата за прекугранична 
сорабоптка меѓу Република Маке-
донија и Република Бугарија.

Еко патеката, долга 615 м., се про-
тега од подножјето до врвот на 
Вардарскиот рид, каде што е из-
градена кула за набљудување. Исто 
така, изградени се и три видиковци, 
поставени се клупи, канделабри и
корпи за отпадоци. Долж шатеката 
посетителите можат да се запоз-
нааат со богатото археолошко и 
богатството на флора и фауна под
ова поднебје. Претходно градона-
чалникот присуствуваше на офици-
јалното отворање на објектот-пано-
рамска алеа „Стапалата“ во Разлог, 
Бугарија.

КИНОЛОШКОТО друштво 
„Кожуф“, на  две меѓунардни 
изложби на сите видови расни 
кучиња CACIB, организираше 
дефиле на голем број учсници 
со своите миленици   од Полска, 
Русија, Чешка, Романија, 
Канада, Бугарија, Србија, Грција 
и од Македонија   на терените на 
Нагорски бањи.

ВЕЛИГДЕНСКИ ЈАЈЦА им 
донираше градоначалникот 
на општина гевгелија на 138 
социјално загрозени лица од 
општината.

ВЕРЧЕ ПРОШЕВА, ученичка IX 
б одд. во ООУ „Крсте Мисирков“,
под менторство на Нада Крсто-
ва, го освои второто место на
државниот натпревар за пишу-
вање есеј на англиски јазик, 
организиран од Мировниот кор-
пус во Македонија. 

ЕКО ПАТЕКА НА 
ВАРДАРСКИОТ РИД

ПОСЕТА НА ГРЧКИ СТОПАНСТВЕНИЦИ
дацијата Ристо Атанасовски за
грчките бизнисмени изврши пре-
зентација за  состојбите со агро-
бизнисот во Југоисточниот дел на 
Р. Македонија. Грчките бизнисмени 
ги посетија гевгелиските компании 
„Алтра-Ладилник“, „Жито-Пром“ и 
„Риго-Импекс“.
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22 УЧЕНИЦИ од хотелско-турис-
тичката струка, образовен про-
фил хотелско туристички техни-
чар, од СОУ„Јосиф Јосифов-
ски“ во Гевгелија учествуваа на 
двонеделна практична обука во
ново Место, Словенија, во рам-
ките на проектот „Коњичка ин-
дустрија и туризам“, реализиран 
преку програмата Еразмус +.

174 МАТУРАНТИ од СОУ„Јосиф Јосифовски“ од Гев-
гелија учествуваа на „Матурската парада“, придру-
жувајќи се кон илјадниците матуранти од земјата 
и европските земји во освојувањето на Гинисовиот 
рекорд.

ДЕТСКИОТ ХОР на ООУ„Крсте 
Мисирков“ и Младинскиот хор 
на СОУ „Јосиф Јосифовски“ се 
победници на Републичкиот нат-
превар на детски и младински 
хорови во Кавадарци.

ДРАМСКАТА СЕКЦИЈА на СОУ„Јосиф Јосифовски“ го 
освои второто место за најдобра театарска претстава 
од 19 училишта, на годинашното Образовно рандеву 
во Велес, Емилија Манасиеава го освои третото 
место за најдобра песна во конкуренција на 37 
учесници,  а трите тима на СОУ„Јосифовски“ го 
освоија третото место за најдобра модна ревија. 

СПАСОВДЕН - заштитникот на 
Гевгелија беше одбележан со 
богата програма, која започна 
со Изложба на фотографии за 
Гевгелија од Димитар Миов, 
Иван Кал’чев, Ѓорѓе Вацев и
Ѓоко Тасевски, концерт на на-
ционалниот ансамбл ТАНЕЦ со
„Песни за јунаците“, како и тра-
диционалната манифестација 
„Распеана чаршија - ТРБА,ТРБИ“. 

Златна плакета освоија ученички-
те Татјана Ристова и Елизабета 
Трајкова од СОУ „Ј.Јосифовски“ 
на вториот меѓународен натпре-
вар на учениците од средните 
туристичко-угостителски училиш-
та, кое се одржа во Сараево, БиХ.

ДЕНОТ НА ЕВРОПА во Гевгелија 
беше традиционално одбележан 
со свеченост која се одржа 
на платото пред Народниот 
театар, на која ученици од 
гевгелиските основни училишта 
и СОУ„Јосиф Јосифовски“ на 
посебно поставени штандови 
ги презентираа  Германија. 
Литванија,Чешка и Словенија.   

ЗЛАТНА
ПЛАКЕТА
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Во Гевгелија е изградено ново 
Мултинаменско игралиште, како
дел од поширокиот проект на Вла-
дата за изградба на 100 повеќе-
наменски игралишта низ државата. 
Игралиштето, кое се наоѓа крај 
двојното тениско игралиште, е уре-
дено и опремено за мал фудбал, 
кошарка, ракомет и други спортови. 
Според  директорот на Агенцијата 
за млади и спорт Марјан Спасески, 
вложувањето во спортот и 
спортската инфраструктура е еден 
од врвните приоритети на Владата, 
која сака да овозможи спортот да 
биде достапен секому и секаде 
подеднакво. Затоа, во континуитет 

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНЗИОНЕ-
РИ од Гевгелија беше домаќин 
на 13-та Регионалната ревија на
песни, музика и игри, на која
учествуваа клубови на пензио-
нери од Повардарскиот регион.

СТЕФАН МАРКОСКИ, младиот 
гевгелиски писател, е добитник 
на мајвисокото признание Гран 
при на дводневниот меѓународен 
поетски фестивал „Литературни 
искри - 2015“ што се одржа во 
Гостивар.

150 ПАЛМИ се засадени на 
гевгелиските улици и булевари, 
во рамките на акцијата на Ма-
кедонски шуми за засадување 
на 1000 палми во градовите во 
Република Македонија. 

се реализираат проектите за из-
градба на фудбалски игралишта, 
спортски сали, повеќенаменски 
игралишта и тениски терени низ 
целата држава. Од овие проекти 
не беше изземена ниту Гевгелија, 
каде досега преку АМС се инвести-
рани половина милион евра за 
изградба на двојниот тениски те-
рен, повеќенаменското игралиште 
и фудбалското игралиште во Ми-
равци.

На свеченото предавање вои упо-
треба на игралиштето градоначал-
никот на општина Гевгелија Иван 
Франгов изрази задоволство што 

планираниот спортско-рекреативен 
центар на просторот на поранеш-
на „Касарна“ добива нови содржи-
ни. На тој начин се излегува во 
пресрет на барањата на младите, 
кои масовно го посетуваат тениско-
то игралиште, притоа, повикувајќи 
ги да ги чуваат новоизградените 
спортски терени.

Здравствениот дом во Гевгелија e целосно реновиран 
со доделените 323.000 долари од Европската команда 
на Армијата на САД. Извршена е реконструкција на 
покривот, уредена нова надворешна фасада, извршено 
целосно реновирање на Центарот за педијатриска нега, 
на Одделението за имунизација, како и на тоалетите на 
вториот кат во Здравствениот дом. Со реализацијата 
на проектот значително се подобри квалитетот на 
медицинската нега на граѓаните во поширокиот регион 
на Гевгелија.

На свеченото предавање во употреба на реновираниот 
Здравствен дом псуствуваа амбасадорот на САД во 
нашава земја Џес Бејли, министерот за здравство 

РЕНОВИРАН
ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ

Никола Тодоров и градоначалникот на општина 
Гевгелија Иван Франгов. Притоа, беше речено дека ова 
е втор поголем проект финансиран од војската на САД, 
а првиот беше Градската општа болница „8 Септември“ 
во Скопје. 

НОВО МУЛТИНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ
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Aнсамблот БОЈМИЈА  во спорт-
ска сала „26 април“ во Гевгелија   
го реализираше 11-ти по ред 
Годишен концерт, на кој наста-
пија 120 активни членови на 
ансамблот од сите групи.

Осум ликовни уметници од Македонија, Бугарија 
и од Србија во Гевгелија учествуваа на 14. тради-
ционалната ликовна колонија „АПОЛОНИЈА 2015“, 
во организација на фондацијата „Аполонија“, а под 
покровителство на општина Гевгелија.

ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА – престижно општин-
ско признание го добија учениците Мимица Дучева 
од ООУ „Крсте Мисирков“, Марија Павловска од 
ООУ „Владо Кантарџиев“, Симона Петкова од ООУ 
„Климент Охридски“ и Снежана Јанкулова од ООУ 
„Ристо Шуклев“. 

СТО МЛАДИ ПИЈАНИСТИ 
од Македонија и Бугарија 
учествуваа на 5.Меѓународен 
натпревар на млади пијанисти 
„Гевгелија 2015“ и ги одмеруваа 
силите во пет категории.  

БАСКЕРФЕСТ, светски познатиот 
фестивал по трет пат гостуваше 
во Гевгелија, забавувајќи ги гев-
геличани со настапите на жонг-
лери, брејкденсери, куклен теа-
тар, одење по жица, перформанс 
со оган и уште многу интересни 
настапи на баскер изведувачи од 
целиот свет.

ГЕМИЏИИТЕ со тринаесет гумени 
чамци и еден дрвен чамец - геми-
ја со стотина учесници успешно 
стигнаа до мостот на Вардар кај
Гевгелија, со што заврши годи-
нешната вардарска регата „Геми-
џии“, која тргна од Велес.

ООМУ „ВАСО КАРАЈАНОВ“ го 
одржа својот традиционален Го-
дишен концерт на кој ученици од
сите години изведоа познати му-
зички и балетски дела од познати 
светски мајстори.

СТОТИНА членови на студиото 
за урбани танци „Мистик“ на воз-
раст над 6 години, поделени во
три групи, деца, јуниори и се-
ниори, приредија голем концерт 
под менторство на Александар 
Атанасов.
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Локалниот совет за превенција на општина Гевгелија, под претседателство 
на градоначалникот Иван Франгов, расправаше за актуелната состојба око-
лу бегалската криза која не ја одмина и Македонија. Притоа, беше заклучено 
да се преземат  заеднички мерки со Црвениот крст на РМ, УНХЦР и Центарот 
за јавно здравје околу обезбедување хигиенско безбедносни мерки на же-
лезничката станица во Гевгелија како и спроведување на  дезинфекција на 
превознитете средства со кои се превезуваат мигрантите. Истовремено, 
беше оценето дека при помасовен прилив на бегалците неопходно е да се 
обезбеди локација, надвор од градот, каде што ќе се врши евиденција на 
бегалците и нивно транзитирање кон северната граница.

На седницатa  беше ид страна на Центарот за управување со кризи и 
ТППЕ- Гевгелија беа предложени низа мерки што треба да ги преземат 
надлежните институции околу превенција и заштита од пожари, како што 
се дополнително чистење и пробивање на шумските патишта, зголемено 
присуство на терен, апелирање до граѓаните да не палат оган на отворен 
простор и во шумите. Исто така, беше заклучено ЈПКД Комуналец да ги 
нотира хидрантите во градот и да ги оспособи, додека Одделението за 
урбанизам да ги обврзе инвеститорите при издавањето на одобренија за 
градба на колективни станбени објекти да обезбедат споеви на влезовите 
од две згради.

ООУ„Владо Кантарџиев“ од Гевгелија е најбезбедно и 
најчисто училиште во Македонија. На второ место е 
ОУ „Климент Охридски“ од Драчево и на трето место е 
ООУ „Климент Охридски“ од општина Македонски Брод. 

СВЕТСКИОТ ДЕН НА БЕГАЛЦИ-
ТЕ беше одбележан на градскиот 
плоштад во гевгелија со делење 
на флаери со порака „И јас сум 
човек“, што ги делеа волонтери  
волонтери  од Клубот на млади на 
Црвениот крст-Гевгелија, како и 
со успешно реализираните акции 
собирање облека и храна и за 
пружање на здравствена помош 
на бегалците кои минуваат низ 
Гевгелија. 

НАЈДОБРИ ЗА НАЈДОБРИТЕ – 
свечена приредба на СОУ„Јосиф 
јосифовски“, на крајот од учебна-
та година, на која се претставија 
наградените ученици од бројните 
регионални, републички и меѓу-
народни натпревари.

ООУ„ВЛАДО КАНТАРЏИЕВ“-
НАЈЧИСТО УЧИЛИШТЕ

Овие три училишта се првите три рангирани на јавниот 
повик за избор на „Најбезбедно и најчисто училиште” 
чијашто цел е зголемување на безбедноста и хигиената 
во училиштата. Повикот го организираа МОБ и Мисија-
та на ОБСЕ во Скопје. Изборот на најбезбедно и најчис-
то училиште го изврши стручна комисија, формирана од 
Министерството за образование и наука, врз основа на 
пристигнати апликации и увид во самите училишта. 

Гевгелиското основно училиште во изминативе години 
презеде повеќе активности и реализира неколку проек-
ти за подобрување на условите за престој и настава на 
децата. Почнувајќи од замена на столарија, санација-
та на санитарните јазли, па, се до уредувањето на на 
училниците. Само минатата година беа вложени над 1 
милион денари сопствени и средства од општината за 
реконструкција на соблекувалните и санитарните јазли 
во училишната спортска сала, како и за набавка на 
нагледни средства и друга потребна опрема.

ЛОКАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА
ЗА БЕГАЛСКАТА КРИЗА
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Заврши реконструкцијата на по-
кривот на ПИОНЕРСКИ ДОМ во 
Гевгелија, извршена во рамките 
на проектот „Заедничка култура, 
традиција и историја - мост 
кон нашата европска иднина“, 
што заеднички го реализираат 
општина Гевгелија и бугарската 
општина Банско со средствата 
одобрени од ИПА-Програмата 
за прекугранична соработка со 
Бугарија. Со доделените 145.000 
евра, покрај реконструкцијата 
на покривот на Пионерски дом,
уредена е и опремена со компју-
тери и бироа читална за мла-
дите. 

Во Миравци е предадена во упо-
треба новата текстилна фабрика 
„Дока текстил“, а на свеченоста 
присуствуваше и претседаелот на 
Владата на РМ Никола Груевски. Во 
фабриката работат 70 работници, 
а до крајот на годината се планира 
нивниот број да се зголеми на 200.
Според сопственикот на Дока тек-

Под јаворот пред библиотеката 
„Гоце Делчев“ беше промови-
рана книгата раскази од Стефан 
Марковски „Продавач на ветер и 
магла и други приказни“.

Пред Народниот театар во Гевгелија се случи 
Ликовен перформанс на графичарката ИРЕНА 
ПЕЈОВИЌ, која живее и работи во Америка, насловен 
како „Сликата е целосна во искуството“.

ГЕВГЕЛИСКОТО КУЛТУРНО ЛЕТО стартуваше со 
изложбата на Државниот архив на РМ „Обединети 
сме посилни“, по повод одбележувањето на 70 
години од победата над фашизмот и завршувањето 
на Втората Светска војна. 

Над СМРДЛИВА ВОДА е пробие-
на патека до еден од најголемите 
водопади во Македонија, досега 
непознат за гевгеличани, кој се 
наоѓа на 850 метри надморска 
височина и е со височина од око-
лу стотина метри.

Гевгелиската скулпторка ГОР-
ДАНА ХАЏИ НИКОЛОВА учес-
твуваше на 4. Интернационален 
скулпторски симпозиум во дрво 
што се одржа во Сондерборг во 
Данска, а на кој учествуваа 10 
скулптори од целиот свет.

НОВА ФАБРИКА ВО МИРАВЦИ
стил, Тони Пандев целокупното про-
изводство на неговата компанија е 
наменето за извоз во ЕУ, а мал дел 
од годинава оди и за Русија.  Инаку, 
објектот првично бил изграден во 
80-тите годините од минатиот век 
и во него работеле 300 работници, 
а во 2004 објектот бил напуштен и 
оставен на забот на времето. Со 
неговото реактивирање во Миравци 
се создадени можности за нови вра-
ботувања 

Премиерот Груевски во Миравци 
ја посети и салата во градба во ОУ 
„Климент Охридски“ која треба да 
биде готова до  крајот на октомври 
годинава, а за чија изградба се 
одвоени 24 милиони денари. 
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„ОБИЧНИ ПРИКАЗНИ ЗА НЕОБИЧНИ…“ беше излож-
бата на гевгелискиот визуелен уметник Ангел Миов 
кој во уметничката галерија „Амам“ го презентираше 
своето дело.

ОТВОРЕН ПРИВРЕМЕН
ТРАНЗИТЕН ЦЕНТАР ЗА МИГРАНТИ

Владата на Република Македонија прогласи кризна 
состојба во регионот на јужната и северната државна 
граница поради зголемениот наплив на мигранти, со 
што согласно правните прописи се отвора можност за 
соодветен ангажман и на АРМ. Поради зголемениот 
притисок на јужната граница и се поголемиот интензитет 
на транзит преку т.н. балкански мигрантски коридор, но 
и состојбата во глобални рамки, беше проценето дека е 
неопходна дополнителна зголемена и поефикасна кон-
трола на граничниот појас каде што се регистрирани 
масовни илегални преминувања од грчка страна. Целта 
на ангажманот на Армијата е да се зголеми безбедноста 
и спокојството на локалното население и да се обез-
беди посеопфатен пристап во третманот на лицата 
кои изразиле намера да бараат азил во Република 
Македонија согласно капацитетите и препораките на 
конвенциите чиишто потписник е токму Република 
Македонија.

По барање на општина Гевгелија одредена е локаци-
ја за уредување на Привремен транзитен центар за 
мигранти, кај поранешните плантажи на „Винојуг“, во 
непосредна близина на македонско-грчката граница
кај Богородица. Во центарот се врши издавање на доз-
воли за престој и евидентирање на бегалците и нивен 
превоз со специјални возови од платформата крај 
самиот пункт. На тој начин е вратен мирот на граѓаните 
во Гевгелија, особено оние кои живеат во непосредна 
близина на железничката и автобуската станица.

СМОКВИЈАДАТА - традиционалниот фестивал на 
смоквата годинава привлече 12  екипи на  приготвува-
чи на слатко од смокви, а најдоброто слатко го подгот-
вија  брачниот пар Елза и Кире Стојанови од Гевге-
лија. Пкрај натпреварот во приготвување на слатко од 
смокви манифестацијата, што ја организира ЗГ„Тера“ 
под покровителство на општина Гевгелија беше због-
атена со фолклорно дефиле, настапите на повеќе 
фолклорни ансамбли и Мишко Крстевски.

На ЕТНО ИЗЛОЖБА со фолклорна вечер, пред 
Народниот театар во Гевгелија, Младежката фор-
мација „Банскалии“ од Банско, Бугарија и КУД „Не-
горци“ го презентираа културното наследство на 
своите земји.

За подобрување на на квалитетот на животот во ру-
ралните средини на општина Гевгелија од ИПАРД 
програмата и се одобрени 19.698.936 денари за 
изградба на канализациони системи во Давидово и 
Моин, 14.971.989 денари за изградба и реконструк-
ција на улиците во Мрзенци денари и 11.184.802 
денари за доизградба на уште 2 км од патот Негорци-
Серменин.
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Општина Гевгелија ја одбележа 
Европската недела на мобилност 
со велосипедски маратон. 

Книгата „ТРБА, ТРБИ, ГЕВГЕЛИС-
КО“ од Ристо Стамков е една од
низата книги на овој автор подгот-
вена по повод 110 годишнината 
од смртта на гевгелискиот војвода 
Леонид Јанков и неговите соборци.

- Проектот „ЕУ за граѓаните“ што
заеднички го реализираат градот 
Пазин и општина Гевгелија изми-
нативе денови во Пазин беше 
успешно реализиран и остварена 
целта - меѓусебно запознавање на
граѓаните и согледување на мож-
ностите за натамошна соработка. 
Се отиде и чекор понатаму, бидејќи 
на неколкуте организирани рабо-
тилници беа постигнати договори 
за заедничко настапување пред 
одделни европски програми, беше 
истакнато на завршната прес кон-
ференција на овој проект во Пазин, 
Хрватска.

Имено, претставници на општина 
Гевгелија, на културни, образовни 
и спортски институции, на бизнис 
заедницата и на фолклорниот ан-
самбл Бојмија престојуваа во Пазин. 
Реализацијата на проектот започна 
со потпишувањето на Повелбата за 
збратимување на двете општини, 
што ја потпишаа градоначалници-
те на Гевгелија Иван Франгов и на 
Пазин Ренато Крулчиќ, обврзувајќи 
се дека двете општини ќе одржуваат 
постојани врски, ќе разменуваат 
искуства и спроведуваат заеднички 
активности. На бројните средби тоа
и го потврдија оценувајќи дека по-
стојат бројни можности а соработка.

Како дел од Југоисточниот плански 
регион во општина се гради пате-
ката крај патот Гевгелија-Негорци,
од Негорските бањи до Негорци со
што ќе биде целосно изградена па-
теката од Гевгелија до ова насе-
лено место. Зафатот е дел од проек-
тот „Изградба на тротоари на ма-
гистралниот пат А4 во населените 
места: Дабиле - општина Струмица, 
Секирник - општина Босилово, Ново
Село и Ново Коњарево - општина 
Ново Село, на Р 1105 во населено 
место Валандово - општина Валан-
дово, на Р 1102 од Бања Негорци 
до Негорци - општина Гевгелија“. 
Покрај овој проект, наскоро преку 
Центарот за развој на Југоисточ-
ниот плански регион во општина 
Гевгелија ќе биде реализиран уште 
еден проект-уредување на центарот 
на одморалиштето Смрдлива вода.

КУД „Танец“ од Миравци оства-
ри успешна турнеја во Хрватска,
каде што на покана од Друшт-
вото на изворен фолклор “Коп-
ривнички Иванец“ учествуваше 
на манифестацијата Иванечки 
кресови.

КАРАВАНОТ НА ДПМ стигна во 
Гевгелија заедно со истакнати-
те автори од различни генераци, 
Ристо Лазаров, Ефтим Клетни-
ков, Вања Изова Велева, Бран-
ко Цветкоски, Игор Крајчев, Раде 
Силјан, Трајче Кацаров, Ната-
ша Трајчевска, Веле Смилевски, 
Кочо Топузоски, Борче Панов, 
Љерка Тот Наумова, Кирил Кан-
гов, Милица Пашоска, Миле Јо-
вановски Поречанец, Стефан 
Марковски и Јовица Илиќ, кои и 
се претставија на гевгелиската 
публика.

Гевгеличанецот Ѓорги Петков, 
заедно со штипјанецот Зоран
Џидров и скопјанецот Алексан-
дар Србиновски беа дел од де-
сетчлената планинарска експе-
диција „Балкан тим“ која го освои
највисокиот врв на Трансалај-
скиот масив меѓу Киргистан и 
Таџикистан. 

ЗАЕДНИЧКИ ПРОЕКТ
НА ПАЗИН
И ГЕВГЕЛИЈА

ПАТЕКА
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Детскиот музички фестивал „КА-
ЛИНКА“ на своето 20 јубилејно 
издание донесе 14 нови песни 
за деца од реномирани автори, 
кои ги изведоа младите пеачи
од Македонија, Република Срби-
ја и Република Бугарија. 

Општина Гевгелија се приклучи на
акцијата „Македонија без отпад 
2015“ со неколку акции. Локалната 
администрација го чистеше делот 
од градот, околу старата касарна и 
новоизградените тениски игралиш-
та. Учениците од СОУ „Јосиф Јоси-
фовски“, како и од четирите ос-
новни училишта, исто така, се вклу-
чија во акцијата. Учениците во СОУ 
„Јосиф Јосифовски“ го чистеа учи-
лишниот двор и засадуваа дрвца. 
Училишниот двор го чистеа и уче-
ниците од ООУ „Владо Кантарџиев“ 
во Гевгелија и во ООУ „Ристо Шук-
лев“ во Негорци. Во ООУ „Владо 
Кантарџиев“ во Гевгелија ученици-
те од прво до петто одделение имаа 
едукативна презентација, а другите 
заедно со своите родителите го 
чистеа училишниот двор. 

ПРИРОДАТА ВО УРБАН КОНТЕКС е мултимедијална изложба што ја 
организираше Мултимедија центар-Гевглија, а на која се претставија 
младите гевгелиски автори Дамјан Ѓуров, Ирена Пејовиќ, Мирјана 
Крстева-Масети, Катерина Чугунска, Габриела Стахурска Гошева, Перо 
Кованцалиев, Вангел Срнаков, Оливера Томиќ, Горан Јованов, Златица 
Илин и Стефчо Стефанов.

Гевгелиската сликарка МИРЈАНА 
КРСТЕВА МАСЕТИ, заедно со 
уште четири македонски умет-
ници, два месеци престојуваа и 
твореа во Париз. Со поддршка 
од Министерството за култура во
реномираното ателје „Меѓунаро-
ден град на уметностите“ во 
француската престолнина тво-
реа Ѓорѓи Чулаковски - Ѓото, Га-
занфер Бајрам, Бурим Укиќ, Мир-
јана Крстева Масети и Атанас 
Атана. Повеќе од стотина рено-
мирани македонски уметници во
изминатите 12 години престоју-
вале во Париз како резултат на 
воспоставената соработка меѓу 
Министерството за култура на РМ 
и парискиот меѓународен град на 
уметностите.

Со ЕСЕНСКАТА АКЦИЈА за ас-
фалтирање на ударните дупки
на улиците во Гевгелија и во на-
селените места се предвидени 
150 тони асфалтна маса за по-
полнување на ударните дупки. 
Исто така, предвидено е гребење 
и целосно асфалтирање на не-
колку улици со вкупна површина 
од 8000 метри квадратни. Пара-
лелно се одвива и  бетонирање 
на улици и тротоари за која цел 
веќе е обезбеден изведувач по 
електронското јавно наддавање. 
Предвидено е во целата општи-
на да бидат бетонирани 3000 
квадратни метри улична повр-
шина, како и 1500 метри квад-
ратни тротоари.

МОЛЕКУЛАРНА ГАСТРОНОМИ-
ЈА е проект што се реализира 
од програмата Еразмус+, во 
чии рамки група од 22 ученика 
од средното училиште „Јосиф 
Јосифовски“ од Гевгелија и 
двајца професори две седмици 
престојуваа Шибеник, Хрватска 
совладувајќи ги новите знаења 
и техники во гастрономијата.

ГЕВГЕЛИЈА 
БЕЗ ОТПАД

 2015 ОКТОМВРИ

17ДЕКЕМВРИ 2015



Агенцијата за развој на ОН (УНДП) донираше возило за комунални потреби 
на општина. Тоа всушност е и првата донација што ја доби локалната 
самоуправа по започнувањето на бегалската криза и бројните проблеми 
со кои се соочува општината. Пред се, во комуналната сфера, но и околу 
уредувањето и функционирањето на Привремениот транзитен центар за 
мигранти.

Во пресрет на изработката на новиот Буџет на 
општина Гевгелија за 2016 година, градоначалникот 
на општина Гевгелија ја оствари повеќе средби со 
граѓаните во гевгелија и во населените места. На тој 
начин на граѓаните им бешеовозможено директно да 
учествуваат во креирањето на буџетската политика за 
идната година. Поточно, граѓаните со своите идеи и 
предлози на непосреден начин можеа да придонесат 
во креирањето на  Буџетот на општина Гевгелија за 
2016 година. По обиколката на сите населени места и 
сумираните предлози и идеи, остана впечатокот дека 
најголем интерес граѓаните пројавуваат за подобрување 
на патната и комналната инфраструктура во својата 
средина, но и за изградба на нови градинки, црква, 
спортска сала и други капитални зафати.

ДРАМСКАТА ГРУПА при СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
од Гевгелија со претставата „Сметка, молам!“ од 
Џонатан Ранд, во режија на Жаклина Атанасова 
ја освои третата нарада за театарска претстава 
на 16. Меѓународен фестивал на уметноста 
„Утринска ѕвезда“, кој се одржа во Банско, Р 
Бугарија. На Фестивалот учествуваа 1500 учесници 
од Македонија, Бугарија и Молдавија во различни 
категории. Нашата театарска група настапи ја 
сочинуваа учениците Теодора Атанасова во улога 
на Девојката, Петар Узунов - Момчето, Марко 
Проданов - Мет и Брендон, Катерина Иванџикова 
- Мелани, Петар Букршлиев - Тод, Аника Стоилова 
-  Изабела, Васил Митровски - Марк и Душица 
Проданова - Линда и Мери. 

Со ДЕФИЛЕ во кое учествуваа ученици од општина 
Гевгелија, како и таксисти и возила на авто школите 
од општината, во Гевгелија беше одбележан „Денот 
на сеќавањето на жртвите од сообраќајни незгоди.

Поставен КАМЕН ТЕМЕЛНИК на новата саообраќајна 
клучка од магистралниот пат Е-75 кај месноста Милци, 
во близина на граничниот премин „Богородица“, 
зафат вреден  еден милион евра обезбедени од 
општинскиот буџет.

СРЕДБИ
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Во општина Гевгелија во фаза на
реализација се неколку инвести-
циони проекти во вредност од 
околу 25 милиони евра, истакна 
градоначалникот на општина Гев-
гелија Иван Франгов на приемот по 
повод Денот на ослободувањето на
Гевгелија-7 ноември. Станува збор
за проекти што ги реализира оп-
штината со сопствени и средства 

Со КВИЗ НАТПРЕВАР и награ-
ди за најуспешни творби ЈОУ 
Библиотека “Гоце Делчев“ го од-
бележа Месецот на книгата. 

На РЕГИОНАЛНИТЕ ФОЛК-
ЛОРНИ СМОТРИ за источниот 
регион, кои се оддржаа во Гев-
гелија, настапија фолклорните 
ансамбли од Радовиш, Негорци, 
Богданци, Јосифово, Гевгелија, 
Дедино и Истибања. 

НОВИ ПОКРИВИ на детските 
градинки е зафатот за рекон-
струкција на покривите на дет-
ските градинки во Гевгелија, 
Миравци и Негорци, вреден 3,8 
милиони денари.

Со “ПЕЕМЕ ЗА ГЕВГЕЛИЈА“ уче-
ниците од СОУ „Јосиф Јоси-
фовски“ му го честитаа празни-
кот на својот град, со песни од 
стихозбирката „Во срцето мое 
танцува младост“ настапот на 
клубот „Јоска“  и групата The 
G-Notes (Теодора и Глигор).

ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАФАТИ
ОД 25 МИЛИОНИ ЕВРА

обезбедени од Владата на РМ 
и меѓународни програми, како и 
проекти што ги реализира бизнис 
заедницата. Имено, во тек е град-
бата на Пречистителната станица 
кај Вардар, која што треба да обез-
беди целосна заштита на погра-
ничниот регион. Исто така, во тек 
е и изградбата на втората фаза 
од новиот пазар, по изградбата на 
двете хали претстои поставување 
на покривот, а по распишаниот ја-
вен повик и избраниот изведувач 
наскоро овде треба да бидат по-
дигнати и новите дуќани.

До крајот на годината треба да 
биде распишан и јавен повик за
реализација на проектот за обезбе-
дување на дополнителни количе-

ства на вода за пиењее. Изработен 
е проект за нови бунари кај Вар-
дар, затворена е финансиската 
конструкција за обезбедување на
потребните 1.507.000 евра. На денот 
на ослободувањето на Гевгелија 
започна изградбата на сообраќај-
ната инфраструктура на клучката 
кај Милци, која обезбедува предус-
лови за реализација на инвести-
ционата програма на мултинамен-
скиот комплекс, која веќе се реа-
лизира со новите инвестиции кои 
се во тек. Од претстојните зафати 
треба да се спомене изградбата на
втората фаза од одводниот канал
Рауљ, која ќе значи негово уреду-
вање од мостот на улицата „Индус-
триска“, па, се до Вардар, за која 
е во тек тендерската постапка. 
Проектот се реализира преку ИПА-
Програмата за прекугранична со-
работка со Грција и за негова 
реализација се одобрени 300.000 
евра.

Изложбата на скулптури “ILLUMINATE” во Уметничката галерија “АМАМ” 
во Гевгелија, можеа да ја видат и гевгеличани и да се запознаат со 
делата на академскиот скулптор Александар Ефтимовски во галериски 
формат изработени од камен.
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Новата УЧИЛИШНА СПОРТСКА САЛА во Миравци 
е во завршна фаза, a наскоро учениците од ООУ 
„Климент Охридски“, како и другите спортисти, во 
ова населено место ќе можат да го користат овој 
нов спортски објект. Спортската сала во вредност 
од 2 милиони денари е дел од програмата на 
Министерството за образование за изградба на 
нови училишни спортски сали.

ПРЕДНОВОГОДИШНИТЕ културни случувања во 
Гевгелија започнаа со гостувањето на Велешкиот 
театар „Џинот“ со ит-претставата „Спанаќ со прже-
ни компири“. Продолжија со серијата новогодишни 
концерти на градскиот хор „Гортинија“, фолклорниот 
ансамбл „Бојмија“ и ООМУ „Васо Карајанов“. Но, и 
новогодишните приредби на ООУ „Крсте Мисирков“ 
и СОУ„Јосиф Јосифовски“, како и stand up комеди-
јата на Бојан Велевски.

Викторија Попова од ООУ „Владо 
Кантарџиев” и Марија Бојкова од
СОУ „Јосиф Јосифовски“ се на-
градени од Фондацијата „Никола 
Кљусев“ за најдобри творби во 
рамки на проектот „Творам за Ма-
кедонија“, на тема „Мојата иднина 
ја создавам јас“.

ЗАТЕГНАТОСТ НА ПРАЗНИНАТА е ликовната излож-
ба со која пред своите гевгеличани се претстави 
ликовниот уметник Перо Кованцалиев во ликовната 
галерија „Амам“.  

ПОМОГНИ И ТИ – е прект на Швај-
царската агенција за развој што во 
Гевгелија го спроведе Здружение-
то на граѓани „Регионален центар 
за одржлив развој“ - Гевгелија, 
организирајќи акција за помош на 
бегалците. 

Првото место за дизајн на книгата „Пинокио“ на кон-
курсот „Дизајн на кориза за книга“ што го организи-
раше ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ го освои уче-
никот Нанчев Никола од ООУ „Крсте Мисирков“, до-
дека второто и третото место ги освоија учениците  
Александра Крстова и Александра Петрова.
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Општина Гевгелија и оваа година организирано се вклучи во есенската акција ,,Ден на дрвото“, на која голем 
број граѓани, вработените во општинската администрација и гимназијалци засадија дрвца. Во зимската акција 
дрвја се задеа во месноста „Топлик“на површина од 5 хектари. На оголените падини од ридот крај Гевгелија 
беа засадени 20.000 садници од бор,чемпрес и багрем.

-„Топлик“ се белите дробови на Гевгелија, кои пред три години беа опожарени и изгорени. Оттука и значењето 
на оваа акција, бидејќи на овој начин го обновуваме ова подрачје. Инаку, акцијата е секогаш успешна во Гевге-
лија и карактеритична по својата масовност, изјави градоначалникот Иван Франгов.

Старото и пропаднато училиште во Кованец е целосно 
реновирано и повторно ставено во функција. Во стариот 
објект уредена е училница, наставничка канцеларија, 
кујна за учениците и тоалети. Училиштето е целосно 
опремено така што се создадени сите услови за не-
гово отворање и профункционирање како подрачно 
училиште. Тоа значи дека децата од Кованец повеќе 
не мора да патуваат и одат на училиште во ООУ„Ристо 
Шуклев“ во Негорци.

Реконструкцијата на училиштето чинеше 700.656 ден., 
кои општината ги издвои од буџетските средства. 
Покрај ова, извршено е фасадирање на објектот и 
негово опремување. Градежните работи ги изведуваше 
фирмата „Форма“.

КОВАНЕЦ ДОБИ НОВО УЧИЛИШТЕ

ДЕН НА ДРВОТО

 2015 ДЕКЕМВРИ
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Хроника

Во тек е тендерска постапка за из-
бор на најповолниот изведувач на 
градежните работи за изградба на 
втората фаза од одводниот канал 
Рауљ кај Гевгелија. Каналот ќе би-
де целосно уреден од мостот на 
улицата „Индустриска“, па, се до 
реката Вардар. Претходно Рауљот 

Десет полицајци од Хрватска веќе
пристигнаа во Гевгелија и им по-
магаат на македонските полицајци 
во регистрацијата на бегалците од
Сирија, Ирак и Авганистан, кои
преку македонско - грчката граница 
влегуваат во нашата земја. На ба-
рањето на македонските власти за 
помош за регистрација на бегал-
ците и економските мигранти  први 

Објавен тендер за изградба на одводниот канал Рауљ

КАНАЛИЗИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛОТ
беше изграден од мостот западно 
до поранешен хотел „Пелагонија“. 
Инаку, изградбата на втората фаза 
од каналот ќе се реализира како 
дел од активностите предвиодени 
со проектот “Заеднички активности 
за ефикасен менаџмент со градкса 
вода во прекуграничниот регион“. 

Проектот се финансира од ИПА-
Програмата за прекугранична сора-
ботка помеѓу Грција и Македонија 
2007-2013. Овој проект се реализира 
преку партнерство помеѓу Општина 
Гевгелија, општинското претприја-
тие за водовод и канализација во 
грчката општина Пеонија и општина 
Пеонија.

Општина Гевгелија, која е водечки 
партенр на проектот, за чија реа-
лизација од ЕУ се обезбедени 
300.000 евра, од кои 238.000 ќе би-
дат наменети за градежни рабо-
ти. Со проектот, исто така, се пред-
видени изработка на студија, видео 
спот, пропаганден материјал и дру-
ги активности. Со регулирањето 
на каналот за атмосферски води  
“Рауљ” во Гевгелија, кој со години 
поред претставуваше закана за 
се-веро-западниот дел од градот, 
особено при обилни врнежи, се 
обезбедува долгорочно решение за 
проблемите.

ВО ПРИВРЕМЕНИОТ ТРАНЗИТЕН ЦЕНТАР ЗА МИГРАНТИ - МИРНО
одговорија Хрватска и земјите од 
Вишеградската група - Унгарија, 
Чешка, Полска и Словачка.

Чешката влада веќе донесе одлука 
за испраќање на 25 полицајци во
Македонија за да помогнат со миг-
рациската криза, а ќе донира и 
770 илјади евра парична помош. 
Чешките полицајци ќе престојуваат 

во Македонија од средината на ја-
нуари до крајот на февруари 2016
година. Присуството на странските 
полицајци ќе помогне во обезбе-
дувањето на граничната линија и 
евидентирањето на бегалците.

По блокадите од економските бе-
галци на грчката страна и нивното 
враќање организирано и спроведе-
но од грчките полицајци, состојбата 
во и околу Привремениот центар 
за транзит на мигранти е мирна. 
По околу 3.000 бегалци дневно 
пристигаат во ПТЦ и транзитираат 
низ Македонија. Кратко се задржу-
ваат и продолжувааат по својот 
пат. Во транзитниот центар кај Гев-
гелија продолжува уредувањето на
шаторите каде мигрантите седат 
додека да се регистрираат. Поста-
вен е под, има струја, а се чека на 
затоплување, оти неколкуте греал-
ки на плин не ги задоволуваат по-
требите.
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Во пресрет на Новогодишните и Божикните празници и 
годинава градоначалникот на општина Гевгелија Иван 
Франгов ќе оствари средба со стопанствениците од 
општината. На овие традиционални средби вообичае-
но градоначалникот на општината ги запознава стопан-
ствениците со активностите на општината за пот-
тикнување на локалниот економски развој. Почнувајќи 
од урбанизацијата на одделни локации наменети за 
деловно-стопански објекти, продажбата на градежни 
парцели, па, се до изградбата на сообраќајна инфра-
структура, каков што е случајот со клучката кај Милци, 
на автопатот Е-75. Сите овие зафати и активности се 
наменети за подобрување на условите за инвестирање 
во општината.

Градоначалникот на општина Гевгелија Иван Фран-
гов и годинава во пресрет на Новогодишните праз-
ници ќе им додели новогодишни подароци на 25 
деца од социјално загрозени семејства. Исто та-
ка, подароци ќе им бидат доделени и на децата во 
Дневниот центар за деца со посебни потреби.

Драмската група „Дон Кихот“ при СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија 
одбележува 20 години од формирањето и поставувањето на првата 
претстава „Што ако има вејавица и Дедо Мраз добие кивавица“. Во
пресрет на јубилејот драмската група „Дон Кихот“, а по повод Ново-
годишните празници драмската група  во Народниот театар оддржа 
неколку претстави наменети за најмладите. Претставата е во режија 
на Даниела Џишева, текстот го подготви Афродита Кирјакова, сце-
нографијата е на Тони Аврамов, а кореографијата на снегулките на 
Виолета Аризанова. 

Градскиот мешан хор „Гортинија„ го одржа својот предновогодишен 
концерт, под диригентската палка на Илија Атанасов. Хорот изведе 
дела на Зографски, Скаловски, Лековски, Хрисик, Запров, Гајдов, 
Кедров, Прокопиев, Шуплевски, Спировски и Бортниански. На кон-
цертот како солисти настапија Теодора Атанасова-сопран и Андреј 
Алексов-тенор.

Хорот Гортинија е формиран во 2006 година. Учествувал 
на над 20-на концерти во Македонија и во странство, 
а досега е наградуван со бројни награди во земјата и 
странство. Во моментов членовите на хорот се млади 
ентузијасти, аматерски пејачи со одлични вокални интер-
претации и љубов кон хорската музика.

ПРЕДНОВОГОДИШНА 
ХРОНИКА

НОВОГОДИШНИ ПОДАРОЦИ

НОВОГОДИШНА СРЕДБА
СО СТОПАНСТВЕНИЦИТЕ
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