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Отчет

Во 2015 година општина Гевгелија беше соочена со многу 
предизвици, кои не предизвикаа поголеми нарушувања 
во функционирањето на локалната самоуправа, а се 
разбира и во нормалното живеење на самата општина. 
Настојувањата за нивно канализирање, менаџирање и 
соодветно решавање, пред се, преку координираните 
залагања на градоначалникот на општината, Советот на 
општина Гевгелија и општинската администрација, тоа 
не го дозволија. Притоа, не треба да се занемарува и 
улогата и поддршката од страна на надлежните државни 
органи и институции. Особено кога станува збор за 
бегалската криза, која ја зафати општина Гевгелија 
поради огромниот наплив од мигранти, кои транзитираа 
низ нејзиното подрачје.

На почетокот од бегалската криза меѓу граѓаните и 
воопшто надлежните органи на локалната самоуправа 
преовладуваше хуманитарната поддршка на 
мигрантите. Меѓутоа, кога нивното присуство за само 
еден ден достигнуваше и до половина од вкупното 
жителство на Гевгелија, органите на локалната 
самоуправа мораа да алармираат и да преземат 
мерки за заштита на граѓаните. Особено, кога поради 
огромниот наплив од мигранти, посебно во делот и 
околината на железничката станица, беше загрозена 
безбедноста и нарушен нормалниот живот на граѓаните. 
Оттука и нашите барања за дислоцирање на пунктот 
за евидентирање на мигрантите во близина нај 
македонско-грчката граница, од каде што ќе се врши и 

транспорт на мигрантите. Прогласувањето на кризната 
состојба во пограничнниот регион од страна на Влада 
на РМ и дислоцирањето на пунктот за евидентирање 
и транзит на мигрантите надвор од градот придонесе, 
главно, за канализирање на протокот на мигрантите и 
нормализирање на животот на граѓаните.

И покрај ваквите непредвидени случувања и непланирани 
буџетски трошоци, во општина Гевгелија најголемиот 
дел од програмските предвидувања за подобрување на 
квалитетот на услугите кон граѓаните беа реализирани. 
Во прв ред, кога станува збор за проширување и 
подобрување на комуналната, патната и урбаната 
инфраструктура, согласно програмските документи 
донесени од страна на Советот на општината. Немаше 
отстапувања и во реализацијата на проектите, зацртани 
во Планот за развој на општината, како и оние што се 
реализираа со меѓународна финансиска поддршка. 
Напротив, наспроти ангажираноста на човечки ресурси 
и средства во справувањето со бегалската криза, не 
беше дозволено тие да бидат на штета на граѓаните на 
општина Гевгелија. 

Минатата година беа изградени неколку нови улици во  
станбените  населби во Гевгелија и во населените места, 
нова атмосферска канализација на некои гевгелиски 
сообраќајници, беа уредени нови спортски и детски 
игралишта. Детските градинки во општината добија 
термална фасада, а беше извршена и  реконструкција 
на покривите на објектите каде престојуваат 
најмладите. Отворена беше новата еко патека на 
Вардарски рид со кула за набљудување, Пионерскиот 
дом доби нов покрив, а беше изградена и патека крај 
патот од Негорските бањи до Негорци. Значајно е да 
се одбележи дека покрај ваквите успешно реализирани 
зафати, како општина аплициравме и успеавме да 
обезбедиме средства за реализација на неколку 
значајни проекти. Станува збор за изградба на втората 
фаза од одводниот канал Рауљ, нови канализациони 
линии во Моин и Давидово, изградбата на нови улици 
во Мрзенци и два нови километри од патот Негорци-
Серменин, инфраструктурно и урбано уредување на 
центарот на туристичкиот локалитет Смрдлива вода. 
Подготовките за реализациија на сите овие зафати се 
завршени, така што во наредниот период проектите 
ќе станат стварност. Сето ова, како и фактот дека 
минатата година беше реализиран основен буџет од 
над 215 милиони денари, и тоа, без зголемување на 
ниту една давачка, недвосмислено зборува дека во 
минатата година општина Гевгелија успешно се справи 
со предизвиците. Притоа, обезбедувајќи услови за 
задоволување на  потребите и барањата на граѓаните.        

УСПЕШНО СЕ СПРАВУВА СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
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Актуелно

Претседателот на Република Маке-
донија Ѓорге Иванов го посети 
Прифатниот транзитен центар за
мигранти „Винојуг„ кај Гевгелија, 
придружуван од своите соработ-
ници и градоначалникот на општи-
на Гевгелија, Иван Франгов. Прет-
седателот беше информиран за 
моменталната ситуација на наша-
та јужна граница, а разговараше 

Општина Гевгелија се вклучи во 
проектот „Купи куќа за млади“  нуде-
јќи им на младите и заинтересирани 
инвеститори 547 градежни парцели 
за индивидуални станбени објекти. 
Понудата беше презентирана на 
13. Скопски саем на градежништво, 
каде што општина Гевгелија имаше 
свој штанд. Парцелите се наоѓаат 
во три локалитети во Гевгелија, во 
постојните и новоурбанизираните 
станбени населби. Така, 74 парцели
за индивидуални станбени објекти 
сенаоѓаат во локалитетот на пора-
нешната Касарна, 258 во локали-
тетот Караорман, додека 258 гра-
дежни парцели за резиденцијални 

ЗЕМЈАТА СЕ СООЧУВА
СО МНОГУ ПРЕДИЗВИЦИ

Претседателот Иванов во посета на 
Прифатниот транзитен центар за мигранти „Винојуг“

ОБЕЗБЕДЕНИ 547 ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ
ЗА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

објекти се наоѓаат на Мрзенски рид 
кај Гевгелија. Проектот на Владата 
на РМ беше презентиран во рамките 
на Владиниот карван во Гевгелија, 
каде што бројните заинтересирани 
млади луѓе беа запознаени за усло-
вите за добивање на станбен кредит 
за купување, изградба, надградба и 
доградба на куќи. 

- Големата заинтересиранопст на 
младите не натера да излеземе во
пресрет на барањата, бидејќи на
располагање како општина веќе 
имаме немал број градежни парцели
за станбени објекти, кои континуи-
рано ги нудиме на продажба, вели 

градоначалникот на општина Гев-
гелија Иван Франгов и нагласува 
дека општината е подготвена за 
имплементација на проектот со тоа
што веќе располага со 547 парцели 
на три градежни локации во Гевге-
лија кои се со почетна продажна 
цена од едно евро за квадрат 
можат да им се понудат на идните 
апликанти.

и со претставниците на дел од ор-
ганизациите кои се вклучени во 
справувањето со бегалската криза. 

- Припадниците на АРМ поставија 
заштитен жичaн обрач покрај посто-
jната ограда долж јужната граница
- 35 километри лево и десно од ка-
менот 59. Се очекува во претстој-
ниот период да има поголем бран 

бегалци. По поставената ограда, 
припадниците на армијата и на по-
лицијата успеале да спречат влез 
на 33 илјади економски мигранти, 
изјави Иванов, нагласувајќи дека 
земјата се соочува со многу пре-
дизвици и закани, но има капацитет 
да одговори и активно да дејствува. 
Македонија е веќе препозната како
веродостоен партнер во справува-
ње со мигрантската криза, посочи 
шефот на државата.

Во зајакнување на безбедносните 
контроли на македонските безбед-
носни сили им помагаат полициски 
службеници од Чешка и од Сло-
вачка. Се очекува да стигне и вто-
рата група полицајци од Хрватска
и Словенија. Наскоро и австриската
полиција ќе помогне во регистра-
цијата на бегалците долж јужната
граница. Се очекуваат   унифицирани
документи за да се надмине проб-
лемот со економските мигранти, 
бидејќи за само еден ден дури и 
по 100-тина се обиделе со лажна 
документација да влезат на нашата 
територија.

По обидите на бегалците, кои чекаат 
на грчката страна од границата, да 
ја урнат оградата и да ги нападнат 
полицајците, мерките на безбедност 
се значително зголемени. На К 59 
е распореден еден баталјон со 
600 војници, кои ја контролиораат 
границата, а патот од К 59 до ПТЦ е 
ограден со жицца.
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Актуелно

Веднаш по официјалното отворање на саемот, штандот 
на општина Гевгелија го посети потпреседателот на 
Владата на РМ Зоран Ставревски, кој оствари средба со 
градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов. 
Приотоа, Франгов информираше за настојувањата на 
општината за урбанизација на просторот за што зборува 
и податокот дека во текот на минатата година биле 
донесени 10 нови урбанистички планови, а во постапка 
се уште 18. На тој начин се обезбедени неопходните 
урбанистички предуслови за градежни парцели кои им 
се нудат на заинтересираните инвеститори. На послед-
ното електронско јавно наддавање во Гевгелија беа про-
дадени првите седум парцели за резиденцијални објекти 
на Мрзенскиот рид. Но, општината располага со градежни 
парцели наменети за станбени објекти и во другите 
делови на градот.

СРЕДБА СТАВРЕВСКИ-ФРАНГОВ

Гевгелија стана надалеку позната последниве месеци 
поради бегалците, но, Гевгелија има многу други пред-
ности, кои придонесуваат за нејзиниот европски бренд, 
рече унгарскиот амбасадор во нашата земја д-р Јожев 
Бенце на бизнис средбата со стопанствениците од ју-
гот на земјата, која се оддржа во Гевгелија. Притоа, 
унгарскиот амбасадор оценувајќи ја соработката меѓу 
Македонија и Унгарија како многу успешна, нагласи де-
ка во изминатиов период Унгарија најмногу ја поддржа 
Македонија во справувањето со бегалската криза. 

- Покрај полицискиот контингент, кој им помага на маке-
донските полицајци, а чија порва мисија заврши и на 
почетокот од март пристига нов контингент, Унгарија 
најмногу ја поддржа Македонија и со материјална по-
мош. Првата транша од 700.000 евра помош веќе е испо-
рачана, а следува веќе втората. Покрај ова настојуваме 
да ја збогатиме и економската соработка, така што 
минатата година забележавме зголемена македонско-
унгарска економска соработка за 14%. И тоа, како 
резултат на успешната реализација на потпишаниот 

Бизнис средба на унгарскиот амбасадор 
со гевгелиските стопанственици 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА
договор за економска соработка меѓу двете земји и 
успешното функционирање на Мешовитата македон-
ско-унгарска комисија пред три години и формираната 
Унгарска национална трговска куќа вои Македонија, 
рече Бенце. 

Притоа, оцени дека Гевгелија располага со стратешки 
погодности и капацитети, кои можат да придонесат 
за унапредување на соработката меѓу двете земји. 
Ваквите погодности ги објасни градоначалникот на 
општина Гевгелија Иван Франгов, констатирајќи дека 
Гевгелија има значајна геостратегиска положба, која 
во моментот е искористена од страна на бегалците, 
но која придонесува за развојот на раноградинарското 
производство, винарството, лесната индустрија се се 
разбира, туризмот, пред се, казино туризмот. Ако се има 
предвид колоната од илјадници унгарски туристи, кои се 
кое лето оттука транзитираат на пат кон Егејското море, 
тогаш можностите за соработка се повеќе од очигледни. 
На бизнис средбата стана збор и за конкретните форми на 
соработка, чии бенефити ќе се видат во иднина.

5НОЕМВРИ 2015



Хроника

На последното електронско јавно 
наддавање за градежни парцели за 
станбени куќи и згради во Гевгели-
ја најголем интерес кај купувачите 
предизвикаа градежните парцели 

Заменик министерот за образова-
ние, Спиро Ристовски и градона-
чалникот на општина Гевгелија, 
Иван Франгов го предадоа во упо-
треба рановираното подрачно учи-
лиште во гевгелиското село Кова-
нец. Во стариот објект, кој доби и
нова фасада, уредена е една учил-
ница, наставничка канцеларија, 
училишна кујна и тоалети. Според 
изборното ветување на гевгели-
скиот градоначалник Франгов, учи-
лиштето во Кованец сега е целосно 
опремено и ги исполнува сите ус-
лови да функционира како подрачно 
училиште во состав на ОУ „Ристо 
Шуклев“ од Негорци.

- Пресреќен сум што после 15 годи-
ни ова училиште со иницијативност 
на жителите на Кованец и со помош
на општина Гевгелија и Министер-
ството за образование повторно е
ставено во функција. За нас како
Министерство посебно е значајно 
тоа што ова претставува еден обра-
тен процес наместо да затвораме 
училишта во малите места поради
намален број ученици и паралелки 
ние отвораме нови и затоа овој при-
мер заслужува да се следи и од 
останатите општини во државата, 
рече заменик министерот за обра-
зование Спиро Ристовски и најави 

НОВО УЧИЛИШТЕ ВО КОВАНЕЦ

ГОЛЕМ ИНТЕРЕС ЗА
ПАРЦЕЛИТЕ НА МРЗЕНСКИ РИД

На последното електронско јавно наддавање

наменети за резиденцијални објек-
ти на Мрзенски рид кај Гевгелија. На 
јавното наддавање за понудените
17 градежни парцели за станбени 
куќи и згради во населбата Кара-
орман, крај Моински пат и на Мрзен-
ски рид, учествуваа дури 51 заинте-
ресиран купувач. Но, сите тие лици-
тираа само за понудените седум 
градежни парцели на Мрзенски рид
наменети за резиденцијални објек-
ти, односно за станбени куќи со 
посебен режим. 

Станува збор за парцели со повр-
шина од 800 до 1200 метри квад-
ратни, на кои се предвидени едно-
катници и двокатници со поткровје, 
базени и други придружни содржи-
ни. Почетната цена изнесуваше 61
денар за метар квадратен, а на 
електронското јавно наддавање, 
седумтте парцели беа продадени 
по цена од 660 до 2.200 денари за 
метар квадратен. На наддавањето 
учествуваа приватни и физички ли-
ца од општина Гевгелија и од зем-
јата. Со распродажбата на парце-
лите на Мрзенски рид се потврдува 
големиот интерес за новата рези-
денцијална населба на овој прос-
тор, кој се наоѓа крај самиот пат 
Гевгелија - Негорци, во северниот 
дел на градот.

дека годинава Министерството за
образование ќе помогне да се ре-
конструираат уште 60 училишта во 
Македонија.

Градоначалникот на општина Гев-
гелија, Иван Франгов исто така из-
рази голема благодараност до жи-
телите на селото Кованец за несе-
бичната помош додека се градеше 
училиштето и побара од нив вету-
вање дека отсега па натаму ќе се 

грижат ова училште никогаш повеќе 
да не се затвори. Жителите на Ко-
ванец задоволни од исполнетото 
ветување изразија благодарност за-
тоа што нивните деца повеќе нема 
да патуваат десетина километри во 
еден правец до Негорци за да одат 
до училиште. Реконструкцијата на 
училиштето во Кованец чинеше по-
веќе од 700 илјади денари од кои 
поголемиот дел беа озбезбедени од 
буџетот на општина Гевгелија.
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Хроника

Општина Гевгелија ги претстави пред јавноста урба-
нистичките планови за двете најголеми населени места 
на својата територија, селата Негорци и Миравци. Пред-
лог урбанистичкиот план за Негорци опфаќа површина 
од 160,2 хектари на која е предвидено да се градат 
станбени куќи и згради, големи трговски единици, де-
ловни простори, како и објекти за образование и наука, 
здравство и социјална заштита и верски институции.

Урбанистичкиот документ за Миравци, на површина 
од 124,5 хектари, предвидува изградба на објекти за
колективно и индивидуално домување, трговски еди-
ници со деловни простори, објекти за образование и 
здравство, погони за лесна и незагадувачка индустри-
ја и површини за заштитно зеленило. На граѓаните 

Започна тампонирањето на дел од  патот Негорци-Сер-
менин, каде што е предвидена изградба на уште 2 кило-
метри. Проектот се реализира со финансиска поддршка 
од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство-
то и руралниот развој на Република Македонија, која на 
општина Гевгелија и одобри 11.184.801  денари за доград-
ба на патот Негорци-Серменин, додека 2.964.303 денари 
ќе бидат обезбедени од општинскиот буџет. Со доизград-
бата на уште два километри продолжува санацијата на 
овој значаен патен правец во општината. 

Првично, со обезбедените 350.000 евра од Владата на 
РМ, во рамките на кредитната линија од Европската 
инвестициона банка, беа изградени најоштетените 4,5 
километри од патот Негорци-Серменин. Исто така, беше 
изграден и дополнителен 1 км со средства од буџетот на 

Започна уредувањето на улички и тротоари со павер 
елементи на неколку локации во градот и во населени-
те места. Со павер елементи е уредена целата улица 
„Ристо Јанев“, како и двата помали крака. Станува збор
за пешачки улици, согласно урбанистичката докумен-
тација, поради што се поплочени со павер елементи. 
Претходно со павер беше изградена патека до новата 
училишна спортска сала во Миравци, како и патека до 
реконструираното училиште во Кованец. Со акцијата 
за уредување на тротоари ќе бидат опфатени 1500 
метри квадратни тротоари и помали улични. Изведувач 
на работите е фирмата „Урбан инвест“, која на јавниот 
повик даде најповолна понуда.

Наскоро се очекува да продолжи пробивањето на 
Западниот булевар заради обезбедувањето на заоби-
колница на градот Гевгелија и отстранување на тешки-
те товарни возила надвор од центарот на градот. Пред 
две години беше изграден првиот дел од „Продолжува-

На патот Негори-Серменин

ИЗГРАДБА НА УШТЕ ДВА КИЛОМЕТРИ

ПАВЕР ЕЛЕМЕНТИ НА НЕКОЛКУ УЛИЧКИ И ТРОТОАРИ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УП ЗА НЕГОРЦИ И МИРАВЦИ
им е овозможено во текот на јавната анкета со свои 
предлози, мислења и забелешки можат да учествуваат 
сите заинтересирани физички и правни лица.

општина Гевгелија, за што беа издвоени 7,4 милиони де-
нари.Со најновата финансиска  поддршка од Агенцијата 
за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој во износ од 18,9 милиони денари продолжува из-
градбата на овој пат до потпланинското село Серменин, 
кое што последниве години повторни се обновува. Изве-
дувач на работите, согласно распишаниот јавен повик и 
избраната најповолна понуда, е фирмата „Жикол”.

њето на Булевар Гевгелија“ - во должина од 462 метри,
како и негово целосно урбано уредување, како и уре-
дување на кружен тек. Меѓутоа, за целосна изградба на 
булеварот и неговото пробивање до Динќут неопходна 
е изградба на преостанатите 1.232 метри. За таа цел 
во тек е изработката ма проектна документација за 
реализација на овој зафат.
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Проекти

Во Гевгелија  се одржа  Промотивна 
конференцијата за започнување на 
проектот AQUA-M. Конференцијата 
е дел од активностите на општина 
Гевгелија во рамките на проектот 
„Заеднички активности за ефикасен
менаџмент со градска вода во пре-
куграничниот регион“, финансиран
од ИПА-Програмата за прекугра-
нична соработка Република Грција 
- Република Македонија 2007-2013.
Општина Гевгелија проектот го реа-
лизира во партнерство со општина 
Пеонија и јавното комунално прет-
пријатие во Поликастро, соседна 
Грција. 

Присутните гости во хотелот Апо-
лонија, меѓу кои беа и Цурцос 
Атанасиос, претседател на управ-
ниот одбор на комуналното прет-
пријатие од општина Пеоонија, Јор-
гос Анастасијадис, директорот на
ова претпријатие и Јоргос Франгос,
советник во општина Пајонија, нај-
напред ги поздрави градоначалникот 
на општина Гевгелија, Иван Франгов. 
Тој истакна дека со започнувањето 
на овој проект всушност започнува 
и изградбата на втората фаза на 
одводниот канал Рауљ. Oпштина 
Гевгелија пред две години изгради 
и уреди 800 метри од овој канал, а 
со неговото продолжување, истак-
на Франгов, односно со изградбата на 

Општина Гевгелија на најновиот повик за ИПА-ППС меѓу 
Република Македонија и Република Бугарија ќе учествува 
со два проекти, одлучи Советот на општина Гевгелија. Со 
првиот проект „Афирмација на природните и културните 
вредности во пограничниот регион“ предвидено е уре-
дување на туристичкиот локалитет Динќут, што се наоѓа 
во непосредна близина на Гевгелија. Според поднесената 
апликација општина Гевгелија е водечки партнер во овој 
проект, додека Агенцијата за економски развој од Банско 
е проектен партнер.

Вториот проект „Волонтери за заштита и борба против 
шумските пожари и природни катастрофи“ општина Гев-

Со финансиска поддршка од ИПА-ППС со Грција

ЗАПОЧНА ИЗГРАДБАТА
НА ОДВОДНИОТ КАНАЛ РАУЉ

На јавниот повик од ИПА-ППС со Бугарија

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
АПЛИЦИРАШЕ СО ДВА ПРОЕКТИ

гелија ќе го реализира во партнерство со Главната дирек-
ција Безбедност од пожар и заштита на населението“ од 
Софија, НВО „Противпожарни иницијативи и иновации“ од 
Благоевград и Регионалниот центар за оддржлив развој од 
Гевгелија.

преостанатите 1090 метри од кана-
лот се до реката Вардар пробле-
мот со атмосферските води, кои се 
слеваат во Рауљот, се решава.

Претставникот на општина Пајони-
ја, Атанасиос истакна дека  реализа-
цијата на овој проект придонесува
за унапредување на прекугранич-
ната соработка меѓу општините 
Пеонија и Гевгелија. Оттука и оправ-

даните очекувања, продолжи тој, за 
заеднички настап и на последниот 
јавен повик од ИПА-Програмата за 
прекуграничната соработка меѓу 
Република Македонија и Република 
Грција. 

По конференцијата, беше поставен 
камен-темелник на изведбените ра- 
боти за уредување на Рауљот. Вред-
носта на целиот проект изнесува 
787.000 евра, од кои на  општина 
Гевгелија и се доделени 342.000 а
на општина Пајонија 450.000 евра.
Изведувач на работите од маке-
донска страна е фирмата Еуроинг 
од Гевгелија.
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Проекти

Во општина Гевгелија, во изминатите три години се пла-
сирани над 1.120.000 евра преку ИПА-Програмата за 
прекугранична соработка меѓу Република Македонија 
со Република Грција и со Република Бугарија. Најголе-
миот дел од овие средства - 883.000 евра беа наменети 
за одобрените и веќе реализирани проекти од послед-
ните повици на ИПА-Програмата за прекугранична со-
работка со Република Грција. Станува збор за проектот 
“Основање на  центар за посредување при вработување 
и создавање бизниси и на локален трговски саем во 
прекуграничниот регион”, во чии рамки во Гевгелија и во 
Поликастро беа отворени Бизнис центри за посредува-
ње при вработувањето и за  отворање на нови бизниси 
во пограничниот регион, а беше организиран и трговски 
саем во Гевгелија и Скотуса. 

Минатата година заврши реализацијата на проектот 
„Развој на механизми за одржливо управување со реч-
ните сливови како мерка за претпазливост против по-
ројните феномени“ во чии рамки беше изграден одводен 
канал во Негорци. Во тек е реализацијата на проектот 
„Заеднички активности за ефикасен менаџмент со град-
ската вода во прекуграничниот регион“ со кој е предви-
дена изградба на уште 1 км од одводниот канал Рауљ 
кај Гевгелија, а кој се реализира во партнерство со со-
седната општина Пеонија. Во Фондацијата за локален 
развој, формирана од страна на општината, преку оваа
програма реализирани се два проекти - „Развој на елек-
тронска берза за земјоделско - прехранбени производи 
во прекуграничната област“ и „Промовирање на инова-
тивно претприемништво преку формирање на кластер за 
ароматични и фармацевтски производи“, во соработка 

УСПЕШНА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА

Заменикот министер за локална самоуправа Љупчо 
Пренџов престојуваше во Гевгелија и на средбата со 
градоначалникот на општина Гевгелија, Иван Франгов   
разговараа за подготвеноста на општина Гевгелија да 
аплицира со свои проекти за користење на средства од 
ИПА Програмата за прекугранична соработка, како и 
за досегашното искуство од имплементацијата во рам-
ките на првиот програмски период.

- Министерството за локална самоуправа генерално е
задоволно од подготвеноста на општините и од реа-
лизацијата во првиот програмски период 2007-2013,
а целта на посетата на Гевгелија, која е лидер во преку-
граничната соработка, е да се поттикнат општините, но 
и другите субјекти да подготват и да аплицираат проекти 
и да ја искористат можноста да реализираат некои од 
своите приоритети. 

Инаку, Министерството за локална самоуправа кое 
е надлежно за спроведување на ИПА Програмата за 

со Грчко-Италијанската комора од Солун и Стопанска-
та комора од Кукуш. 

Значајно е што општина Гевгелија од неодамна, како
дел на Југоисточниот развоен плански регион, преку-
граничната соработка ја прошири и со пограничните 
општини во Република Бугарија. Така, во рамките на
проектот „Промовирање на одржлив туризам и заш-
тита на животната средина преку партнерство“, што се 
реализира во партнерство со општина Разлог, на Вар-
дарски рид кај Гевгелија, каде што се наоѓа познатиот 
археолошки локалитет, е изградена и  уредена еко-па-
тека со туристичко-информативни табли. Додека пак
во партнерство со општина Банско извршена е рекон-
струкција на покривот на Пионерскиот дом. За реа-
лизација на двата проекти ни беа одобрени 320.000 
проекти. 

ГЕВГЕЛИЈА - ЛИДЕР ВО 
ПРЕКУГРАНИЧНАТА СОРАБОТКА

прегугранична соработка, во вториот програмски период 
до 2020 година ќе менаџира со околу сто милиони 
евра, средства од Европската Унија и национално ко-
финансирање, наменети за проекти за прекугранична 
соработка со Бугарија, Албанија, Грција и со Косово, а 
во фаза на подготовка е и Програмата за прекугранич-
на соработка со Србија, изјави Пренџов.
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Со слика и збор

ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА

Заврши обновувањето на детските игралишта во
Гевгелија и во населените места. Екипи на 
ЈПКД „Комуналец“ извршија обнова и замена на 
оштетените играчки на детските игралишта во сите 
населени места. Исто така, извршена е замена на 
оштетените делови од игралиштата во Гевгели-
ја, бклучувајќи го и детското игралиште во центарот 
на градот.

ОТКУПЕН ЦЕНТАР

Во Негорци почна изградбата на најсовремен откупно дистрибутивен 
центар со ладилник за складирање на свежо овошје и зеленчук, на по-
вршина од 2000 метри квадратни. Новиот ладилник и откупно дистрибу-
тивен центар, вреден 85 милиони денари, е проект на гевгелиската 
компанија „Ледра Агро“, а ќе се реализира по пат на кофинансирање со 
средства од ИПАРД програмата. Капацитетот на овој ладилен центар е 
3500 тони, ќе располага со десет комори,  просторија за сортирање и 
други пропратни делови.

ВОДИЦИ

Илија Георгиев од Мрзенци го фати Светиот крст 
во водите на реката Вардар на богојавленски 
собор во Гевгелија, на кој приуствуваа неколку ил-
јади граѓани. Водите на „македонскиот„ Јордан ги 
осветија свештеници од гевгелиската епархија.

Градоначалникот на општина Гевгелија го дарувше 
среќниот фаќач на крстот со телевизор.

ПРВОРОДЕНЧЕ

Првороденото бебе во општина 
Гевгелија е машко - го донесе на 
свет Софија Крстева од Негорци. 
Меѓутоа, тоа не е и единствено-
то првороденче во новата 2016 
година, бидејќи на 3 јануари во 
Општата болница во Гевгелија се 
родиле уште два бебиења - едно 
машко и едно женско. Мануела 
Руменовска од Богданци роди 
машко бебе, а Љубица Ефтимо-
ва, исто така, од Богданци, жен-
ско бебе. Градоначалникот на 
општина Гевгелија Иван Франгов, 
по традиција, на првороденото 
бебе во Гевгелија - бебето на Со-
фија Крстева и даруваше 10.000 
денари, а на сите три нороден-
чиња им даруваше бебешки 
колекции.
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Со слика и збор

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Заврши изградбата на атмосферска канализација 
на уличката, долж оградата на Општата болница 
во должина од 70 метри, која се приклучува на 
ул.С.Митров Данко. Оваа уличка, особено при 
обилни врнежи им причинуваше проблем на 
граѓаните, кои минуваат оттука, како и на ученици-
те во ООУ„Владо Кантарџиев“ кои на училиште 
минуваат по неа. Изведувач на работите за изград-
ба на атмосферска канализација на оваа уличка
беше ЈПКД„Комуналец“ од Гевгелија. По изградбата 
на атмосферската канализација на уличката беа 
поставени павер елементи.

ПРОДАЖБА

По пат на електронско јавно наддавање општина Гев-
гелија ги продаде сите четири огласени градежни пар-
цели за лесна и незагадувачка индустрија во месноста 
Сува река. Станува збор за парцели со површина од 440 
до 2.681 метар квадратен, чија почетна цена изнесуваше 
61 денар за метар квадратен. Така, парцелата од 440 
метри квадратни беше прадена за 101 денар од метар 
квадратен, од 1.085 метри квадратни за цена од 121 
денар од метар квадратен, најголемата парцела од 
2.681 метар квадратен беше продадена по цена од 171 
денар за метар квадратен, а највисока цена на јавното 
наддавањедостигна парцелата со 862 метри квадратни 
- 2670 денари за метар квадратен.

КОЛЕДЕ

Во Негорци, во Старец маало, за Коледе беше 
запалено најголемото дрво во Македонија, и тоа 
по 19 пат. Жителите на Негорци сe гордeaт  со оваа 
манифестација и велат дека е единствена не само 
по големината на огнот, туку и по тоа што само кај 
нив се палат стари и шупливи дрва кои повеќе не 
вегетираат. Нив месното население ги собира во 
текот на годината по течението на Серменинска 
река и ги чува токму за коледарскиот оган. Огнови 
придружени со богата програма се палеа и во 
Гевгелија и во другите населени места.

ОДБЕЛЕЖАНА 111 ГОДИШНИНАТА ОД 
СМРТТА НА САВА МИХАЈЛОВ

Во Гевгелија беше одбележана 111 годишнината од 
смртта на големиот револуционер Сава Михајлов 
со полагање на цвеќе на спомен обележјето пред 
Народниот театар. На споменикот на Сава Михајлов 
цвеќе положија делегацијата на Здружението на 
борците од НОВ на општина Гевгелија, предводена 
од претседателот Ристо Марковски, делегација на 
општина Гевгелија, предводена од претседателот 
на Советот на општината Драги Хаџи Николов, 
делегации на политичките партии, на Здружението 
на пензионерите, како и граѓани на општина 
Гевгелија.
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Култура

Општина Гевгелија продолжи да 
го поттикнува и финансиски да го 
поддршува културниот развој, како 
преку Програмата за култура за 
2015 година, така и преку другите 
програми за унапредување на 
културата. Општината финансиски 
поддржа триесеттина проекти и 
активности на здруженија на граѓани 
и културни установи, кои значително 
придонесоа за подобрување на 
културниот живот во општината. 
Паралелно со гостувањето на повеќе 
македонскиот театри во Народниот 
театар во Гевгелија се настојуваше 
да се обнови театарскиот живот 
во Гевгелија. За редовен и 
континуиран културен живот секако 
придонесоа и традиционалните 
културни манифестации, како што 
се „Спасовден“, „Смоквијада“, „Ѓура 
Мара“, „Калинка“.

Реализацијата на проектот за вос-
поставување на културен мост пре-
ку европско партнерство, финан-
сиран преку ИПА-Програмата за 
прекугранична соработка меѓу Ма-
кедонија и Бугарија, што го реали-
зираа Гевгелија и Банско, даде кон-
кретни резултати. Во рамките на

Музеите во Македонија годинава ќе реализираат огро-
мен број проекти чија главна цел е заштита и промоци-
ја на македонското културно наследство. Со годишната 
програма на Министерството за култура за 2016 под-
држано е и реконструирањето на постојаните историски, 
етнолошки и археолошки поставки со што во речиси секој 
македонски град ќе биде обновена нивната содржи-
на. Така, Музејот на Македонија во Скопје годинава, 
освен за реконципирање на историската поставка и 
уредување на етниолошкото депо, доби поддршка и 
за конзерваторските работи на резбарната врата од 
Слепчанскиот манастир од 16 век и десетте оригинал-
ни фреско фрагменти во Водоча, а ќе се уредува и 
етнолошката поставка во музејот “Македонско село”...

Музеите и во останатите градови низ Македонија ќе 
реализираат бројни проекти во областа на културното 
наследство. Гевгелискиот музеј ќе биде ангажиран на 

ЗАШТИТА НА БЕДЕМОТ НА ВАРДАРСКИ РИД
Музеј на Гевгелија

конзерваторско-реставраторските работи на бедемот 
на централниот комплекс на локалитетот Вардарски
Рид, а непосредна заштита - конзервација ќе биде на-
правена и на керамички материјал од археолошкиот 
локалитет Мрдаја, Стар Дојран.

ЗБОГАТЕН КУЛТУРЕН ЖИВОТ
проектот беше извршена рекон-
струкција на покривот на Пионер-
скиот дом во Гевгелија и уредена и 
опремена електронска библиотека 
за најмладите. 

Во 2016 година, според Програма-
та за финансирање на програми и 
проекти од областа на културата, 
што ја донесе Советот на општина 
Гевгелија, финансиски ќе бидат под-

држани 33 проекти и настани на
здруженијата на граѓани и култур-
ни установи, кои аплицираа на 
јавниот конкурс за финансиска под-
дршка. За реализација на оваа
програма во општинскиот буџет се
предвидени 4 милиони денари, а
покрај активностите на културно-
уметничките друштва, средствата
ќе бидат наменети и за традицио-
налните културни манифестации.

Совет на општина Гевгелија
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Култура

Актерите од Штипскиот наро-
ден театар „Ацо Шопов“ госту-
ваа во Народниот театар во
Гевгелија со претставата „Лул-
ка“, во режијата на Андреј Цве-
тановски. Во претставата која 
всушност е обид да се пронајде 
архетипот во нашето време и
народните преданија да се по-
гледнат од малку поинаков 
агол, настапија Владимир Ту-
лиев, Кристина Атанасова Ар-
сова, Пеце Ристевски, Марија 
Минчева, Миле Вратеовски, 
Ангелка Нашкова, Милорад 
Ангелов, Виктор Арев и Ефтим 
Трајчов Ѓаурски.

По повод 4 февруари, Денот на ра-
ѓањето на македонскиот револуцио-
нер и идеолог Гоце Делчев, библио-
теката од Гевгелија, која го носи 
неговото име, организираше вечер
со поетот Ефтим Клетников. Клет-
ников пред љубителите на убавиот 
пишан збор се претстави со дел од 
неговото богато поетско творештво. 
Поетската вечер беше збогатена со  
настапот  на градскиот хор „Горти-
нија”, под диригентската палка на 
Илија Атанасов.

На 25 јануари 2016 година, по долго 
и тешко боледување, почина позна-
тиот гевгелиски писател и професор 
Илија Карајанов. Илија Карајанов е
роден во Гевгелија на 8 јули 1943 
година. Завршил Филолошки фа-
култет во Скопје. Работеше како 
професор во гимназијата „Јосиф Јо-
сифовски“ во Гевгелија. Член беше 
на ДПМ од 1987 година. Автор е
на стихозбирките Сончогледово око
(1978), Цветови на слободата (1979),
Полноќен сонопис (1987), Сономор-
је (1991), Слики од југот (1995), 
Зорници во сонот (1997), Сонети без 
почеток и крај 1999), Свилени звуци 

ЗАМИНА ПОЕТОТ ЗА ГЕВГЕЛИЈА

In Memoriam

(хаику поезија, 2000). Карајанов е 
добитник на највисокото општинско 
признание за животно дело – на-
градата „7 Ноември„  за значајни 
постигнувања во областа на кул-
турно-воспитната дејност. 

„Генерации ќе го имаат во сеќава-
њата како мирен и тивок човек, ге-
нерации потаму ќе зборуваат за љу-
бовта што им ја дал кон литерату-
рата и пишувањето, генерации во 
иднината ќе ја милуваат неговата 
поезија, зашто остана сликар на 
гевгелиското минато и поет на уни-
верзалната љубов - професорот 

Илија Карајанов„ - ќе напише во 
последното збогување со овој вљу-
беник во убавиот пишан збор, Тони 
Аврамов, професор во СОУ „Јосиф 
Јосифовски„

ОДБЕЛЕЖАН ПАТРОНОТ
НА БИБЛИОТЕКАТА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Хроника
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Разговор

Мирјана дипломирала на Акаде-
мијата за ликовна уметност во 
Благоевград, Бугарија (2001) и е 
основач и член на Мултимедија 
центар од Гевгелија а член е на 
Друштвото на ликовните уметници 
на Македонија од 2010 година. 

– Процесот на создавањето за неа 
е чин на ослободеност од стегите 
и препуштање на внатрешната тво-
речка нужност - ќе каже критичарот.

Таа е наградувана авторка, со над 
десет самостојни и повеќе од 60 
групни изложби во Македонија и во 
странство. Учествувала на над 15 
домашни и меѓународни ликовни 
колонии.

Сето ова беше доволен предизвик 
за кратко интервју со сликарката 
која со своите дела иницира поле-
мики .

Изминатата и почетокот на оваа 
година беа многу возбудливи за
тебе како уметник. Како се чувст-
вуваш по признанијата што ги доби 
од Остен и од неделникот Теа?

„Среќата е миг во кој се вкрстиле 
минатото, сегашноста и иднината“. 
Според тоа, таа е фикција“ - Венко 
Андоновски

Да се биде Остенов уметник на
годината и тоа два пати, за 2013
и 2015, да се биде дел од највли-
јателните жени на Македонија и 
тоа да Ви го соопштат во три дена 

МИРЈАНА КРСТЕВА МАСЕТИ
ВО СВОИТЕ ДЕЛА
НЕВИДЛИВОТО ГО ПРЕОБРАЗУВА
ВО ВИДЛИВО

морам да признаам дека е многу 
интересно. Патот е непредвидлив, 
нем и чуден... Сета оваа навидум 
суптилна игра е всушност мојот жи-
вот, тоа е чувството кое ме обзема... 
Душата трагајќи по отелотворува-
ње на мечтите ми подари волше-
бен пат, лавиринт, наречен живот 
во бои кој можеби ми е судбински 
предодреден... така Би можела да 
одговорам на Вашето прашање ,со 
еден збор името на чувството е 
радост со големи букви...

Како помина твојот престој во Па-
риз?

Огромна привилегија е да се биде 
претставник на Р.Македонија во 
Париз. Мојот престој во ателјето  
беше крунисан со изложба во Cite
internationale des arts и уште една
камерна изложба во македонската 
амбасада во Париз. Париз нествар-
но љубовен, таму фантазиите ста-
нуваат реалност, желбите се оства-
руваат...

Што може да очекуваме од тебе 
како уметник во иднина?

Да ја следам светлината на Кара-
ваџо! Годинава имам нов поинаку 
зачинет предизвик наречен Њу Јорк. 
Подготувавам самостојна изложба 
во македонскиот центар во „големо-
то јаболко“ како дел од годишната 
програма на министерстовото за 
култура на Р.Македонија.  За други-
те мои претставувања ќе Ви раска-
жам следниот пат.

Списанието „Теа Модерна“ во своето последно издание направи 
избор на 55 жени од Македонија кои во годината што е зад нас 
го заслужуваат епитетот-влијателни во различни сфери во 
животот. Средината нив ги препознава како влијателни, како 
жени кои преку сопствената ангажираност, или иновации, 
имаат моќ да ги придвижат нештата, да иницираат полемики 
кои во најдобар случај ќе предизвикаат промени. 

Во овој избор се најде и гевгелиската сликарка Мирјана 
Крстева Масети
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Живот

Најстариот жител на општина Гевгелија е Филип Пет-
ров, кој живее во гевгелиското село Петрово. Дедо 
Фиљо има полни 100 години, добро се чувствува, кога 
ќе затопли излегува од својата куќа и чека гости. На 
гости едно претпладне му дојдовме ние, претставници 
на општина Гевгелија и на Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа кои му го честитавме роденденот. Се 
разбира, со торта и други подароци кои му ги подаривме 
на стогодишниот Филип Петров.

По традиција, во Петрово живеат најстарите жители 
на општина Гевгелија. Според здравствените работни-
ци  планинскиот воздух и здравата храна се една од 
причините за долговечноста. Другите причини ни ги 
кажа самиот дедо Фиљо. Вели, многу работа, ракија во 
мали количини, цигари никако а исто така за нервозата 
не треба да има место во вашиот живот доколку сакате 
да „доживеете стотка”. За неговиот живот може да се 
напише вистински роман. Во текот на овие сто години 
кои ги поминал во селото се занимавал со разни занае-

СИТНИОТ ЧОВЕК СО ГОЛЕМО СРЦЕ
И ДОБРА ДУША

ти а го бивало и за одгледување на убава сорта грозје од 
која правел ракија за мерак. Она што е најинтересно е 
што во далечната 1947, дедо Фиљо, кој имал завршено 
само четврто одделение направил своја сопствена 
мини-хидроцентрала на блиската Петрушка река. За
тоа ја искористил динамо машината која ја зел од 
еден германски авион кој, во текот на втората светска 
војна паднал во близина на селото Петрово. Од оваа 
мини хидроцентрала тој  добивал електрична енергија 
доволна  само за три куќи во селото. Го оставаме 
дедо Фиљо да си муабети со своите најблиски и да 
се потсетува на некои настани кои му се случувале 
во текот на  неговиот долг живот. А, ние, враќајки се 
во Гевгелија меѓусебно се прашуваме дали е подобар 
животот во село или во град. Одговорот се наметнува 
сам од себе. Ситниот човек со сто години на плеќите и 
со голема душа-дедото Филип Петров. 

ФИЛИП ПЕТРОВ ОД ПЕТРОВО НАПОЛНИ 100 ГОДИНИ
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Млади

На иницијатива на Националната алијанса за лица со по-
себни потреби, а во соработка со фондацијата АПОЛО-
НИЈА, Детската градинка „Цветови“ и Општина Гевгелија 
во Гевгелија се отвори соба за индивидуален дефекто-
лошки третман. Опремувањето на собата, санирањето и
поголемиот дел од финансирање на стручно лице дефек-
толог, во времетраење од една година се обезбедени 
преку проектот „Дејвид ВанДерВег - социјализација на 
децата со посебно образовни потреби од Гевгелија“ кој 

Марија Бојкова, ученичка од четврта година  во 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија е добитник 
на наградата на фондацијата Никола Кљусев, 
заедно со уште четири средношколци од земјата. На 

МАРИЈА БОЈКОВА
ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА „НИКОЛА КЉУСЕВ“

Се проширува проектот за окупациони соби

УСПЕШНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

го спроведува ФОНДАЦИЈАТА АПОЛОНИЈА. Родители-
те на децата корисници, исто така, партиципираат со 
покривање на дел од трошоците за функционирањето 
на оваа соба, некои партиципираа и во опремувањето на 
собата. Дипломираниот дефектолог, Благородна Опрова, 
работи во оваа таканаречена окупациона соба со осум 
деца, се работи со секое дете индивидуално, три пати 
неделно. Децата се на возраст од 3 до 13 години и се 
со различни наоди: аутизам, нарушување од аутистичен 
спектар, АДХД, церебрална парализа, Даунов синдром, 
алалија со комбинирани пречки. Во собата се работи на 
неколку подрачја: вештини од практичен живот, сензорен 
развој, телесни-моторни активности, базични математички 
вештини, фина моторика, Арт активности, базични јазични 
вештини и базични конгнитивни способности.

По петмесечно работење видлив е напредокот кај децата 
и усвојувањето на потребните вештини. Со работењето на 
оваа соба се наметна потребата од отварање на соби со 
друг вид третмани, во процес на професионална ориен-
тација професионално оспособување. Еден вид центар-
соба, но и дополнителен стручен кадар, за сеопфатен 
третман и вклучување на поголем број деца на кои им е 
неопходна помош. За таа цел, партнерите во проектот 
потпишаа меморандум за соработка и проширување на
капацитетот на постојната окупациона соба за индиви-
дуален дефектолошки третман.

наградниот конкурс на оваа фондација, поддржан 
од Министерството на култура на РМ, на тема 
„Македонија-ја создавам јас““ биле поднесени илјада 
прозни и поетски творби.

-Младите се иднината на Македонија. Нивниот талент 
и насока треба да се негуваат од најраната возраст. 
Преку поттикнување на творештвото кај младите, 
сакаме да им помогнеме да ја откријата својата дарба 
и да ја развиваат креативноста и убавиот збор, а со 
постигнатиот успех да им послужат за пример на 
своите соученици, напишала ученичклата  Марија 
Бојкова во наградениот труд, под менторство на 
професорката Бисерка Гунова.. 

Наградената покрај комплет книги и сертификат 
за учество, се состои и од ваучер со 25% попуст за 
тригодишно студирање на Американ колеџ во Скопје. 
Останатите творби се отпечатени во збирката „Мојата 
иднина - ја создавам јас“.

НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
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Млади

Во холот на СОУ „Јосиф Јосифов-
ски“ во Гевгелија беше одржана 
античка забава под име „CIVIS 
ROMANUS SUM”, односно „Римски 
граѓанин сум“.. 

Мотото на забавата беше OMNIA 
MEA MECUM PORTO - Се свое 
со себе си носам или Знаењето е 
најголемо богатство кое никој не 
може да нѝ го одземе.  

Забавата се состоеше од Квиз 
натпревар по латински јазик - 
култура и цивилизација, како и 
натпревар во најдобар костим. 

Идеjата произлезе од учениците 
кои го изучуваат латинскиот јазик
оваа година и сите активно уче-
ствуваа во подготовките. Актив-
носта беше организирана под мен-
торство на предметните наставници 

Во СОУ „Богданци“ - Богданци се одржа 39-от Регио-
нален натпревар по математика на кој зедоа учество 
93  ученици од средните училишта од регионот (Велес, 
Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Богданци и Валандо-
во). Учениците од  СОУ „Јосиф Јосифовски“ ги постиг-
наа следните резултати:

Прва година: 

Мартина Трајановска, 2-ро место, III награда
(ментор-Јасмина Папалазова)

Снежана Јанкулова, 3-то место, III награда
(ментор-Јасмина Папалазова)

Александар Стефанов, 5-то место, III награда 
(ментор-Зоран Филов)

Втора година:

Мими Филова, 1-во место, I награда,
(ментор- Зоран Филов)

Трета година:

Марија Бикова, 3-то место, пофалница
(ментор-Сашо Папалазов)

Четврта година:

Митра Костадинова, 1-во место, пофалница 
(ментор-Бранко Бимбилоски)

НАЈДОБРИ
МАТЕМАТИЧАРИ

АНТИЧКА ЗАБАВА ВО СОУ„Ј.ЈОСИФОВСКИ
по латински јазик  проф. Ивана 
Кркотиќ - Прошевска и проф. Мир-
јана Чамџиќ. Целта на забавата 
беше постигната, учениците се за-

бавуваа, покажувајќи во исто вре-
ме и завидни знаења од латински 
јазик - цивилизација и култура.
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Спорт

Три дена  Гевгелија беше во центарот на вниманието на кошаркарската јавност и на  сите љубители на кошарката 
во Македонија. Градот Гевгелија од кој потекнуваат две екипи во кошаркарското елитно друштво, Кожув и Бест, се 
покажа како одличен  домаќин на 24 издание на завршниот турнир од кошаркарскиот куп, кој од 19 до 21 февруари 
се одржа во Гевгелија.

КК Кожув, по победата над Фени, не успеа во полуфиналето да го совлада МЗТ, кој му се реваншираше на тимот 
од Гевгелија за минатосезонскиот пораз, во оваа иста фаза на Купот. Иако, гевгелиските кошаркари можеа и имаа 
шанси за тоа. Меѓутоа, среќата и фаворизираниот МЗТ од страна на судиите не дозволија гевгелискиот прволигаш 
да стигне во финалето. Иако, според прикажаната игра на купот, а секако и според желбите на бројната публика за 
тоа имаше многу шанси.

На отворањето на Кошаркарскиот 
куп му претходеше прес-конферен-
цијата, на која покрај градоначални-
кот на Гевгелија и претседателот на 
МКФ  присуствуваа претставници од 
сите екипи учесници на завршниот 
турнир од 24 издание на Купот на 
Македонија, освен од екипата на 
МЗТ Скопје, пшоради оправдани 
причини.

- Со денешната прес конференција 
го означуваме почетокот на Кошар-
карскиот куп на Македонија, фина-
лен турнир кој на едно место ги 
собира најдобрите кошаркарски еки-
пи во земјата. Затоа, дозволете ми 
да го изразам своето задоволство, 
затоа што токму Гевгелија е Ваш
домаќин. Уште повеќе, што претстој-
ниот викенд Гевгелија ќе биде град
на кошарката во земјата. Тоа е уште
еден препознатлив бренд на градот,
кој досега беше познат по најтоп-
лите денови во годината, квали-
тетниот зеленчук и грозје и уште 
поквалитетни вина, казино турзмот и 
гастрономскиот туризам. А, послед-
ниве години и град во кој кошарката 
забележи забрзан подем.

Општина Гевгелија во изминатите
седум години, покрај забележли-
телниот развој на повеќе полиња, 
забележа и значајни спортски по-

24. Кошаркарски куп на Македонија

ГЕВГЕЛИЈА ГРАД НА КОШАРКАТА
клубови, спортски манифестации и 
натпревари. Притоа, водиме сметка 
за поттикнување на училишниот 
спорт, бидејќи тој е расадник на
идните спортски генерации. Пара-
лелно со ова, настојуваме да ги
прошириме и подобриме простор-
ните услови за развој на спортот. 
Во Гевгелија со поддршка од Вла-
дата на РМ се изградени мулти-
наменско игралиште, двојно тени-
ско игралиште и повеќе детски 
игралишта. Реновирана е спортска-
та сала во СОУ„Јосиф Јосифовски“, 
како и во основните училишта во
општината, а во Миравци е изгра-
дена нова училишна спортска са-
ла, рече на прес конференцијата 
Иван Франгов, нагласувајќи дека 
најголем предизвик на општината 
е изградбата на нова спортска са-
ла во Гевгелија за 3000 гледачи, 
бидејќи постојната е претесна и не 
може да ги прими сите љубители на 
кошарката.

стигања, рече понатаму Франгов. 
Пред се, како резултат на финан-
сиската поддршка од страна на 
локалната самоуправа и одреден 
број спортски ентузијасти и бизнис-
мени. Најголемите спортски достре-
ли, сепак, беа остварени во кошар-
ката која за многу кратко време, 
успеа да ги врати младите и поста-
рите гевгеличани во спортската 
сала. Благодарејќи на развојот и 
успехот на КК Кожув, кој придоне-
се Гевгелија да се нареди рамо до 
рамо до најголемите кошаркарски 
центри во земјата, а да се афирмира 
и надвор од земјата.

- Во оваа прилика сакам да Ве 
информирам дека општина Гевге-
лија постојано го помага развојот 
на спортот во општината. Годинава 
од општинскиот буџет се издвоени 
150.000 евра за развој на спортот, 
поточно, за финансиска поддршка 
на активностите на сите спортски 
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Спорт

Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеро-
дром го победија градски ривал 
Карпош Соколи со 68:62 во фина-
лето на 24 издание од Купот на 
Македонија. Аеродромци по осми 
пат во клупската историја го подиг-
на трофејот наменет за најдобрата 
екипа во Националниот куп. Побед-
никот во неизвесното финале се 
решаваше во последните минути од
мечот, кога искусните кошаркари 
на МЗТ Скопје одговорија на пре-
дизвикот ги искористија грешките 
на противникот и заслужено на кра-
јот стигнаа до драгоцениот  пехар.

НАЈДОБРИ 
КОШАРКАРИ
Душан Кнежевиќ од Карпош 
Соколи го доби признанието 
за најефикасен кошаркар на 
завршницата од Купот. За нај-
корисен кошаркар на Купот 
на Македонија во Гевгелија 
беше прогласен играчот на 
МЗТ Скопје Аеродром, Марко 
Луковиќ.

МЗТ ПОБЕДНИК НА КУПОТ

Во општина Гевгелија, големо вни-
мание се посветува на развојот на
училишниот спорт, како еден од
предусловите за создавање на
здрава и спортска млада генера-
ција. За таа цел од особено зна-
чење е постоењето на Сојузот на 
училишниот спорт од Гевгелија чиј
претседател е поранешниот спор-
тист, а сега наставник по физичко 
воспитание во ООУ „Владо Кантар-
џиев“, Петар Николов. Овој сојуз 
е задолжен за спроведување на
натпреварите и спортските мани-
фестации, согласно календарот на
натпревари и пропозиции на Фе-
дерацијата за училишен спорт. Во
негова организација, во тек се оп-
штинските и регионални натпре-
вари на учениците од основните 

СОЈУЗОТ НА УЧИЛИШЕН СПОРТ, 
ДВИГАТЕЛ НА МАСОВНИОТ СПОРТ ВО ГЕВГЕЛИЈА

Во воведните пет минути од реша-
вачката четврта делница цврстата 
одбрана беше главната одлика на
двете екипи, во овој период кошар-
карите на МЗТ Скопје и Карпош 
Соколи постигнаа само 11 поени. 
Кога беше најпотребно проработи 
и повредениот капитен на МЗТ, 

и средните училишта во футсал, 
ракомет и кошарка на кои со голем 
успех настапуваат и училишните 
екипи од општина Гевгелија. Така, 

минатата година, на државното 
првенство за ученици во кошарка, 
женската екипа на ООУ „Владо Кан-
тарџиев„ го освои второто место.

Дамјан Стојановски кој со сигурно 
положување и успешна реализација 
на слободните фрлања обезбеди 
победа вредна пехар. Најефикасни 
кошаркари беа Ѓорѓе Дреновац кај 
победникот со 16 и центарот на Кар-
пош Соколи, Душан Кнежевиќ со 14 
поени. 
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ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ
ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ВО 2015 ГОДИНА

• Уредување еко патека Вардарски рид

• Пречистителна станица 

• Изградба на фекални канализации 

• Изградба на атмосферски канализации 



• Бетонирање краци

• Новопланирани улици
 кај Караорман

• Реконструкција на фасади

• Реконструкција на покривот
 на Пионерски дом

• Замена на покрив и термо фасади
 на градинки 



• СОУ Јосиф Јосифовски

• ООУ Крсте Мисирков

• ООУ Владо Кантарџиев

• ООУ Климент Охридски

• ООУ Ристо Шуклев

• Подрачно училиште Прдејци



• Сообраќајна мрежа Милци

• Пропуст кај Милетково

• Уредување пат за Ума 

• Бетонирање улици


