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Тема

Ако на времето им дозволивме на 
Словенците да ја уредат Смрдли-
ва вода денес ќе имавме модерно 
спа одморалиште, - носталгично се
присетуваат постарите гевгелича-
ни. Општинското раководство во
седумдесеттите години на мина-
тиот век очигледно немал развоен
слух и поведувајќи се од локал пат-
риотски причини не ја прифатил 
словенечката понуда. Знаејќи ги
словенечките искуства и развој на
спа туризмот во оваа некогаш брат-
ска република нема сомневање 
дека Смрдлива вода денес ќе из-
гледаше поинаку. Бидејќи и покрај 
ју-раздружувањето објектите ќе ос-
танеа таму каде што припаѓаат. 

Ако не почне нема да се заврши, 
рекол нашиот народ. Очигледно со 
урбаното уредување на Смрдлива 
вода никогаш не се започнало, па 
и нејзиното заостанување пред 
сличните лековити планински од-
моралиште во регионот е неми-
новно. Сегашниве настојувања на 
општинската власт за партерното 
уредување на централниот дел 
од одморалиштето паралелно со 
донесувањето на урбанистичкиот 
план е обид за преобразба на 
Смрдлива вода. Практиката најдоб-
ро покажува, без никакви политички 
замешателства, дека започнатото 
има и свој епилог. Се разбира, ка-
ко бенефит за граѓаните и за локал-
ната заедница, а, понекогаш и по-
широко.

Гевгелија наскоро и конечно ќе до-
бие Пречистителна станица, која ќе 
ја вброи во еко општините според 
европски стандарди. Бидејќи от-
падните води прочистени ќе се 
слеваат во реката Вардар, а тоа е 
посебно значајно за пограничниот 
регион и негова трансформација 
во еко-регион. По потпишувањето 
на договорот за затворање на фи-
нансиската конструкција во 2009 
година конечно проектот станува 
стварност. Ако се има предвид де-
ка станува збор за меѓународен 
проект тежок 9,7 милиони евра со

АКО НЕ ПОЧНЕ, НЕМА ДА СЕ ЗАВРШИ

големи европски перспективи, то-
гаш наспроти временскиот рок 
ефектите се многу позначајни.

Како што е значајно дека од со 
години заборавениот пат Негорци-
Серменин за изградба останува 
уште еден километар. Барем за си-
те оние што живеат, имаат свои 
домови или пак викеднички во ова 
прекрасно потпланинско село. Од
сообраќајно-стопански аспект не 
помалку е значајна новата сооб-
раќајна клучка кај Милци, која 
овозможува подобра сообраќајна 
комуникација. Односно, вклучува-
ње од едната во другата сообраќај-
на лента на автопатот Е-75 без да 
се оди дури до граничниот премин 
Богородица или пак влезот на 
Гевгелија.

Наскоро започнува изградбата на 
новиот водоснабдителен систем, кој 
на Гевгелија и околните населени 
места ќе им обезбеди долгорочно 
и квалитетно водоснабдување. По 
обезбедените финансиски сред-
ства и завршениот јавен повик ос-
танува да се избере уште најпо-
волниот изведувач на овој зафат 

вреден над 105 милиони денари. 
Тоа значи дека Гевгелија со изград-
бата на новите бунари со вода за 
пиење во бунарското подрачје кај
Вардар, новиот потисен цевковод
и резервоар го решава водоснаб-
дувањето за наредните неколку де-
цении.

Приликите наложија, особено по 
бегалската криза, Гевгелија да не
може да чека на конечната реали-
зација на проектот за изградба на 
регионална санитарна депонија во
рамките на Југоисточниот регион.
Едноставно е приморена дотогаш 
да го реши собирањето и дистри-
буирањето на комуналниот отпад 
според европски стандарди. УНДП
се понуди да помогне во реали-
зацијата на проектот и да обезбеди 
средства во рамките на програма-
та за помош на најзагрозените 
општини во земјата од бегалската 
криза. Така, градот ќе добие вре-
мена, но, истовремено и депонија 
според најмодерните светски стан-
дарди.

Важно е да се почне, бидејќи епи-
логот нема да изостане. 

3ОКТОМВРИ 2016



Интервју

Градоначалник, изминува седмата 
година од кога сте градски татко на 
Гевгелија. Колку сте задоволни од 
исполнувањето на сето она што им 
го ветивте на вашите сограѓани и при 
првиот и пред вториот мандат?

- Во поглед на исполнувањето на сето 
она што беше ветено задоволен сум
имајки ги во предвид условите во кои 
работевме – светската економска криза,
политичката криза, вонредните избори, 
а секако и  бегалската криза, која изми-
нативе две години ја зафати општината. 

И во такви услови се реализираа многу 
проекти за кои не се ни помислувало да 
се отпочнат порано и без да се зголеми 
ниту една давачка за граѓаните.

Се реализира основен буџет двапати 
поголем од најдобрата економска годи-
на - 2008-ма, година, остварен пред по-
четокот на економската  криза.

Со сите реализирани проекти го мену-
вавме урбаниот, економскиот, културниот 
и спортскиот лик на општината. На тој 
начин всушност придонесувавме за из-
градба на една модерна, просперитет-
на и богата општина Гевгелија, 

Факт е дека општина Гевгелија од ден 
на ден бележеше раст и развој, и се 
повеќе стануваше препознатлива по 
своето домаќинско, одговорно, отчетно и 
успешно работење.

- Досегашните реализирани проекти  
овоз-можија општина Гевгелија, според 
истражувасњата да стане една од најпо-

сакуваните дестинации за живеење во 
Република Македонија во изминатиов 
период.

Колку внимававте Гевгелија и насе-
лените места рамномерно да бидат 
урбанизирани, поточно да бидат до-
несени урбанистички планови изми-
нативе седум години?

- Кога стапив на функцијата градона-
чалник една од главните задачи ми беше
да спроведеме кампања за урбаниза-
ција, како на Гевгелија, така и на насе-
лените места. Досега донесовме многу 
урбанистички планови, направивме из-
мени и дополнувања на ГУП, донесовме  
над 30 детални урбанистички планови,  
урбанистички планови вон и за населено 
место, беа донесени над 50 ЛУПД. Со 
еден збор настојував да го надоместам 
пропуштеното, бидејќи урбанизацијата 
е предуслов за развој на населените 
места. 

- Во моментот започнати се постапки за 
урбанизација на сите села со донесува-
ње на урбанистички планови и општи 
акти со цел да можеме на граѓаните да
им излеземе во пресрет на нивните 
барања за градење. Впрочем и самото 
тоа што Гевгелија обезбеди над 500 
државни градежни парцели за изградба 
на куќи кажува дека се работело многу 
на оваа проблематика. Мора да се 
спомне дека се урбанизира насекаде 
без разлика дали е тоа приватно или 
државно земјиште. 

Во своите јавни настапи нагласувате 
дека речиси нема населено место, 
маалска средина, дел од општината 
во кој немате вложено буџетски сред-
ства во изминатиот период. Како го
отсликувате инфраструктурното уре-
дување на Гевгелија изминативе се-
дум години, кога станува збор за из-
градба на нова патна инфраструктура, 
изградбата на канализациона и водо-
водна мрежа, уредување на излет-
нички места и.т.н.?

ИНТЕРВЈУ СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ИВАН ФРАНГОВ

СИТЕ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

СЕ НАШ ВЛОГ 
ЗА ИДНИТЕ 
ГЕНЕРАЦИИ
Сите реализирани проекти 
изминатите седум години 
значат подобрување на 
квалитетот на живеење на 
сите граѓани од општина 
Гевгелија. Тоа е нашиот 
влог за идните генерации. 

- Општина Гевгелија постојано вложува 
во инфраструктурата, како за нејзино 
проширување и модернизирање, така и 
за одржување. Тоа може да се види на 
крајот од секоја година при отчетните 
расправи за реализација на програмите 
за реализација на буџетот за уредување 
на градежно земјиште и изградба и ре-
конструкција на улици и локални па-
тишта. Најголем дел од основниот буџет 
оди токму за таа намена. 

- Максимално ги искористуваме и гран-
товите кои се добиваат за прекугранич-
на соработка од ИПА фондовите, како 
и грантовите за локални патишта и 
водоводи и канализации за руралните 
подрачја, кои ги обезбедува владата на 
Република Македонија. Се пробија и се 
изградија западниот дел од булеварот 
„Гевгелија“, нови улици во повеќе бло-
кови и улици во населните места, голем
дел од локалните патишта се рекон-
струирани, во Прдејци и во  Мрзенци се
изградија канализациони системи, кана-
лизацијата во Моин е веќе изградена и 
се чека на технички прием, а во завршна 
фаза е и канализацијата во Давидово. 
Деновиве треба да се дозавршат неза-
вршените краци за канализација и во 
Негорци. Веќе имаме проект за кана-
лизација и за Милетково, а се обновува 
и проектот за канализација за Смоквица. 
Ќе продолжиме и со другите населени 
места. 

- Со атмосферска канлизација ги ре-
шивме најкритичните точки во градот, 
каде што граѓаните имаа проблем со 
поплавување на нивните домови при 
секој пообилен дожд. Изградивме пе-
шачки патеки и тротоари на повеќе ули-
ци и сообраќајници - до Негорци, до
мотел „Вардар“, на булеварот Гевгели-
ја, на Вардарскиот рид. Посебно е за-
доволството кога ќе видите дека граѓа-
ните масовно ги користат, а ги рекон-
струиравме и дотраените и нефункцио-
нални тротоари во градот Гевгелија. 
Во тек е уредувањето на излетничкото 
место Смрдлива Вода со средства од
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е променет во 2004-та година, кога гра-
доначалник не сум бил јас. Се поставува 
прашањето зошто најгласните кои де-
неска солзи „леат„ за арсенот во водата 
во Гевгелија молчеле и го криеле овој 
податок под черга? 

Јас не го криев наметнатиот проблем, 
нарачавме и со помош на Министерство-
то за животна средина направивме во  
2010-та година студија за искористување 
на водите од Серменин за водоводот за 
Гевгелија, но поради огромната вредност 
за реализација на проектот од над 
15,000,000 ЕУР, баравме ново решение. 
Со испитувањата кои се наравија се из-
најде ново решение за искористување 
на бунарското подрачје покрај Вардар. 
Се направи една бушотина, се изработи 
проект, кој го одобри Светска банка да го 
финансира и со средства од овој кредит, 
со ИПА грант за општински услуги и грант 
од владата, како од средства од ЕБР во 
вредност од над 100.000.000 денари 
ќе се гради новиот водоводен систем. 
Овој процес на изработка на проекти и 
обезбедување на средства по најстроги 
критериуми не е воопшто лесен, но го
завршивме. Понудите за повикот за
средствата од светска банка се приби-
раат до 4-ти октомври 2016 година а
распишан е и тендерот за уште 2 бу-
нари. Е така се работи за Гевгелија со 
конкретни проекти а не со криење на 
вистината и клеветење

На крајот, што во моментот се работи 
во општината?

- Во моментот се работи на доизградба 
на новиот градски пазар, еден проект за
кој се зборуваше 40 години, а ние го
реализираме, се довршува канализаци-
јата во Давидово, се довршува проектот 
Рауљ, за кој завршува уште една тен-
дерска постапка за горниот дел од хотел
Пелагонија на запад, и кој ќе го заштитува 
градот од пообилни дождови. Се работи 
на довршување на клучката на граничен 
премин Богородица, на потегот кај Мил-
ци, заврши асфалтирањето на уште 2
километри од патниот правец Негорци –
Серменин.  Се довршуваат започнатите 
улици Гоце Делчев и Ченто во Мрзенци, 
се градат два нови кружни тека во 
Гевгелија, од кои едниот веќе е пуштен за 
сообраќај, а се подготвуваат за асфал-
тирање неколку улици во Гевгелија. Се 
реконструираат улици, како во Гевгелија, 
така и во населените места, односно 
се бетонираат и бехатонираат улици 
во населените места и во самиот град. 
Во завршна фаза е и изградбата на
пречистителната станица во Гевгелија, 
проект кој се реализира со средства 
од Швајцарската агенција СЕКО, 
Грчката влада, Владата на Република 
Македонија и општина Гевгелија, и други 
проекти. 

Интервју

општинскиот буџет и од Бирото за ре-
гионален развој преку Југоисточен план-
ски регион. 

Сите проекти се важни, за секој кој што 
гази по кал најбитно му е да се направи 
улица, за тој што нема канализација, таа 
да се изгради, за тој што се поплавува да 
се превенира и да се заштити. Колку се 
гради во Гевгелија кажува и последното 
истражување за тоа која општина за што 
ги наменила јавните набавки, поточно 
општина Гевгелија 87,6 % ги наменила 
за градежни работи за подобрување на
условите за живот на граѓаните за раз-
лика од таму каде што услугите се над 
50%

Младите се нашата иднина. Добрите 
услови за работа овозможуваат по-
квалитетна грижа за децата, поквали-
тетна настава, можност за постигну-
вање на повисоки резултати. Градо-
началник колку е до сега вложено во
образованието и кои се идните пла-
нови?

- Во моето работење настојував секој-
дневно да се подобруваат условите во
училиштата и во предшколските устано-
ви. Мора да истакнам дека и директори-
те максимално се ангажираа за ова и
со нивното домаќинско работење и заш-
тедените средства, како и средствата 
обезбедени од општинсиот буџет и од 
Министерството за образование, во сите 
училишта во општината се направија 
зафати за подобрување на условите за 
учење и за работа.  

- Во поглед на опременоста и  енергет-
ската ефикасност беа заменети  кровови, 
столарија, изградени термофасади, се 
реновираа училишните спортски сали, се 
изгради нова спортска сала во Миравци, 
а ваквите активности продолжуваат. Во 
Кованец после 15 години го реновиравме 
и повторно го отворивме училиштето кое 
не беше во употреба цели 15 години. Во 
детските градинки секаде ги заменив-
ме азбестните и дотраените кровови и 
насекаде обезбедивме термофасада се 
со цел нашите најмлади да имат што 
подобри услови за престој. Тука нема 
да застанеме, предвидени се веќе за 
следната година нови проекти.

Колку сте задоволни од вложување-
то во културата и спортот, со оглед на 
фактот што Гевгелија одсекогаш била 
град со културна традиција и силни 
спортски клубови? 

- Општина Гевгелија издвојува значај-
ни средства за подршка на културата 
и спортот. Програмата за подршка на 
културни активности е околу 4,000,000 
денари а за подршка на спортот 
8,000,000 денари. За да може да има 
подобри услови за развој и промоција 
на  културата уште во првиот мандат со 

средства од ЕУ и со значајни средства 
од буџетот на општина Гевгелија се ре-
конструира разрушениот и опожарен 
Народен театар на задоволство на сите 
граѓани на општина Гевгелија. Стариот
Амам беше реконструиран во Ликовна 
галерија, а оваа година успеавме  да го 
реконструираме и да го замениме и кро-
вот на Пионерскиот дом за  подобрување 
на условите  за најмалдите.....  

Ги подржуваме финансиски сите мани-
фестации и проекти за кои имаме апли-
кации од страна на културните, фолк-
лорните друштва и здруженија на гра-
ѓани. Финансиски ги подржуваме сите 
спортски клубови и манифестации, нор-
мално, зависно  и од рангот во кои тие се  
натпреваруваат. Кошаркарите се во су-
пер и БИБЛ лигата, фудбалскиот клуб 
Кожуф полека се враќа на старите добри 
патеки, од оваа година го вративме  и
ракометот на спортската сцена во Гевге-
лија, постојат тениски клубови, а  големо 
внимание посветуваме на училишниот 
спорт кој преку организирање на меѓу-
училишни натпревари во повеќе спор-
тови треба да стане расадник на спорт-
ски таленти. 

Неизбежно е прашањето околу из-
градбата на новиот водоснабдителен 
систем кој го најавивте пред извес-
но време, а во контекст на конти-
нуираните обвинувања од опозици-
јата за квалитетот на водата за пиење?

- Интересно е да се напомне за на-
метнатиот проблем со присуството на 
арсенот во водата. Приказните отидоа до 
таму дека Франгов ја заматил водата со 
арсен и тоа во 2012-та година. Вистината 
е една. Водата во водоводниот систем 
во Гевгелија од бунарското подрачје 
Моин е иста и со ист квалитет као што 
била и 1982 година кога е изградено 
бунарското подрачје Моин. Промената 
на правилникот за максимално дозво-
лената концентрација на арсен во во-
дата и неговото намалување од 50 на 
10 микрограма на литар е единственото 
нешто што се променило. Присутноста 
на арсенот во водата во ова бунарско 
подрачје е, што се вели од памтивека.  
Она што критичарите не го кажуваат е 
фактот што  95% од арсенот, присутен во 
водата  е петтовалентен а тој  е 60 пати 
помалку токсичен од тровалентниот за кој 
се и донесени максимално дозволените 
концентрации. Според Институтот МОЛ 
од Стара Пазова кој е сертифициран за 
одредување на валентноста, групното 
третирање на арсенот во правилникот е 
од причина што немаат сите држави како 
и ние опрема за одредување на вален-
тноста па за секој случај се става под 
една ставка, а водата во Гевгелискиот 
водовод одговорно тврдам дека е без-
бедна за пиење. Но важно е да се знае
еден друг факт. Правилникот за дозво-
лена концентрација на арсен во водата 
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Актуелно

Се уште постојат предизвици и последици 
од бегалската криза, истакна во своето 
обраќање градоначалникот на општина 
Гевгелија Иван Франгов

Претставници на десет градови и општини од пет држави, кои 
се наоѓаат на мигрантската рута се состанаа во Белград на 
дводневна конференција посветена на подоброто управување 
со миграцијата и зајакнување на виталноста на локалните 
заедници. Првиот ден од работата на конференцијата, што 
ја организира УНДП, претставници на општините Гевгелија и 
Куманово од Македонија, Кутина од хрватска, Шид и Прешево 
од Србија, како и Газиантеп и Санлиурфе од Турција aги 
изнесоа сопствениците искуствазаради подобри подготовки 
и функционирање во услови на тековната бегалска криза.

Градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов обра-
ќајќи се на присутните ги пренесе гевгелиските искуства од 
бегалската криза:

- Кога во еден град со 16.000 жители во еден ден ќе пристиг-
нат 8000 - 10.000 мигранти не е мала и едноставна работа. 
Особено, пред прогласувањето на кризната состојба во по-
граничниот регион од страна на Владата на РМ или пак по 
настаните веднаш по затворањето на Балканската рута, кога
над 1500 мигранти на диво влегоа кај селото Моин, на тери-
торијата на општина Гевгелија, предизвикувајќи вознемире-
ност кај месното населелние. Ваквите случувања ги имаа си-
те карактеристики на хуманитарна катастрофа за месното 
население. Имено, на самиот почеток од бегалската криза 
заедно со граѓаните на општината излеговме во пресрет 
на овие напатени луѓе и настојувавме на секој начин да им 
помогнеме. 

Тоа продолживме да го правиме и понатаму. Но, во одредени 
моменти, особено, по дозволениот законски привремен пре-
стој на мигрантите во Република Македонија, поголемиот дел
од Гевгелија, посебно просторот околу железничката и авто-
буската станица беа буквално запоседнати од мигрантите. 
Наспроти нашите настојувања да обезбедиме комунална 
хигиена, навремено снабдување со вода и со основни пре-
хранбени артикли и услуги, во одредени моменти, особено, 

Регионална конференција за мигрантите во Белград

НЕОПХОДНА ПОДДРШКА ЗА ОПШТИНИТЕ 
ЗАФАТЕНИ СО БЕГАЛСКАТА КРИЗА

кога граѓаните на општина Гевгелија беа безбедносно и здрав-
ствено загрозени, морав да застанам во нивна заштита, рече 
Франгов објаснувајќи дека заедно со Советот на општината  
побарале дислокација на евидентирањето и прифаќањето на 
мигрантите на посебна локација, во близина на македонско-
грчката граница. 

По прифаќањето на ова барање од Владата на РМ, уреду-
вањето на Прифатниот транзитен центар за мигранти и по 
неговото профукционирање, состојбата со мигрантите во 
Гевгелија беше подобрена. Меѓутоа, одредени предизвици 
и последици и натаму се чувствуваат. Почнувајќи од оние 
најосновните - непланираните финансиски средства за уре-
дување на транзитниот центар, негово снабдување со вода
и струја, комунално и секакво друго инфраструктурно опслу-
жување, па, се до управувањето со комуналниот отпад, во-
доснабдувањето, обновата на патната инфраструктура, чија 
санација бара и поголема финансиска поддршка, конста-
тира Франгов.

Инаку, Покрај националните и локалните власти во работата 
на оваа регионална средба усчествуваат и агенциите на ОН
и други меѓународни организации, претставници на граѓан-
ски здруженија и приватниот сектор, обединети во препо-
знавањето на потребата за партнерски приод во решавањето 
на предизвиците од миграцијата, кои ги надминуваат капа-
цитетите на поедини држави, региони и општини. Инаку, од 
земјите на Западен Балкан, Македонија и Србија се најмногу 
погодени од бегалската криза. Според проценките на УНЦХР 
преку западно балканската рута во текот на 2015 година 
поминале над 900.000 бегалци и мигранти. 

Ваквиот наплив на мигранти го зголемува притисокот на ло-
калните јавни услуги, пред се, здравствените, комуналните, 
вклучувајќи ги управувањето со отпад, водоснабдување, 
патна инфраструктура, загрозувајќи ја стабилноста на ло-
калните заедници. Затоа, УНДП својата поддршка ја насочи 
на помош кон општините преку набавка на контејнери и 
пумпи за вода, мапирање на потребите и моболизирање на 
непостојните ресурси. Со добро управување со бегалската 
криза може, не само да се минимизираат пшредизвиците за 
локалниот развој, туку и да се постигнат позитивни ефекти 
преку зголемување на приходите на локалните домаќинства. 
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Актуелно

Општина Гевгелија го објави јав-
ниот повик за изградба на новиот 
водоснабдителен систем во Гевге-
лија, кој се реализира со под-заем
од Светска банка и грант од ИПА-
програмата. Со проектот се пред-
видува изградба на два нови буна-
ри во бунарското подрачје кај Вар-
дар, потисен цевковод и резервоар 
на Мрзенски рид. Вредноста на це-
лиот проект изнесува 105.258.839 
денари, од кои најголемиот дел - 
70.738.500 денари се подзаем од 
Светска банка, додека  260.000 ев-
ра се грант од ИПА-програмата за 
претпристапна помош за комунал-
на инфраструктура.

Процесот на понудување беше 
спроведен преку процедури за на-
ционално јавно наддавање, како 
што е специфицирано во упатството 
на Светската банка. Аплицирањето 
по објавениот јавен повик заврши, 
а во тек е постапка за избор на из-
ведувач на овој капитален зафат. Во 
меѓувреме започна реконструкци-
јата на Пумпната станица во бунар-
ското подрачје „Вардар“, кое е дел 

Заврши јавниот повик за
нов водоснабдителен систем кај Вардар

ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗВЕДБА

од регионалниот водоснабдителен 
систем во Гевгелија. 

Со реконструкцијата ќе се изврши 
замена на постојните пумпи за вода 
за пиење со нови потопни пумпи, 
како и на целата електропника, а ќе
се изврши и санација на внатреш-
ниот дел. Покрај обновата и модер-

низацијата на бунарското подрачје 
ќе се зголеми и издашноста на бу-
нарот од сегашните 50 на 100 литри 
во секунда. Целиот зафат ќе чини 
4.200.000 денари, а проектот ќе се 
реализира со финансиска поддрш-
ка од УНДП, во рамките на помошта 
на општината за бегалската криза.
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Советот на општина Гевгелија го усвои Елаборатот за
проценка на штети од невремето на 24 април и заклучи 
истиот да се достави до Републичката комисија за про-
ценка на штето од елементарни непогоди. Најголеми 
штети се предизвикани на земјоделските посеви во 
Негорци, Прдејци, Милетково и Габрово, каде што порој-
ниот дожд проследен со град предизвикал оштетувања 
на земјоделските посеви од 20 до 80 насто, на површина 
од 85 хектари. 

Советот на општина Гевгелија ги разгледа извештаите 
за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот за 
подрачјето на општина Гевгелија за 2015-та и пртвата 
половина од 2016-та година. Во текот на минатата го-
дина јвниот ред и мир бил нарушен во 46 случаеви, а за 
првите шест месеци од оваа година тој бил нарушен во 
47 случаеви. Во пораст се и полициските извештаи по 
основ на семејно насилство. Така, ако во 2015-та година 
поднесени се  2 известувања до Центарот за социјал-
ни работи во Гевгелија и 2 извештаи по поплаки во 
врска со семејното насилство, додека во првото полу-
годие од 2016 година поднесени се 22 известувања и 
18 извештаи по поплаки во врска со семејно насилство.

Совет на општина Гевгелија

НАД 13 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ШТЕТА
ОД НЕВРЕМЕТО

ЗГОЛЕМЕНО СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Најповеќе се погодени на раноградинарските култури, 
лозови и овошни насади и житни култури, а според 
Општинската комисија за проценка на штети од еле-
ментарни непогоди констатира најголеми штети од 
невремето претрпеле земјоделците во околината на 
Прдејци, каде оштетувањата се на 60 хектари. Инаку, 
вкупно проценетата штета од невремето, врз основа на 
извршената проценка, изнесува 13.182.458 денари

Актуелно
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Во Гевгелија се одржа јавна презентација на урба-
нистичката документација за изградба на браната и
акумулацијата Конско со придружните објекти кај Гев-
гелија. Станува збор за реализација на најголемиот 
инфраструктурен зафат во гевгелиско последниве 50
години. Најпрво од страна на Агенцијата за просторно 
планирање беше презентираната државната урбанис-
тичка планска документација за браната и акумулаци-
јата од хидросистемот Конско.

Планскиот опфат на браната ќе изнесува 133.000 ха, 
додека самата градежна парцела треба да зафаќа 
околу 103.000 ха. Браната Конско ќе биде корисна и за 
земјоделскиот сектор, бидејќи се предвидува да навод-
нува 7.700 хектари земјоделски површини, да обезбеди 
квалитетна вода за пиење и предуслови за производ-

Општина Гевгелија додели 400.000 денари финансис-
ка помош за настраданото население во поплавеното 
подрачје на Скопје. Покрај паричната помош, како 
што беше речено на седницата на Советот на општи-
ната, општината меѓу првите испрати  екипи на Про-
тивпожарната единица и на ЈПКД „Комуналец“ за са-
нирање на последиците од катастрофалното невреме 

Советот на општина Гевгелија до-
несе одлука за определување на 
јавни паркиралишта во Гевгелија, 
како и начинот на нивно уредува-
ње. Изградбата, одржувањето и ко-
ристењето на јавните паркирашта 
се однесува на сите површини во 
градот за оваа намена. Одлучено 
е дејноста за паркирање на јавните
паркиралишта да ја обавува ЈПКД 
„Комуналец“, кое по усогласување-

УРЕДУВАЊЕ НА
ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА

ПОМОШ ЗА НАСТРАДАНИТЕ
ОД ПОПЛАВАТА ВО СКОПСКО

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА КОНСКА БРАНА
ство на електрична енергија. На јавната презентација 
беше презентиоран и Извештајот за стратегиската оце-
на на животната средина, кој беше даден на јавен увид.

то на актите ќе пристапи и кон 
уредување и стопанисување со јав-
ните паркиралишта. Тоа всушност 
претставува првиот чекор од во-
ведувањето на зонско паркирање 
во центарот на Гевгелија со цел 
да се обезбеди поголем ред во 
паркирањето на возилата. По ова 
се очекува Совеот на општината 
да го утврди ценовникот за пар-
кирање и локациите за негова 

примена, се разбира, по предлог 
на ЈПКД „Комуналец“, кое ќе сто-
панисува со истите.

кое на 6 август годинава го зафати Скопје. Исто така, 
општина Гевгелија организиораше собирање на ху-
манитарна помош од граѓаните и правните лица, кои 
донираа хлаширана вода, конзервирани производи и 
други потребни средства.

Актуелно
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Хроника

Инаку, караванот „Македонија вработува 2“ пристигна и 
во Гевгелија, каде што на специјално поставени штан-
дови во центарот на градот, преку флаери и друг мат-
еријал, граѓаните на општина Гевгелија можеа да се
запознаат со целите на оваа владина мерка. На држав-
но ниво  програмата „Македонија вработува 1“ на Маке-
донија и донесе 19.000 нови вработувања, a во општина 
Гевгелија 337. Мерката ја искористија повеќе од 10.000 
компании, што значи дека мерката е добро обмислена 
и дава одлични резултати. Затоа е одлучено да се оди 
со нова мерка, „Македонија вработува 2“, која што нуди 
слични бенефити за компаниите. 

Проектот „Македонија вработува“ за само една година 
ја намали невработеност во Република Македонија за
2,8 проценти, заедно со сите останати сите мерки кои 
ги реализира Владата на Република Македонија за 
намалување на невработеноста. Падот на неврабо-
теноста за 2,8 проценти за 12 месеци од првиот квар-

Во Смрдлива вода почна партерно-
то уредување на дел од овој турис-
тички локалитет во општина Гевге-
лија. Наскоро ова одморалиште ќе
добие уредени патеки, четири лет-
никовци,  летна сцена, клупи и друга
неопходна урбана опрема. Сето тоа
значително ќе придонесе за урба-
ниот изглед и збогатена понуда на
оваа туристичка населба. Покрај 
партерното уредување на централ-
ниот дел од Смрдлива вода, пред-
видена е и изградба на патот што 
води до одморалиштето на општи-
на Гевгелија и околните објекти.

На досега објавените и спроведени 
објави за оттуѓување на градежно 
земјиште по пат на јавно наддава-
ње во општина Гевгелија, биле про-
дадени 26 парцели. Од продаде-
ните градежни парцели 21 биле на-
менети за домување во куќи и тоа 
во станбената населба Караорман, 
новата резиденцијална населба 
Мрзенци и кај поранешна Касарна. 
Покрај ова биле продадени и 5 
градежни парцели наменети за 
лесна индустрија.

Македонија вработува 2

МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ
НА НЕВРАБОТЕНОСТА            

тал во 2015 до првиот квартал 2016 година е досега 
најголем пад на невработеноста во  државата за период 
од 12 месеци, за да изнесува 24,5 проценти заклучно 
со првиот квартал во 2016 та година, што е најнизок 
процент на невработеност.

Инаку, „Македонија вработува 2“ ќе трае во следните 
12 месеци и е уште една голема шанса за македонски-
те компании за да отворат нови работни места со нама-
лени трошоци. Од 37 до 27 проценти од бруто платата 
е заштедата на приватните компании за новоотворено 
работно место или во просек околу 2.000 евра за но-
воотворено работно место.

УРЕДУВАЊЕ НА СМРДЛИВА ВОДА

НА ПРОДАЖБА 25 ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ

мување. Почетната цена на гра-
дежните парцели за домување е 60 
денари за метар квадратен.

Интересот за купување на градеж-
ни парцели за изградба на куќи за 
домување и натаму е присутен, по-
ради што подготвена е нова објава 
на нови парцели по пат на јавно 
наддавање. На продажба се пону-
дени 21 градежна парцела за до-
мување и 4 парцели за лесна индус-
трија. Најголем интерес и натаму 
има за населбата Караорман, но и
за месноста Мрезенци кај Гевгели-
ја, каде што е предвидена изград-ба 
на резиденцијални објекти за до-

Целиот проект се реализира во
рамките на програмата на Југоисточ-
ниот плански регион за подобрува-
ње на туристичките услуги во не-
колку општини, кои се дел од овој 
регион, а која се финансира од Аген-
цијата за финансиска поддршка на
земјоделството и руралниот развој.
Партерното уредување на центарот 
на Смрдлива вода ќе чини  5.881.710
денари, од кои 4.984.500 денари се
средства од Агенцијата за финан-
сиска поддршка на руралниот раз-
вој, а 903.210 денари ги обезбедува 
општина Гевгелија, Изведувач на 

работите е ДГТУ ЕВРОГРАДБА-ИН-
ЖЕНЕРИНГ Доо с.Владевци, Васи-
лево, која по распишаниот тендер 
склучи договор со Центарот за раз-
вој на Југоисточен плански регион 
во Струмица.
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Во Општата болница во Гевгелија, 
поточно во одделението за ренген
е инсталиран и ставен во функција
современ дигитален мамограф за
преглед на дојки и рано дијагнос-
тицирање на рак на дојките. Мамо-
графот чини над седум милиони де-
нари и е еден од најсовремените во
државата, кој во себе содржи комп-
јутерска асистирана детекција, која 
сериозно му помага на докторот 
при прегледот. Односно му сугерира 
каде треба да го насочи внимание-
то при утврдување на резултатите. 
Ова значително ја олеснува него-
вата работа и придонесува да не се 
пропушти нешто при прегледот на 
пациентките.

- Министерството за здравство на-
бави 11 мамографи, од кои еден е
инсталиран во Гевгелија и со задо-
волство можеме да констатираме 
дека првите пациентки веќе ги 
добиле потребните услуги, - рече 
министерот за здравство Никола То-
доров при предавањето на мамогра-

Канализационата мрежа во Моин е веќе завршена, а
по техничкиот прием ќе биде пуштена во употреба. 
Додека наскоро ќе продолжат изведбените работи на 

НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ
ВО МОИН, ДАВИДОВО, МРЗЕНЦИ И ПРДЕЈЦИ

Во Општата болница во Гевгелија

НАБАВЕН ДИГИТАЛЕН МАМОГРАФ
фот во употреба. Притоа, нагласи 
дека покрај ова, во Општата болница 
во Гевгелија ќе може да се работи 
и на скрининг на рак на дојка, која 

е многу значајна превентивна про-
грама за рана детекција на ракот и 
овозможува навремено лекување и 
подобар третман на пациентките.

канализационата мрежа во Давидово. Поради пробле-
ми со земјиштето при изведбата на теренот извршени 
се измени и дополнувања на проектот, а по добиената 
согласност од Агенцијата за финансиска поддршка на 
руралниот развој, изведбените работи ќе продолжат. 
Имено, и двата проекти се реализираат со финансиска 
поддршка преку ИПАРД програмата од страна на 
Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот 
развој. За реализација на канализацијата во Моин беа 
доделени 8.313.000 денари, а за канализацијата во 
Давидово 8.897.000 денари.

Претходно со финансиска поддршка од Програмата за 
канализациони системи на Министерството за транспорт 
и врски беше изградена канализациона мрежа од 4.700 
метри во Прдејци, во вредност од 16.000.000 денари 
и канализацвиона мрежа во Мрзенци, во должина од 
4.200 метри, во вредност од 15.000 денари. 
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Нов тротоар е уреден нас улицата „7 ноември“ со поста-
вување на павер елементи на западната страна од улица-
та, од мостот на одводниот канал Рауљ, па, се до објектот 
на „Интер комерц“.По завршувањето на тротоарот на оваа 
улица, работите за уредување на тротоари продолжија и 
на улицата „Ристо Јанев“, каде што се поставени павер 
елементи.

Инаку, минатата година нови тротоари со павер елементи 
беа уредени на седум гевгелиски улици, како и во Негор-
ци, со вкупна површина од 3.362 метри квадратни. За таа
цел од општинскиот буџет беа издвоени 4.181.328 дена-
ри. Покрај ова беше извршено и бетонирање на дел од 
тротоарите во рамките на акцијата за бетонирање на улици 
и краци. Притоа, беа бетонирани 2.635 метри квадратни 
бетонска површина. 

Патот од влезот на Прдејци до мостот на Кованска река 
е асфалтиран. Со овој зафат всушност е решен еден од
најголемите проблеми за стопанските капацитети на вле-
зот од Прдејци. Имено, приодниот и неуреден пат пре-
дизвикуваше бројни проблеми за патничките возила и 
камиони кои оттука минуваат. Токму и затоа, Агенцијата 
за државни патишта, во чија надлежност се наоѓа и уре-
дувањето на приклучните сообраќајници на магистралниот 
пат, започна со уредувањето на патот. Со асфалтирањето 
целосно е завршен овој зафат.

Нови кружни текови се поставени на две крстосници во
Гевгелија заради поефикасен сообраќаен протек. Нов
кружен тек е уреден на крстосницата од улиците „7 Ноем-
ври“, „С.М.Данко“ и „Радован Ковачевиќ“, кај Полициската 
станица. По градежните работи извршено е асфалтира-
ње на коловозните ленти и поставување на павер елемен-
ти на островите. Сообраќајот преку оваа сообраќајно 
фрекфентна крстосница, во центарот на Гевгелија, веќе 
се одвива преку новиот кружен тек. 

Проширена и обновена патна инфраструктура

НОВИ УЛИЦИ, 
КРУЖНИ ТЕКОВИ, 
ТРОТОАРИ...

Истовремено, кружен тек е уреден и на крстосницата на 
Моински пат и улицата „Маршал Тито“, кај поранешната 
Касарна. Предвидено е кружни текови да бидат уредени 
и на крстосницата на улицата „7 Ноември“ и „Гевгелиски 
партизански одред“, кај Водната заедница, како и на 
крстосницата на Западниот булевар со улицата „Деко Ко-
вачев“. За овие кружни текови веќе се нарачани проекти.

Нова хоризонтална сигнализација е поставена на гев-
гелиските сообраќајници. Имено, машинско обележување 
на улиците со хоризонтална сообраќајна сигнализација 
е извршено на неколку улици и паркиралишта. Покрај 
булеварот „Гевгелија“ обележување е извршено на улиците 
„Слободан Митров Данко“,„Гевгелиски партизански одред“, 
„Деко Ковачев“, „Железничка“, „7-ми Ноември“ и други. 
Обележувањето го изврши Друштвото за трговија и услуги 
во сообраќајот БОЈТА ИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
согласно добиениот тендер.

Нова клучка е изградена на автопатната делница кај 
Милци, во близина на граничниот премин „Богородица“. 
По изградбата на натпатникот, изградена е целосната 
сообраќајна инфраструктура. Со овој зафат се обезбеди 
директно сообраќајно поврзување на двете страни од 
автопатната делница со изградените објекти. Изградбата 
на приклучните улици ја финансираше општина Гевгелија 
со околу 60 милиони денари издвоени од општинскиот 
буџет, додека изградбата на  натпатник со 24 милиони де-
нари ја финансираше Агенцијата за државни патишта на 
Република Македонија.

Покрај растоварувањето на сообраќајот, кој особено на 
оваа делница е многу интензивен, клучката треба да го 
олесни пристапот до казината „Принцес“ и „Фламинго“, но 
и до пограничните населени места. Сообраќајната инфра-
структура за јужниот тек на автопатот е особено значајна, 
оти на овој дел претстои изградбата на нов хотелски 
комплекс и на големи трговски центар кај Милци.

Нови две улици се асфалттирани во Богородица, и тоа, 
улицата до училиштето, како и улицата во центарот на ова 
населено место. Додека пак во Ново Конско се бетонира-
ни помали улици и краци. Со акцијата за асфалтирање 
е опфатено и Прдејци, а реконструкција на улиците е 
предвидена и во Негорци. Станува збор за изградба и ре-

Хроника

12 ОКТОМВРИ 2016



конструкција на улици во повеќе населени места во општи-
ната, согласно Програмата за локални патишта и улици во 
2016 година. 

За асфалтирање и бетонирање на улици до крајот на го-
дината од општинскиот буџет ќе бидат издвоени  11.617.368 
денари, од кои 7.121.441 за асфалтирање на улиците, а 
преостанатите средства ќе бидат наменети за бетонира-
ње на помали улици и краци.

На патот Негорци-Серменин извршено е асфалтирање на
уште два километри. Средствата за реализација на овој за-
фат во вредност од 11.184.801 се обезбедени од Агенцијата 
за финансиска поодршка на земјоделството и руралниот 
развој.

Во 2012 година беа асфалтирани околу 4,5 километри на 
најоштетениот дел од патот кој го поврзува Серменин со 
општинскиот центар а Општина Гевгелија со сопствени 
средства тогаш асфалтираше дополнително уште еден 
километар од овој пат кој е со вкупна должина од 14,5 
километри.

Хроника
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МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД

Фондацијата Аполонија по трет пат се вклучи во ак-
цијата на невладината организација „Ајде Македонија“ 
за чистење на комуналниот отпад и подигање на јавната 
свест кајграѓаните, насловена како „Македонија без 
отпад“. На 1 октомври 2016 година, беше организира-
на   акција   за   собирање   на   отпадоци   на   четири   лока-
ции во централното градско подрачје. Во акцијата 
учествуваа 40 лица, децата вклучени во проектот 
„Ден соприродата“ и членките на ГЛОУ клубот (Група 
на девојки кои ги учат животните вештини, поддржа-
на од македонскиот Мировниот Корпус). Во акцијата 
„Македонија безотпад“ се вклучија и училиштата во 
Гевгелија, каде што беа организирани акции зачистење 
на училишните дворови.

ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ

Општина Гевгелија, традиционално, и оваа година се 
вклучи во одбележувањето на Европската недела на 
мобилноста 2016. Во организација на Општинскиот со-
вет забесбедност во сообрачајот во сите основни учи-
лишта се одржаа кратки предавања накласните часови,   
за   поголема   безбедност   во   сообраќајот.  Полициската   
станица  од Гевгелија ја организираше воспитната акција 
меѓу првооделенците во училиштата занивно безбедно  
движење во сообраќајот на нивниот пат од домовите 
до училиштата. Традиционално, европската недела на 
мобилноста 2016 заврши на 22 септември, со

Денот без автомобили, кога голем број млади и граѓани 
учествуваа во велосипедскотодефиле на улиците во  
Гевгелија.

КРВОДАРУВАЊЕ

Општинската организација на Црвениот крст од Гевге-
лија во изминатите осум месецисобра 500 единици крв 
кои се реализирани со помош од службата за транс-
фузија пригевгелиската Општа болница. Активностите   
на полето на крводарувањето продолжуваат и ната-
му со најавените акции меѓу текстилните работници
и средношколците од Гевгелија и Богданци кои редовно 
ја даруваат драгоцената течност неопходна за спасу-
вање човечки животи.

СМОКВИЈАДА 2016

Десет екипи учествуваа во годинашниот натпревар за 
приготвување на слатко од зрелисмокви во рамките на 
манифестацијата Смоквијада 2016, која по детти пат се 
одржа во Гевгелија. Насловена како фестивал на смок-
вата, на годинашната Смоквијада, што ја организира-
ше   ЗГ„Тера“,   посебна   комисија   ги   обиколуваше   и   ги   
дегустираше производите. Најдоброто слатко од смокви 
и годинава го подготвија брачниот пар Томе и Ангелина 
Перунковски од Гевгелија. Покрај напреварувачкиот 
дел, манифестацијата имаше и културно-забавен дел, 
кој се случи на шеталиштето во Гевгелија, каде што бе-
ше организирана презентација наподготвените слатка
од зрели смокви. Гостите од целиот регион, но и од  
соседна Грција, ги забавуваа фолклорниот ансамбл 
„Бојмија“, младите и постарите пеачи одовој крај, 
како што е Васил Ангов, а концертот триумфираше со 
настапот налегендарната поп група „Зијан“, која нас-
тапи заедно со Бени Шакири.

Со слика и збор
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ПРВООДЕЛЕНЦИ

Во општина Гевгелија во училишните клупи, за прв пат, 
годинава седнаа 215 првооделенци, 43 помалку од ла-
ни. Во ООУ „Крсте Мисирков“ се запишаа 101 првачи-
ња, во ООУ „Владо Кантарџиев“ 76, во ООУ„ Климент 
Охридски“ во Миравци 14 првооделенци и во ООУ
„Ристо Шуклев„ 24. Со свечени приредби, подготвени 
одучениците од погорните одделенија, во сите основ-
ни училишта, беа пречекани првооделнците, а на си-
те од градоначалникот на општина Гевгелија им беа 
подаренипакетчиња со училишен прибор.

МАРАТОНЕЦ

Гевгеличанецот Драган Ристов и оваа година, по   
четврти пат учествуваше на најголемиот маратон во 
пешачење   кој секоја година се организира во Нијме-
ген во Холандија. Она што за алпинистите е искачу-
вањето на Монт Еверсест, за аматерите во пешачење 
е да ја поминат за четири дена патеката од Вирдагсе 
до Нимеген, долга 200 километри. Учеството на преку 
40.000 луѓе од преку 70 држави, покриеноста на нас-
танот на холандската телевизија, го прават Vierdaagse 
за еден од најголемитенастани во Европа.

ДЕТСКА НЕДЕЛА

Во ОУ „Крсте Мисирков“ во Гевгелија во рамките на
Детската недела, беа организирани цртање на прво-
оделенците во училишниот двор на тема ”Што ме прави
среќен”, во Ликовната галерија „Амам“ беа изложени
нивните цртежи за пошироката јавност, а беше орга-
низирана и хуманитарна акција за децата со посебни 
потреби. Со свои активностиво Детската недела се 
вклучија и најмладите од детските градинки на јавната 
установа „Детска радост“.

НОВА ОПРЕМА

ЈПКД „Комуналец“ актуелните загуби на вода во   
иднина ќе ги редуцира со новатехника. Имено, во ова 
јавно претпријатие пристигна новата дигитална опрема 
за активна регистрација на истекување во водовод-
ните системи со што брзо и полесно ќе се откриваат 
дефектите во водоводната мрежа. Станува збор за
опрема во вредностод 20 илјади евра, која е обезбе-
дена преку ГИЗ и Агенцијата за техничка помош на 
Швајцарија. 

НОВ БИОХЕМИСКИ АПАРАТ

Биохемиската  лабораторија во ЈЗУ “Здравствен дом”
во Гевгелија доби нов инајсовремен апарат за био-
хемиски анализи, од светскиот бренд Beckman coulter,  
вовредност од 85.000 евра. Оваа биохемиска лабора-
торија нуди широк спектар нарутински и специјализи-
рани лабораториски услуги за испитување на крв и 
урина.    

Со слика и збор
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Во рамките на Гевгелиското културно лето „Топол кул-
турен бран“, гевгеличани присуствуваа на прекрасниот 
настап на мецосопранот Александра Коцевска при-
дружувана од  Глигор Гелебешев,на пијано. На коцертот 
Коцевска настапи со интересна програма во која беа 
вклучени дела од Росини, Сантос, Векерлин, Ди Кјара 
и Обрадорс, но и популарни веницијански и шпански 
композици. 

Александра Коцевска своето музичко образование го 
започнува во ДМБУЦ Илија Николовски Луј, во класата 
на проф. Билјана Јовановска Јакимовска. Оисле сту-
диите и десетгодишниот работен ангажман во Штип, 
2006 годинa преминува на работа во ДМБУЦ Илија 
Николовски Луј каде се здобива со големи признанија 
од меѓународните и државните натпревари. 

Топол културен бран

КОНЦЕРТ НА
АЛЕКСАНДРА КОЦЕВСКА
И ГЛИГОР ГЕЛЕБЕШЕВ

ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ НА „БОЈМИЈА“

На градскиот плоштад во Гевгелија се одржа коцерт на
фолклорниот ансамбл „Бојмија“ од Гевгелија и ансамб-
лот „Чавдар“ од Пазарџик, Бугарија. Бугарските фолк-

лористи беа гости на гевгелискиот ансамбл, а сора-
ботката трае веќе подолго време. На концертот двата 
ансамбли настапија со игри и песни од богатото култур-
но наследство на двете земји. Концертот беше дел од 
летната културна манифестација „Топол културен бран“.

АПЛАУЗИ ЗА РОК СИМФОНИЈА 
НА КАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР
Со долготрајни аплаузи и враќање на бис, во рамките на 
прославата на 8 септември гевгелиската публика реа-
гираше на неповторливите рок хитови исполнети од
Камерниот оркестар на Битола во Народниот театар. 
Камерниот оркестар на Битола концертот „Рок симфо-
нија” го реализираше со 25 членови на оркестарот и 
солистите Мики Секуловски, Жарко Јакимоски, Нико 
Ѓоргиевски, Петар Христов (саксофон) и Butelion Clas-
sics Chorus. На концертот беа исполнети дел од нај-
добрите рок песни на сите времиња, незаборавните рок 
хитови од „Квин“, „Дип парпал“, „Лед цепелин“ и други 
незаборавни рок мајстори.

Ова е, се чини, е најуспешниот проект на  Камерниот 
оркестар, кој работи под покровителство на НУ Центар 
за култура-Битола. Според Борче Димитровски, дирек-
тор на НУ Центар за култура,, Камерниот оркестар на
Битола во четвртата година од своето постоење пос-
тигнува вистинска зрелост, на свое, но и на големо 
задоволство од публиката. Во тоа можеа да се уверат 
и гевгеличани на крајот од Гевгелиското културно лето. 

НОВА КНИГА НА СТЕФАН МАРКОВСКИ

Во едицијата „Ѓерѓеф“ на издавачката куќа „Македонска 
реч“ од Скопје излезе од печат нова поетска збирка од 
Стефан Марковски, насловена „In Nomine“ која содржи 
40-ина песни. „Во „In Nomine“ Стефан Марковски не ја
следи главната поетичка структура на неговата гене-
рација во која доминира иронијата како основна стилска 
фигура и светоглед на реалноста. Напротив, тој е склоп 
кон чисто лирскиот асоцијативен тип поезија. Нему пред 
сѐ му е битен, како што би рекол Карлајл, метафизичкиот 
квалитет на песната, на кого во европската модерна 
посебно инсистираа симболистите“, пишува во рецен-
зијата критичарот Евтим Клетников.

Култура
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Гевгелискиот сликар Драги Хаџи-Николов-Аџи го презен-
тираше своето ликовно творештво пред прилепската 
ликовна јавност. Изложбата под наслов „Етно“ беше 
одржана во Ликовната галерија на НУЦК „Марко Це-
пенков“, каде што беа претставени 25 дела од богатото 
творештво на гевгелискиот ликовен уметник, кој пре-
несува една македонска приказна. Хаџи Николов по 
втор пат се претставува пред прилепските љубители на 
уметноста, а неговите дела се нераскинливо поврзани 
со етнографското творештво и носат јасни и прецизни 
безвременски пораки со многу естетика. Според ака-
демик Ѓорѓи Старделов уметникот го открива нашиот 
бит како неразлично единство на народно ракотворната 
сакрална уметност. 

ЛИКОВНА ХРОНИКА

КОКИНО НИЗ ФОТОГРАФИИ
По повод државниот празник „8 Септември“ и 25 години
независност на Република Македонија, Националната 
установа Музеј-Гевгелија, во рамките на манифеста-
цијата „Бела ноќ“ организираше самостојна изложба 
на фотографии на авторот Љупчо Илиевски со наслов 
„Кокино – мистичен шепот низ вечноста“. Гевгеличани со 
свои очи можеа да го видат заробениот миг на изворот 
на светлината и движењето на месечината во магична-
та средба со КОКИНО, древната мегалитска опсерва-
торија од Македонија.

ВИОЛЕТА СИЛЈАН 
ПРЕД ГЕВГЕЛИЧАНИ
Пионерскиот дом од Гевгелија во со-
работка со Музејот на град Скопје и 
Ликовниот салон на Фондацијата 
„Аполонија“ организираа на Виоле-
та Силјан под наслов „Дивиот трен-
дафил’’. Изложбата е јубилејна и го
претставува 30 годишното плодно 
творење на уметникот Виолета Сил-
јан, која е родена во 1956 година во 
Тетово. Нејзиниот последен циклус 
насловен како ,,Дивиот трендафил’’ 
според својот есенцијален концепт 
нуди содржина која е темелена на
идентитетот на жената, т.е. на ме-
тафората на женскотo писмо.

ИЗЛОЖБА НА МИРЈАНА
КРСТЕВА МАСЕТИ ВО ЊУЈОРК
Во Македонскиот културен центар во Њујорк (САД) 
беше отворена изложба на слики на Мирјана Крстева 
Масети, која годинава од страна на Министерството за 
култура беше избрана за учество во летната програма 
на центарот. На изложбата беа изложени 20 дела од
циклусот „Небо“, специјално изработени за оваа излож-
ба. Како на  површина на водата, последните дела на 
Масети, ја отсликуваат рефлексијата на најдлабоките 
чувства од нејзината интима. Во потрага по корелација-
та помеѓу минатото, сегашноста и иднината, авторката 
креира впечатливи композиции создадени од стара 
хартија, креда, боички и текстилни апликации, пишува 
за оваа изложба историчарката на уметност Драгана 
Спасковска.

„ЕТНО“ 
НА ДРАГИ ХАЏИ НИКОЛОВ
ВО ПРИЛЕП

Култура
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Во салонот на хотел „Аполонија“ во Гевгелија пред мно-
губројните љубители на поезијата, сликарството и му-
зиката, беше промовирана книгата „ЗЕМНА И НЕБЕС-
НА ЕКСТАЗА“ - светска љубовна поезија и сликарство. 
Книгата што ја подготвија Ефтим Клетников и Климе 
Коробар е антологиски избор на поезијата на Соломон, 
Лермонтов, Хајне, Блок, Верлен, Лорка, Кович, Ацо 
Шопов и Анте Поповски. Секоја песна е илустрирана 
со дела на уметниците Васко Ташковски, Владимир 
Георѓиевски, Павле Кузманоски, Ниче Василев, Симон 
Шемов, Доне Милјановски, Решат Амети, Петар Попчев, 
Стефан Хаџиниколов, Новица Трајковски, Маријета 
Сидовски, Гоце Божурски, Симонида Филипова Кита-
новска, Илија Спасовски - Чендо, Вук Митевски, како и 
Бернхард Холеман (Австрија) подготвија свои уметнич-
ки дела. 

Промоцијата на книгата во издание на Асоцијацијата за 
ИКОН пред гевгеличани беше во организација на ЈОУ 
Библиотека „Гоце Делчев“, стиховите ги читаше Лепа 
Џундева, а музичката илустрација беше на гитаристот 
Боби Ѓошиќ.

На крајот од август во Гевгелија на повеќе локации се 
оддржа мултимедијалниот фестивал БОШ. Фестивалот 
беше отворен во галерискиот простор Амам со проектот 
на ФЛУ - Скопје насловен „Видео уметност и уметност 
базирана на време“. Покрај ова на програмата на фес-
тивалот имаше многу богата музичката програма, во чии 
рамки настапија српскиот алтернативен состав „Болесна 
штенад“, пејачот и мултиинструменталист Тодор Kара-
колев, софиското трио „Дазнт фрогс“, кумановското елек-
тронско дуо „Бинари тотс“ и 
скопскиот бенд K.N.N.T.

Покрај ова беа одржани 
театарски претстави и пер-
форманси, поетски промо-
ции, филмски проекции, 
како резултат на соработ-
ката со Астер Фест од Стру-
мица. Традиционално во кон-
текст на фестивалот се од-
држa и БОШ RECHARGEABLE 
на Сифулајски острови.

ФОЛКЛОРНИ ВЕСТИ
Ансамблот Бојмија од Гевгелија, по покана од КУД
„Лисински“ и општина Винковци, Хрватска, учест-
вуваше на „51-те Винковачке јесени“ заедно со уште 
8000 учесници од целиот регион презентирајжи го 
македонскиот фолклор... 

КУД „Танец“ од Миравци учествуваа на традиционал-
ниот годишен концерт на КУД „Пријатељи“ во Јаблани-
ца, БиХ. Освен тоа КУД „Танец“ настапи и во културно-
уметничката програма организирана по повод свече-
ното отворање на новата спортска сала во Јаблани-
ца, збратимена со општина Гевгелија. 

Гевгеличани повторно на 24 септември ја покажаа сво-
јата хуманост. Хуманитарното здружение „Ристо Кали-
ников“ и годинава го организираше 4-тиот по ред Хума-
нитарен Концерт “СРВ Фест - Гевгелија”,  во чест на
прерано починатиот музичар и член на групата Аква-
риус, Ристо Калиников. На концертот кој се одржа на 
градското шеталиште настапија Дани Димитровска, 
Дамјан Пејчиновски трио, Кросроуд блуз бенд, Д,зи, 
ПМС, Мистик и Аквариус.

Мултимедијален арт фестивал БОШ

БОГАТА МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПРОГРАМА

ПРОМОЦИЈА НА
„ЗЕМНА И НЕБЕСНА ЕКСТАЗА“

Хуманитарен концерт

СЕЌАВАЊЕ НА РИСТО КАЛИНИКОВ

Култура

18 ОКТОМВРИ 2016



Со бројни и разновидни манифеста-
ции ќе биде одбележана 130 годишни-
ната од прогласувањето на Гевгелија   
за   град,   беше   нагласено   на   состанок 
на Одборот заодбележување на   овој
значаен   јубилеј   со   кој   претседаваше
градоначалникот наопштина Гевгелија
Иван   Франгов.   Договорено   е   манифес-
тацијата да трае неколкудена, во пе-
риодот од 15 до 22 декември 2016 
година, а точните термини дополни-
телноќе   бидат  одредени.   По   повод  ју-
билејот се очекува да биде издадена  
монографија „Гевгелија 130 години 
град“, која е во фаза на изработка.
Сигурно има многу работи што маке-
донските граѓани не знаат за градот 
под Кожуф. Ако денес прашате за 
Гевгелија, сигурен сум дека повеќето 
од нив како од пушка ќе одговорат, 
дека е тоа македонскиот Лас Вегас, 

ПРОСЛАВА НА 130 ГОДИНИ 
ОД ПРОГЛАСУВАЊЕТО НА
ГЕВГЕЛИЈА ЗА ГРАД

ставјќи равенство меѓу градот и трите 
најголеми казина во Македонија кои 
токму се наоѓаат во Гевгелија. Но,   
пријатната клима, минералните изво-
ри со топла вода крај Негорци, пла-
нинското еколошко опкружување, 
смоквата и калинката, археолошките 
наоѓалишта, близината на Егејот, како
и некои интересни приказни и пода-
тоци, ја сместуваат Гевгелија во инте-
ресна дестинација и за живеење и за 
туристичка посета. Меѓу мноштвото, 
од народот исткаени приказни за моќ-
та и богатството на крајот, прво ќе чуете
за златоносна Конска Река што изви-
ра од Кожув Планина. И денес се 
веруваво постоењето на рудници на
злато со кое се плаќала војската на
Филип Втори и фалангата на Великиот 
Александар Македонски. По долината
на Конска река се среќава и едно рет-

ко и единствено зимзелено дрво на
Балканот, познато како Гол човек 
(Arbutus Andrachne), поради тоа што
ова дрво немакора а бојата на стеб-
лото потсетува на бојата на кожата 
на човекот. Гевгеличани се горди и на 
фактот што првата железничка линија 
во Македонија, Париз-Атина, односно 
Солун-Скопје е пуштена во сообраќај 
токму во Гевгелија на 9 август 1873 
година. Во 1886 година Гевгелија и   
формално е прогласена за градска   
населба и административно-управен 
центар на Гевгелиска околија, со вкуп-
но  68  населби. Во градот живеат над 
3.000 жители. Филандра за точење   
свила е изградена и отворена  веднаш   
по формирањето на Гевгелија како 
градска населба. Тука се вршело откуп
на свилени кожурци и точење на сви-
лениот кожурец во свилен конец,  
производ кој што се добивал од сви-
лените бубикои се одгледувале во 
многу населени места во регионот, 
при што значаен е податокотдека   
гевгелиско   се   споменува   како   нај-
голем   производител   на   свилена   буба
на Балканскиот Полуостров се до 
почетокот на Балканските војни. „Ама-
мот“ (турска бања) се наоѓа во цента-
рот на градот, северно од градскиот 
пазар,западно од автобуската станица. 
Изграден е во почетокот на XIX век. 
Амамот е еден однајзачуваните зна-
чајни историски објекти од Отоман-
скиот период во општина Гевгелија. Во 
Националниот музеј постојат повеќе 
одделенија   каде   што   се   поставени 
археолошките наоди, почнувајќи од 
петтиот милениум пред нашата ера 
(од епохите на Неолитот), па се до 
доцната Антика, а највредни се секако 
наодите од археолошките локалитети 
Вардарски Рид (со поставка од околу 
350 предмети), Сува Река, Милци и 
локалитетот Парагон. Музејот посе-
дува богата и специфична археолош-
ка збирка којаденес брои околу 4500 
музејски предмети.

Јубилеј

19ОКТОМВРИ 2016



Млади

Филмот „Граници“ (Borders), што 
го снимија шестмина средношкол-
ци од Младинскиот клуб „Јоска“ 
при УЦ „Јосиф Јосифовски“ од 
Гевгелија освои две меѓународ-
ни награди на Интернационал-
ниот видеофестивал „Плурал +“ во 
Њујорк, САД. Станува збор за на-
градите „Плурал + Балкан“, како и 
награда на меѓународната мрежа
„Скалабрини“. Филмот во конку-
ренција на 400 филма, влезе 
меѓу 30 најдобри, во категоријата 
на младинци од 13 до 17 години. 
Фестивалот е поддржан од Али-
јанската на цивилизациите на

На Меѓународниот натпревар на истражувачки 
проекти во Истанбул учениците Кире Џотов и 
Лазе Раманчев во голема конкуренција го освоија 
високото трето место. Со ова тие обезбедија плас-
ман на меѓународниот натпревар „Чиста техноло-
гија-направи влијание, кој се одржа во Њујорк, САД, 
во Центарот за наука, техника и учење. Иако, не освои 
награда, ученикот Лазе Раманчев со својот проект 
влезе меѓу десетте финалисти кои ги сочинуваат 
натпреварувачи од целиот свет. Инаку, поради 
фактот што на натпреварот учествуваат ученици 
под 18 години, на ова натпреварување не отпатува 
и вториот член на екипата Кире Џотов. Натпрева-
рот во САД е за ученици од средно образование 
кои иновираат, но и решаваат одредени еколош-
ки проблеми. Целта на натпреварот е младите да

ЛАЗЕ МАРЕНЧЕВ
МЕЃУ ДЕСEТТЕ ФИНАЛИСТИ ВО ЊУЈОРК

На интернационалниот видео фестивал во Њујорк

ДВЕ НАГРАДИ ЗА ФИЛМОТ „ГРАНИЦИ“ 
НА ГЕВГЕЛИСКИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ

навлезат во дизајнирање но и подлабоко да ја  раз-
бираат  науката, инжинерството, и математиката. 

Обединетите Нации и од Меѓу-
народната организација за миг-
рации. 

- „Граници“ настана по иницијати-
ва на учениците. Имено, со краток 
извадок од филмот учествуваме 
на средношколскиот натпревар 
МАССУМ. Влеговме во финале, 
но освоивме само четврто место. 
Истиот филм само продолжен, но

со иста идеја, го пративме на 
фестивалот во Њујорк. Филмот 
„Borders“ за потребите на фес-
тивалот е работен на англиски 
јазик и обработува тема од бегал-
ската криза и ситуацијата на де-
цата во услови на мигрирање, 
изјави професорот Тони Аврамов. 
Гевгелија лани беше обременета 
со проблеми и наплив од бегалци, 
како во периферијата, така и во 
самиот град. Постојано бевме све-
доци на немили настани, а во
такви ситуации не беа поштедени 
и децата-бегалци., туку нешто 
секојдневно – тоа што е пред на-
шите очи – објаснува професорот 
Аврамов. 

На филмот работеа Филип Аб-
лаков, Матеј Аврамов, Стефан 
Шапкарев, Сретен Илиев и Лазе 
Раманчев, заедно на терен со 
снимателот Васко Трајков, а це-
лата изработка е направена во 
училиштето. 

„МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ“ 

Наташа Василева од ООУ ,,Ристо 
Шуклев “ од Негорци со 37,5 бода го 
освои првото место на општинскиот 
натпревар „Млади библиотекари“ што
го организираче Библиотеката „Гоце 
Делчев“ и се здоби со право на учес-
тво на Републичкиот натпревар во
Велес. Второто место го освои Ве-
рица Добарџиева со 37 бода од ООУ 
„Климент Охридски” од Миравци и
третото место го освои Софија Марко-
ва со 36,5 бода од ООУ „Ристо Шук-
лев” од Негорци.
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Млади

Ученичката Цветанка Солакова од
СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија, 
под менторство на Блашка Чугунска, 
на државниот натпревар по геогра-
фија, одржан на Природно-матема-
тичкиот факултет во Скопје, во кон-
куренција на 63 ученика од средни 
гимназиски училишта го освои второто 
место. Исто така, ученичката Цве-
танка Солакова, под менторство на 
професорката Андигона Костадинова, 
ја осови втората награда на Држав-
ниот натпревар по биологија. 

Ученикот Петар Узунов, на државниот 
рецитаторски натпревар, што се одржа  
во приватната гимназија „Алгоритам“ 
во Скопје го освои второто место, под 

Активот по француски јазик при СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија во соработ-
ка со активите по англиски јазик, македонски јазик и ликовна уметност, како и 
во соработка со Градската библиотека „Гоце Делчев“ - Гевгелија организираа 
настан по повод одбележување на Европскиот ден на јазиците - 26 септември. 
На платото пред градската библиотека, ученици од СОУ „Јосиф Јосифовски„ 
цртаа графити со ликовни  на тема: „Des messages pour les jours a venir„ - „Пораки 
за идината„, а исто така беа застапени  и литературни читања и музички точки 
на јазиците кои се изучуваат во училиштето: македонски, англиски, француски, 
латински јазик.

Фондацијата „Македоника“ ги објави 
првите четири наградени литератур-
ни дела во рамките на проектот „Во-
ведување на младите талентирани 
автори во дигиталната издавачка ин-
дустрија“, што се спроведува во со-
работка и со финансиска поддршка на 
„Меѓународниот фонд за промоција на 
културата“ на УНЕСКО. Во првиот круг 
на проектот издавачката комисија ги 
избра збирките раскази „Продавачот 
на ветер и магла и други приказни“ 
од Стефан Марковски и „Се смееме 

НОВИ ДЕЛА ВО ДИГИТАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА „МАКЕДОНИКА“

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ЕВРОПСКИТЕ ЈАЗИЦИ

НАГРАДЕНИ

низ разговорите на ѕвездите“ од Маја 
Мојсова, како и романите „Љубов на 
прв поглед“ од Александра Ѓеорѓие-
ва и „Писмата во библиотеката“ од 
Јована Матевска. 

Објавените дела се достапни за чи-
тање на повеќе од 40.000 редовни 
корисници на бесплатната дигитална 
и се популарна библиотека на Фон-
дацијата „Македоника“ (www.make-
donika.mk). Во следните девет месеци
комисијата ќе избере и ќе награди 

менторство на професорката Бисерка 
Гунова

Ученичката Марија Бојкова од четврта 
година во СОУ„Јосиф Јосифовски“-
Гевгелија, под менторство на профе-
сорката Бисерка Гунова, го освoи 
второто место со поетската творба 
„Чекање“ на државниот литературен 
конкурс „Млади творци“ - 2016, Мили-
ца Паурус и третото место во интер-
претација на песната „Светот во пер-
цепција на секој“ на државниот нат-
превар МАССУМ Образовни рандеву. 

На државниот натпревар по геогра-
фија, одржан на Природно-матема-
тичкиот факултет во Скопје, ученичка-
та Цветанка Солакова го освои вто-
рото место. Таа се подготвуваше и 
работеше под менторство на Блашка 
Чугунска.

уште 36 дела од млади автори од
Република Македонија, чие доставу-
вање и аплицирање е во тек. 
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Спорт

Кошаркарскиот клуб Кожув од Гевгелија во новата 
сезона, под капата на општина Гевгелија, се засили со 
нов тренер, еден од најдобрите македонски кошаркари, 
Врбица Стефанов. Ростерот, во кој има шест странци 
,пет кошаркари од Гевгелија и три од другите македонски  
клубови , најавува дека и оваа година КК Кожув ќе игра 
значајна улога во домашното кошаркарско првенство, 
како и во БИБЛ, балканската кошаркарска лига. Кон-
тролните мечеви, како и првата победа во новата БИБЛ 
сезона покажуваат дека Стефанов има големи амбиции 
да направи една силна кошаркарска екипа која достој-
но ќе се натпреварува на два фронта.

По распаѓањето на ФК Кожув Гевгелија со седиште во 
Миравци, кој изминатата година се натпреваруваше 
во втората македонска фудбалска лига, ФК Кожуф од 
Гевгелија, еден од најстарите македонски фудбалски 
клубови остана да се натпреварува во третата фуд-
балска лига, со големи амбиции, уште наредната годи-
на, со новото раководство и подновениот тим, да влезе 

ГЕВГЕЛИСКИТЕ СПОРТИСТИ
СЕ ВРАЌААТ НА СЦЕНА

во втората лига. Судејќи според почетокот, се надеваме 
дека од година повторно во Гевгелија ќе се гледа вто-
ролигашки фудбал. Инаку, паралелно со подготовките, 
ФК Кожуф во соработка со Општина Гевгелија започна 
и со реновирање на градскиот стадион во Гевгелија. 
На македонската спортска карта општина Гевгелија 
годинава го враќа и ракометот со настапите на женската 
екипа „Гевгелија“ и машката екипа „Партизан“ во нацио-
налните првенства. Со ова ЖРК Гевгелија по иниција-
тива на Општина Гевгелија како и со подршка на градо-
началникот на Општина Гевгелија по неколку годишната 
пауза повторно започнува со натпреварување во жен-
ската лига. Се надеваме дека овој клуб ќе ја продолжи 
традиција на победи и ќе го вратат спортскиот дух на жен-
скиот ракомет во градот. Во тек се подготовки на младински 
и пионерски групи кои ќе бидат цел на долгорочно постое-
ње на клубот и негово освежување. Повторно започна 
да функционира и машкиот ракометен клуб Партизан, 
кој има долгогодишна историја и кој во минатиот век се 
натпреварувал во Втората југословенска лига.
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Спорт

Спортско-рекреативниот центар во Гевгелија, лоциран 
во кругот на поранешната Касарна, доби и Фитнес-
зона за рекреација на граѓаните. Опремата е набавена 
и инсталирана од страна на Агенцијата за млади и 
спорт на Република Македонија, а општина Гевгелија 
обезбедени соодветната локација, комунални и елект-
ро приклучоци. Во рамки на Спортско-рекреативниот 
центар веќе функционираат две тениски и едно мулти-
наменско игралиште, кои се масовно посетени и ко-
ристени од младите. Поради тоа во тек е поставување и 
уредување на освежителен пункт.

Фото вест

Младите атлетичари од СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
постигнаа одлични резултати надржавното првен-
ство во атлетика - Гимназијада 2016, кое се од-
држа во  Куманово. Росана Динева во скок во дале-
чина го освои II место, Владо Тучев во трчање на 
1000м го освои III место, а Пепи Карагонов во скок 
во височина го освои III место. Менторна атлетича-
рите беше професорката Виолета Аризанова.

ЖРК ВЕТЕРАНИ-ЈУГ
По повод 9 годишнината од смрта наТоше Проевски 
во Кавадарци беше организиран турнир во ракомет
за ветерани и ветеранки од страна на Здружението на 
ветерани на РМ Кораб. На турнирот, освен екипата на 
ЖРК Југ од Гевгелија, свое учество зедоа 3 женски еки-
пи од Нова Градишка и една од Шабац како и 3 машки, 
РК Кораб, составен од македонски бивши репрезента-
тивци на чело со Пепи Манасков, РК Нови Сад и РК 
Нова Градишка. ЖРК ВЕТЕРАНИ ЈУГ ГЕВГЕЛИЈА до-
би специјална покана да учествува натурнир исто та-
ка за ветерани и ветеранки во Нова Градишка што се 
организира во честна рагањето на Тоше Проевски, во 
месец јануари 2017 година.

Во финалниот натпревар во сениорска конкуренција на
годинашниот традиционален кошаркарски турнир Гев-
дион 2016 се сретнаа екипите на С-М Текс од Гевгелија 
и Жито Југ - Кавадарци. По возбудлива борба подобри 
беа кошаркарите на С-М текс кои го освоија првото 
место, а со тоа и наградата од 20.000 денари.

Годинава во рамките на турнирот на ракометно игра-
лиште на во Градскиот стадион, во текот на една неде-
ла, продефилираа 20 екипи кои ги приклажаа своите 
мајстории во кошарката. 

Гевдион 2016

ПОБЕДНИК „С-М ТЕКС“ 
ФИТНЕС ЗОНА ВО СРЦ„КАСАРНА“
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