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NASTANI

Izlo`ba na rakotvorbi od {titenicite na Dnevniot centar po 
povod Denot na licata so posebni potrebi

           По повод 3 Декември- Денот на лицата со посебни потреби, 
Дневниот центар за лица со посебни потреби во Гевгелија, во 
соработка со НУ Музеј Гевгелија, организира Изложба на 
ракотворби, изработени од штитениците на Дневниот центар. 
Имено, Изложбата на ракотворби ќе биде отворена денеска (2 
декември, 2022 година), во Уметничката галерија Амам- Гевгелија, 
со почеток во 16:00 часот.
            Ракотворбите ќе бидат достапни за продажба, а собраните 
средства ќе бидат наменети за купување материјали, потребни за 
окупационите активности на лицата со посебни потреби што 
Центарот ги спроведува за стекнување животни вештини.
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Deneska, po vtorpat proekcija na "Kajmak" vo Gevgelija

           Денеска (2 декември, 2022 година), во организација на 
Домот на културата „Македонија“- Гевгелија, по вторпат ќе биде 
емитуван најновиот филм на македонскиот режисер, Милчо 
Манчевски, „Кајмак“, со почеток во 19:00 часот. Билетите се 
пуштени во претпродажба, по цена од 150 денари и истите можат 
да се купат во просториите на Народниот театар, од 08:00 до 
15:00 часот и пред почетокот на проекцијата.
            Во филмот, е прикажан животот на две современи 
македонски семејства. Улогите ги толкуваат: Сара Климоска, 
Камка Тоциновски, Александар Микиќ, Симона Спировска, Ана 
Стојановска, Филип Трајковиќ, Петар Мирчевски, Сашка 
Димитровска, Лазе Манасковски, Јасмина Василева, Дејан Лилиќ, 
Елена Кузманов, Крсте Роџевски, Ратка Радмановиќ, Ана 
Димитрова, Никола Ристески, Ангела Димитрова, Соња Михајлова, 
Александра Пешевска, Ѓорѓи Јолевски, Љиљана Богојевиќ, Сара 
Станиќ и други.
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INFORMACII

Predaden vo upotreba noviot rendgen-aparat, donacija od 
Japonskata ambasada

           Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон 
Сарамандов, оствари работна средба со амбасадорот на 
Јапонија, Н.Е. Хиронори Савада, чија посета се должеше во врска 
со донираниот нов рендген-апарат на ЈЗУ Општа болница со 
проширена дејност во Гевгелија, од страна на Јапонската 
амбасада. На средбата, исто така, стана збор и за можностите за 
продолжување на соработката. Градоначалникот Сарамандов му 
посака добредојде на јапонскиот амбасадор, притоа истакнувајќи 
ја својата благодарност за досегашната поддршка и помош на 
Општина Гевгелија.

По средбата, гевгелискиот градоначалник, јапонскиот 
амбасадор и директорот на ЈЗУ Општа болница со проширена 
дејност, д-р Митко Крџев, беа во посета на болницата, на 
Одделението за рендгенологија и радиодијагностика, каде новиот 
реднген-апарат беше предаден во употреба, со церемонија за 
комплетирање на GGP- проектот.

- Преку GGP, досега, Јапонија финансираше над 60 
проекти во здравствениот сектор во вкупна вредност од повеќе од 
три милиони евра конкретно во медицинска опрема, реновирање 
на клиники и возила за брза помош. Дополнително, Јапонија во 
последните две години ги опремува јавните здравствени установи 
со медицинска опрема во вредност од 813.000 евра како итна 
помош за КОВИД-19, дел од Програмата за економски и социјален 
развој и дополнителна нефинансиска помош понудена во лекови 
за 100 пациенти со КОВИД-19. Јапонскиот народ му помага и во 
иднина ќе му помага на македонскиот народ со вакви донации во 
областа на здравството, образованието и животната средина. Од 
1996 година, во овие области се донирани средства во висина од 
8,5 милиони евра, рече јапонскиот амбасадор, Хиронори Савада, 
потенцирајќи го своето задоволство што со новиот рендген-апарат 
во минатата година, во ЈЗУ Општата болница- Гевгелија, биле 
направени 4.000 снимања.
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            - Новиот рендген-апарат ќе придонесе за подобро 
функционирање на Општата болница во Гевгелија и подобрување 
на здравствените услуги за граѓаните на општина Гевгелија. 
Ваквата соработка за нас е мошне значајна, бидејќи на тој начин 
го зајакнуваме нашето пријателство и градиме мост на 
солидарност помеѓу двата народи, истакна Сарамандов, уште 
еднаш изразувајќи ја својата благодарност до јапонскиот 
амбасадор за донацијата.

Исто така, и директорот на Општата болница, д-р Митко 
Крџев, во свое име, како и во име на целокупниот персонал на 
болницата, изрази благодарност по повод овој хуман гест, 
донирањето на современиот дигитален рендген-апарат, кој многу 
ќе придонесе за зголемување на безбедноста и благосостојбата 
на пациентите преку навремено дијагностицирање. Притоа, 
началникот на Одделението за рендгенологија и 
радиодијагностика, д-р Нако Поп Ристов, истакна дека рендген-
апаратот овозможи правење квалитетни снимки, со што, во време 
на КОВИД-кризата, пациентите добиваа навремена и прецизна 
дијагностика.
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Gra|ansko u~estvo vo kreirawe na Op{tinskiot buxet za 2023 
godina

           Започнуваат активностите за креирање на Буџетот на 
Општина Гевгелија за 2023 година. Годинава, во подготвување на 
буџетската рамка на општината за 2023 година, непосредно ќе 
бидат вклучени и граѓаните. За таа цел, градоначалникот на 
општина Гевгелија, Андон Сарамандов, информираше дека овој и 
претстојниот викенд (3 и 4, и 10 и 11 декември, 2022 година) ќе 
бидат отворени викенди за давање предлози и идеи од граѓаните 
за развојот на Општина Гевгелија во идната година. Предлозите 
ќе се доставуваат во Општина Гевгелија, во периодот од 11:00 до 
14:00 часот. 
             Целта e да се наметнат нови принципи и пракса за 
поголемо учество на граѓаните во процесот на донесување одлуки 
на локално ниво, како и подигање на транспарентноста на локална
самоуправа.
              Исто така, Општина Гевгелија изработи и веб-платформа 
за граѓанско учество во креирањето на Буџетот на Општина 
Гевгелија за 2023 година, која наскоро ќе биде пуштена во 
употреба. Граѓаните од општина Гевгелија ќе можат да 
учествуваат во креирањето на Буџетот на Општина Гевгелија за 
2023 година со пополнување на електронски анкетен прашалник, 
кој се состои од податоци за учесникот во анкетата и наведување 
предлози за одредена област, во надлежност на Општина 
Гевгелија.     
               Евидентираните предлози од средбите со граѓаните и 
анкетата ќе бидат разгледани и вклучени во постапката за 
креирање на Буџетот на Општина Гевгелија за 2023 година.
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