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INFORMACII

Op{tinski {tab za za{tita i spasuvawe: Dosledno po~ituvawe i 
primenuvawe na za{titnite merki od KOVID-19

Oпштинскиот штаб за заштита и спасување, на првата 
седница, на која заседаваше градоначалникот на општина 
Гевгелија и командант на ОШЗС, Андон Сарамандов, расправаше 
во врска со епидемиолошката состојба на подрачјето на општина 
Гевгелија. Согласно податоците, моментално во општина 
Гевгелија официјално се регистрирани околу 260 позитивни 
случаи. Меѓутоа, надлежните тврдат дека реалната неофицијална 
бројка е многу поголема и алармантна. 

Во КОВИД-Центарот се хоспитализирани 16 пациенти, од 
кои шест од нив се со тешка клиничка слика и во критична 
состојба, кои поради преполнетост на капацитетите на клиниките 
во Скопје, не можат да бидат транспортирани и соодветно 
третирани. Исто така, има пациенти од општина Гевгелија со 
тешка клиничка слика кои се сместени во КОВИД-Центрите во 
Скопје, од кои тројца се на респиратор. Оценувајќи дека 
епидемиолошката состојба на подрачјето на општина Гевгелија е 
значително влошена.

На седницата беа донесени повеќе заклучоци и мерки. 
Општинскиот штаб за заштита и спасување апелира до граѓаните 
доследно да ги почитуваат и применуваат заштитните мерки од 
КОВИД-19 (носење заштитна маска, редовна дезинфекција на 
раце и површини, како и одржување на соодветно растојание во 
затворен простор).
            Во наредниот период, за време на претстојните прослави 
на слави и имендени по повод верските празници да не се 
организираат масовни собири. Надлежните општински и државни 
органи да ја засилат контролата на примената на мерките и 
протоколите за заштита од Корона вирусот.

Пред почетокот на второто полугодие, во сите училишта да 
се изврши дезинфекција на просториите, а редовна дезинфекција 
да се изврши и во сите детски градинки во општина Гевгелија.
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           Сите економски оператори, јавни и други установи кои 
вршат продажба и други услуги на граѓаните (продавници, 
супермаркети, банки) да ја засилат контролата и доследно да ги 
применуваат заштитните мерки.

Превозниците и учесниците во јавниот автобуски сообраќај 
и такси-превозот доследно да го применуваат протоколот за 
превоз на патници, како и примената на редовна дезинфекција.

Општинскиот штаб за заштита и спасување констатира 
дека одлуката за одложување на стартот на второто полугодие од 
учебната година за сите училишта, е неопходна.

Ul.Dimitar Vlahov br.4 
Gevgelija

Tel.++389 34 611-353
tel./faks. ++389 34 211-211

www.gevgelija.gov.mk e-mail : kabinet@gevgelija.gov.mk



OP[TINA GEVGELIJA

DNEVEN BILTEN

20.01.2022-^etvrtok

Ile Ilievski od Davidovo go fati ^esniot krst vo osvetenite 
vodi na Vardar

           Иле Илиевски, од населеното место Давидово од општина 
Гевгелија, беше најуспешниот и најсреќниот пливач во реката 
Вардар, кој на Водици го фати Светиот крст. Ова 31-годишно 
момче, кое првпат скокаше во водите на Вардар за да го извлече 
крстот, беше најбрз меѓу пријавените 10-тина пливачи кои пливаа 
во реката Вардар, веднаш под Мостот кај мотелот „Вардар“.

- Првпат учествувам и сум многу радосен што ми се 
посреќи да го извадам крстот од осветените води на Вардар. 
Утрото, бев во црквата „Свети Кирил и Методиј“ да запалам свеќа 
за здравје и среќа, и, еве, Бог ми помогна да го фатам Чесниот 
крст. Мојата радост и вербата во Бога со своите другари ќе ја 
пренесам во сите христијански домови во Гевгелија, истакна 
Илиевски.

Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон 
Сарамандов, на сите граѓани им го честиташе празникот 
Богојавление- Водици, а на среќниот скокач во Вардар и фаќач на 
крстот му подари лаптоп. Илиевски доби и подароци од фирмата 
„Зегин“- телевизор и од компанијата „Евротип“- перална.

На фрлањето на чесниот крст во осветените води на 
реката Вардар, кај Гевгелија, присуствуваа илјадници граѓани на 
Гевгелија и други гости. И, годинава, за успешноста на 
манифестацијата што ја организираше Гевгелиското парохиско 
намесништво, покрај задолжителниот лекарски преглед на сите 
пливачи пред влегувањето во водите на Вардар, беше 
организирана и спасувачка екипа, која немаше потреба да 
интервенира.
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Zapoznavawe so implementacijata na proektot "Programa za razvoj 
na zaednicata"

           Во Општина Богданци, беше одржан состанок на Управен 
одбор на ЛАГ Бојмија. На кој членовите од страна на 
претседателот на ЛАГ Бојмија беа запознаени со почетокот на 
имплементацијата на проектот „Програма за развој на заедницата
“. Проектот е финансиран од УСАИД, а го имплементира Мрежата 
за развој во партнерство со: ЛАГ Бојмија, ЛАГ Плачковица, ЛАГ 
Малеш - Пијанец, ЛАГ Беласица - Огражден, ЛАГ Абер 2015 и СЕГ 
Консалтинг.

Одржливиот развој на руралните средини преку зголемена 
вклученост на локалните актери во препознавање и 
приоретизација на вистинските потреби на заедницата е во 
фокусот на овој проект, истакна претседателот Ристо 
Атанасовски. Притоа, развојните предизвици треба да бидат 
надминати потпирајќи се на сопствените ресурси и зголемен 
ангажман на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор во 
заедничките социо-економски и еколошки иницијативи.

Програмата за развој на заедницата ќе биде катализатор 
на развојот предводен од локалните чинители, како докажан 
одржлив модел кој потоа може да се реплицира и унапредува во 
соодветни тематски сектори или географски подрачја. Програмата 
ќе спроведува нов партиципативен пристап за решавање на 
проблемите со кои се соочуваат руралните средини.
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OBJAVI

Prekin vo elektrosnabduvaweto na Prifatniot tranziten centar 
kaj Suva Reka i za korisnicite vo negova blizina

           Денеска, прекин во електроснабдувањето ќе имаат 
Прифатниот транзитен центар „Винојуг“ кај Сува Река во Гевгелија 
и корисниците во негова близина. Прекинот започна во 08:00 
часот, а ќе трае до 15:00 часот.

Apel do gra|anite da ne se odlaga pepelta od grejnite tela vo 
kontejnerite za otpad

          Општина Гевгелија и ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија 
апелираат до граѓаните на општина Гевгелија пепелта од грејните 
тела да не ја фрлаат во контејнерите за одлагање отпад, 
поставени на јавно-прометните површини. Поради спречување на 
опасност од запалување и уништување на истите. Но и можност 
да се предизвика и поголема штета не само со опожарување на 
контејнерите, туку и на околните објекти и автомобили. 
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