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INFORMACII

Vo Gevgelija, golem interes za najnoviot film na Man~evski 
"Kajmak"

          Вчера, прикажувањето на филмот „Кајмак“ во Гевгелија, во 
организација на Домот на културата „Македонија“- Гевгелија 
предизвика голем интерес кај гевгеличани. Најновиот филм на 
македонскиот режисер, Милчо Манчевски, беше проследен од 
многубројната публика  на разни возрасни генерации, кои го 
исполнија капацитетот во Големата сала на Народниот театар- 
Гевгелија. Жанровски, филмот „Кајмак“ припаѓа на категоријата црна 
комедија, иако според некои критичари е тешко да се смести во кој 
било.  Според самиот Манчевски, филмот може да се стави во 
категоријата „љубовен филм за возрасни“. Филмот го прикажува 
животот на две современи македонски семејства. 

Во филмот играат: 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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Raspi{ani nagradni konkursi za odbele`uvawe na Mesecot na 
knigata

           ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија ќе го одбележи 
Месецот на книгата. По тој повод, распиша Конкурси за: расказ на 
слободна тема, есеи на теми- 150 години од раѓањето на Гоце 
Делчев, Го разбирам светот како поле за... и дизајн за корица од 
книга, исто така, на слободна тема. На Конкурсите, можат да 
учествуваат учениците од основните и средното училиште во 
Гевгелија. Текстовите и цртежите треба да бидат потпишани со 
шифра. Како што е наведено во Конкурсите, текстовите треба да 
се достават по е-пошта, на официјалната е-маил адреса на 
Библиотеката- biblioetkagevgelija@yahoo.com, додека цртежите- 
или во просториите на Библиотеката или по пошта, на адресата 
„Васо Карајанов“ бр. 1, со назнака: „За Конкурс за корица од книга
“. Крајниот рок за доставување на творбите е 30 ноември, 2022 
година.

Најдобрите раскази, есеи и цртежи ќе бидат наградени, а 
резултатите ќе бидат објавени на официјалниот Фејсбук-профил 
на Библиотеката.
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OBJAVI

Utre, bez elektri~na energija Centralnata gradinka i ulicite 
"Kuku{ka" i "Risto Janev" vo Gevgelija

          ЕВН известува дека утре (25 ноември, 2022 година), прекин 
во електроснабдувањето ќе има ЈОУДГ „Детска радост“на улицата 
„Гоце Делчев“, во Гевгелија. Прекинот ќе започне во 10:00 часот, а 
ќе трае до 11:00 часот.
           Истиот ден, прекин во електроснабдувањето, со почеток во 
11:00 часот, ќе имаат и потрошувачите кои се наоѓаат на улиците 
„Кукушка“ и „Ристо Јанев“ во Гевгелија. Прекинот ќе трае до 12:00 
часот.
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Javen povik za izrazuvawe interes na pretstavnik od gra|anskite 
organizacii za u~estvo kako nabquduva~ vo Komisijata za 

evaluacija na podnesenite predlog-proekti vo ramkite na ReLOaD 
2

           Заради обезбедување транспарентен и отворен процес на 
селекција на предлог-проектите од граѓанските организации за 
доделување грант во рамките на ReLOaD 2 проектот, Општина 
Гевгелија, во соработка со УНДП, објавува Јавен повик за 
изразување интерес на претставник од граѓанските организации за 
учество како набљудувач во Комисијата за евалуација на 
поднесените предлог- проекти од граѓанските организации. 
Крајниот рок за доставување на апликациите на претставници од 
граѓанските организации за учество во Комисијата за евалуација е 
до 12 декември, 2022 година, до 16:00 часот. Кандидатите треба 
да ги достават документите по електронски пат, на следнава е-
маил адреса: gevgelijao@t.mk.
             Повеќе информации за условите во Повикот, начинот на 
аплицирање, потребната документација и обврските на 
набљудувачот можат да се добијат кај одговорниот проектен 
координатор: Весна Попова (vesnamiceva@gmail.com).
              Регионалната програма за локална демократија во 
Западен Балкан 2 (ReLOaD2) е продолжение на првата фаза од 
проектот која се спроведе во периодот (2017-2020). Проектот е 
финансиран од Европската Унија (ЕУ), а се спроведува од страна 
на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Основна 
цел на ReLOaD2 е јакнење на партнерствата меѓу општинските 
власти и граѓанското општество преку транспарентно 
финансирање на проекти на граѓански организации од 
општинските буџети, со цел поголемо граѓанско учество и учество 
на младите во носењето одлуки и подобрена испорака на услуги 
за граѓаните на општина Гевгелија.
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