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Честити велигденски и првомајски празници!

ТЕМА

Гевгелија привлечна
туристичка дестинација
Од памтивека Гевгелија важела за значајна
транзитно - туристичка дестинација. Во прв ред,
поради местоположбата - се наоѓа на најјужната
точка од Коридорот 10. Но, и поради климатските
и природните предности. Тоа е причината што
оттука минуваат бројни патници од сите страни
на светот. Значаен број од нив овде и застануваат,
поради што Гевгелија со години по ред важеше за
град со најмногу кафеани, со најрепрезентативни
хотели и развиени услужни дејности. Приливот
на гости од соседна Грција и нивната склоност
кон коцката, придонесе забрзан развој на казинотуризмот на овие простори. Но, и паралелен
развој на здравствениот, гастрономскиот и други
видови услужни дејности, кои се составен дел на
туристичката дејност.
Меѓутоа, пандемијата покажа дека кога
движењето се парализира во светски рамки, а
границите се затвораат, туристите едноставно
остануваат дома. Блокадата од КOВИД-19 не само
што го парализира движењето на туристите,
туку и на слободниот проток на стоки и услуги,
предизвикувајќи најголеми штети, каков што е
гевгелискиот случај, на туризмот. А тоа ги загрози
работните места на скоро 2000 вработени, од кои дел
мораа да заминат дома, искористеноста на скапите
капацитети и вложувања и, воопшто, опстанокот на
една важна стопанска гранка.
Изминативе три пандемиски години покажаа
дека постојните компаративни предности на поднебјето не се доволни за поголема искористеност на
туристичките потенцијали. Потребен е нов поттик,
организираност и вложувања за збогатување
на туристичката понуда. Особено, што Општина
Гевгелија располага со погодности за развој
на бањскиот, планинскиот, руралниот или пак
културниот туризам. Ако Мрзенци е синоним за
најдоброто печено јагнешко на Балканот, тогаш
зошто и Серменин и Ума не би биле познати по
своите природни и културни убавини?!
Во потрага по ваквите решенија неминовно се
наметнува потребата од јасна стратегија и конкретни
мерки. Годинава, за прв пат, иако скромно, Општина
Гевгелија, се претстави на Меѓународниот саем за
туризам во Белград - најголемата балканска саемска
манифестација од таков вид. И самиот факт дека
во Белград се промовираа дури 1000 туристички
дестинации од 50 земји, доволно зборува дека и
самото учество многу значи. Бидејќи промоцијата
е прв чекор за приближување кон потенцијалните

гости, што македонските туристички центри Охрид
и Дојран веќе го осознаа. Информативно, Гевгелија
ги извести бројните посетители на Саемот во
Белград дека може да биде привлечна туристичка
дестинација.
Ако се има предвид дека Србите се бројни гости
на овие простори, со задолжителен викенд престој,
а Грците полека се враќаат по постпандемското
отворање на границата, тогаш втор значаен
чекор е туристичката понуда. Како да се збогати
и прошири или пак по наше речено - квалитетно
да се „накити“ за да се привлече вниманието на
гостите. Бројните издавачи на соби во Гевгелија,
по променетото транзитирање на Србите на пат за
Грција, ги преуредија своите домови во апартмани
за за издавање на српските туристи. Минатото лето,
апартманите по пандемиската пауза беа повторно
отворени, а претстојново се очекува да пристигнат
во уште поголем број.
За таа цел, од страна на локалната самоуправа
во Гевгелија веќе се најавува акциски план за развој
на туризмот, кој не би бил само печатен материјал,
туку водич на мерките и активностите што треба да
ги преземат сите чинители за развој на туризмот.
Почнувајќи од локалната самоуправа, туристичкоугостителските компании, здруженија и поединци,
па се до сите останати кои живеат и можат да
живеат од туризмот. Станува збор за сериозен
пристап и поттик кон развој на оваа значајна
стопанска дејност, во услови кога енергетската
криза ги стеснува економските протоци. Меѓутоа,
и налага изнаоѓање нови алтернативни решенија.
Барем, кога станува збор за туризмот - доволно е
само да се споменат можностите што се отвараат
со профункционирањето на браната Конско,
неискористените геотермални наоѓалишта, заборавеното ловиште „Милисин“ на Кожуф Планина или
затворените археолошки локалитети. Се разбира,
ваквите решенија треба да се преточат во конкретни
проекти и активности.
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САРАМАНДОВ УЧЕСТВУВАШЕ НА ИПА-СРЕДБАТА НА
ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА И БУГАРИЈА
Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов, заедно со 27 градоначалници на општините
во пограничните региони на Македонија и Бугарија,
присуствуваше на ИПА средбата што се одржа во
Сандански, Република Бугарија. На дводневната работна
средба беа разменети позитивните искуства и знаења од
досегашната соработка помеѓу пограничните општини
во двете земји. Но, и воспоставување на соработка за
реализација на заеднички проекти, во рамките на ИПАПрограма за прекугранична соработка 3 помеѓу Северна
Македонија и Бугарија. Оваа програма е со вкупен буџет
од 31 милион евра, средства од ЕУ, по чие усвојување ќе
уследи и распишување на јавен повик, на почетокот од
идната година.
На средбата во Сандански, градоначалниците
од пограничните региони во двете земји, ги поздрави
бугарскиот премиер, Кирил Петков, а присуствуваа и
министерот за локална самоуправа во нашата земја, Горан
Милевски и бугарскиот министер за регионален развој и
јавни работи, Гроздан Караџов. Притоа, беше нагласено
дека прекуграничната соработка меѓу двете земји има
свој континуитет и е една од најуспешните во регионот
со целосна реализација на средствата од ЕУ. Во рамките
на втората ИПА-ППС, реализирани се 73 заеднички
проекти во вкупна вредност од 20 милиони евра. Еден
од реализираните проекти преку вториот повик од ИПАПрограмата за прекугранична соработка меѓу Р. Бугарија
- Р.Северна Македонија 2014-2020 година е проектот
„Прекугранично справување со шумски пожари“ на

Центарот за развој на Југоисточен плански регион.
Преку овој проект за ТППЕ- Гевгелија, како и останатите
противпожарни единици во регионот, обезбедена е
комплетна противпожарна опрема за гаснење на шумски
пожари.
На ИПА - средбата во Сандански, градоначал-никот
на општина Гевгелија Андон Сарамандов, оствари средби
со градоначалниците и делегациите на општините
Банско, Сандански и Разлог. Притоа, се разговараше за
идната соработка и можностите за заеднички настап
на третиот повик од ИПА-ППС во одделни области, кои
се од интерес на партнерските општини. Во рамките на
претходните ИПА-Програми за прекугранична соработка
со Бугарија, Општина Гевгелија веќе има реализирано
заеднички проекти со Општините Разлог и Банско, кои се
дел од Благоевградскиот регион.

ПОТПИШАН ДОГОВОРОТ ЗА ДОИЗГРАДБА НА
ДЕТСКАТА ГРАДИНКА „СОНЧОГЛЕДИ“
Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов, во Министерството за труд и социјална
политика, го потпиша договорот за доградба на Детската
градинка „Сончогледи“ во Гевгелија со министерката
Јованка Тренчевска. Со потпишувањето на договорот,
започнува реализацијата на проектот со кој ќе се обезбеди
дополнителен сместувачки капацитет за згрижување на
децата од предучилишна возраст во Гевгелија. Имено,
со доизградбата на Детската градинка „Сончогледи“
ќе бидат обезбедени 8 нови занимални и простор за
згрижување на уште 135 деца. Министерството за труд
и социјална политика, според потпишаниот договор,
треба да обезбеди 49.024.779 денари за градежнозанаетчиски работи, додека Општина Гевгелија за
опремување на објектот ќе обезбеди 8.496.009 денари.
Средствата од Општинскиот буџет ќе бидат наменети
за обезбедување приклучоци за електрична енергија,
водовод, канализација и греење, како и партерно уредување. Реализацијата на проектот се предвидува да биде
завршена за 14 месеци.
- Со проширувањето на Детската градинка „Сончогледи“ во Гевгелија се решава еден од горливите проблеми во згрижувањето на децата, а тоа е недостигот на
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простор. Доизградбата на постојниот објект засега е
најбрзото и најефикасно решение за да им се излезе
во пресрет на барањата на родителите за прифаќање
на сите деца во градинките. Со реализацијата на овој
проект, се создаваат услови за унапредување, промоција
и поддршка на политиките за развој на детската заштита.
Всушност, тоа е и една од нашите основни определби да
се обезбедат доволни и квалитетни услови за згрижување
на децата, истакна градоначалникот на општина Гевгелија,
Андон Сарамандов, по потпишувањето на договорот за
проширување на Детската градинка „Сончогледи“ во
Гевгелија.

АКТУЕЛНО

УСВОЕНА ЗАВРШНАТА
СМЕТКА НА
ОПШТИНСКИОТ БУЏЕТ ЗА
2021 ГОДИНА

ЕПИДЕМИОЛОШКАТА
СОСТОЈБА ПОДОБРЕНА,
МАСКИТЕ НЕ СЕ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ

Советот на Општина Гевгелија, на својата 7-ма
седница, едногласно ја усвои Завршната сметка на
Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година. Вкупно
реализираните приходи на Буџетот на Општина
Гевгелија за минатата година изнесуваат 481.195.460
денари или 84,077% од планираниот Буџет, во вкупен
износ од 572.359.707 денари. Приходите на Основниот
буџет се реализирани во висина од 211.946.191 денар
или 79,75% од планираните приходи во висина од
265.756.929 денари.
Според билансот на расходи на Завршната сметка на Буџетот на Општина Гевгелија, во 2021 година
реализирани се вкупно 477.414.777 денари или 83,42%
денари од вкупно планираните расходи за 2021
година, односно 572.329.707 денари. Капиталните
расходи изнесуваат 93.376.934 денари и учествуваат
со 19,57% во вкупниот биланс на расходи. Главно за
капитални инвестиции, пред се за комунална и патна
инфраструктура. Покрај Завршната сметка, Советот на
Општина Гевгелија едногласно го усвои и Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на Општина
Гевгелија, за периодот од 1 јануари до 31 декември,
2021 година.
На истата седница, Советот ја донесе Програмата
за финансирање проекти од областа на НВО во
општина Гевгелија за 2022 година, а расправаше и за
завршните сметки, извештаите и програмите за работа
на училиштата, детските и културните установи.
Советот на Општина Гевгелија ги прифати Завршните
сметки на ООУ „Крсте Мисирков“- Гевгелија, ООМУ
„Васо Карајанов“- Гевгелија, СОУ „Јосиф Јосифовски“Гевгелија, ЈОУ Дом на култура „Македонија“ - Гевгелија
и ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ - Гевгелија, додека
не беа прифатени Завршните сметки на останатите
училишта, ЈОУДГ Детска градинка „Детска радост“Гевгелија и ЈОУ Работнички универзитет „Кирил и
Методија“- Гевгелија.

Пандемијата од КОВИД-19 во Општина
Гевгелија стивнува. Најдобра потврда за тоа се
не само дневните билтени на заразените, туку и
затворените капацитети за хоспитализирање на
заболените од КОВИД-19 во Општата болница
во Гевгелија. КОВИД-Модуларната болница во
Гевгелија веќе е затворена. Ваквата одлука е
донесена поради намалување на бројот и симптоматологијата на КОВИД-пациентите во последните
недели.
Од ЈЗУ Општа болница со проширена дејност
- Гевгелија велат дека епидемиолошката ситуација
во Гевгелија стивнува, нема хоспитализирани
пациенти, а на дневна терапија доаѓаат од 5 до 8
лица. Амбулантниот дел кој работеше 24 часа, од 1
април работи од 08:00 до 16:00 часот. И понатаму во
амбулантата ќе има дежурен доктор и медициски
персонал кои ќе вршат прегледи на суспектни лица,
а за време на викендот прегледите ќе се вршат во
Итната медицинска помош. Според статистиката
на Институтот за јавно здравје, во периодот од
21 до 27 март, во Гевгелија се евидентирани 23
активни случаи на КОВИД-19. На почетокот од
април бројката на новозаразените е преполовена.
Инаку, во изминатите две години, по појавата на
првиот заразен од КОВИД-19 во Гевгелија, 4359
граѓани од Општина Гевгелија беа инфицирани со
вирусот, додека битката со болеста ја изгубија 120
наши сограѓани.
Заштитните маски повеќе не се задолжителни,
како во училиштата, така и во затворен простор,
освен во здравствените установи, аптеките, домовите за стари лица и јавниот превоз. Ваквиот
предлог на Комисијата за заразни болести, кој
беше прифатен од страна на Владата на РСМ,
произлезе од значителното подобрување на
епидемиолошката состојба во земјата. Со напомена и препорака лицата со кормобидети да не се
откажуваат од маската, како и оние лица кои сакаат
и понатаму да ја користат.
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ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ПРОТИВ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПРЕРАБОТКАТА НА ОТПАД ВО ПОГОНОТ
НА „Г&O ВАСТЕ СОЛУТИОН”
Општина Гевгелија даде негативно мислење
за воведување нови производствени активности во
капацитетите на компанијата „Г&O ВАСТЕ СОЛУТИОН“
ДООЕЛ Скопје, во Гевгелија. Негативното мислење уследи
по доставеното барање од Управата за животна средина
- Сектор за животна средина при Министерство за
животна средина и просторно планирање, а во врска со
Известувањето за намерата на наведената компанија за
изведување на проектот - Воведување на нова активност
во инсталацијата во Гевгелија. По увидот во доставениот
проект, Општина Гевгелија се произнесе негативно за
воведување нови активности во инсталацијата на „Г&O
ВАСТЕ СОЛУТИОН“ ДООЕЛ Скопје, во производниот
погон на улица „Индустриска“ во Гевгелија.
Имено, при извршениот увид во проектната
документација е констатирано дека правниот субјект
има добиено дозвола за складирање и третирање на
отпадна пластика. Според издадената дозвола може да
врши физички/механички третман, а со селектирање и
сортирање на отпадот и механички третман - балирање
на отпадот. Опсегот на дозволата е исклучиво за
неопасен отпад. Со новиот проект се предвидува
зголемување на опсегот на дозволата со други видови
на отпад, како што се искористен отпад од искористени
возила, од електричен и електронски отпад, од постројка
постапување со отпад - отпад од механичка обработка
(сортирање, дробење, компактирање и пелетизирање) и
одвоено собрани фракции од комунален отпад, односно
отфрлена електрична и електронска опрема.
Од сите видови наведен отпад, предвидено е во
проширените производни активности на „Г&O ВАСТЕ
СОЛУТИОН“ во Гевгелија да се селектираат, дробат и од
нив да се произведуваат гранули кои ќе се пресуваат и
балираат. Со еден збор кажано, ќе се произведува РСФ
– цврсто гориво во вид на пелети. Имено, во случајот
се работи за инсталација за производство на РСФ –
цврсто гориво, во кој како суровина е наведениот отпад.
За набавка на таков вид отпад, покрај од Република

Северна Македонија, предвиден е и увоз од европските
земји. Бидејќи се работи за видови отпад кои можат да
бидат штетни по здравјето на луѓето, а да предизвикат
и загадување на животната средина, Општина Гевгелија
дава негативно мислење, се наведува во одговорот до
Управата за животна средина - Сектор за животна средина
при Министерство за животна средина и просторно
планирање. Притоа, се нагласува дека локацијата каде
што се наоѓа погонот на „Г&O ВАСТЕ СОЛУТИОН“ ДООЕЛ
Скопје во Гевгелија граничи со лесно загадувачка
индустрија и вклучително индустрија за производство
на леб и бели печива, овошје и зеленчук, млеко и млечни
производи, производство на грозје и производи од
грозје.
Негативното мислење од страна на Општина
Гевгелија, уследи по опстојната расправа што ја
организираше градоначалникот на Општина Гевгелија,
Андон Сарамандов, со надлежните општински служби,
координаторите на советничките групи, претставници
на невладините организации и здруженија за заштита на
животната средина во општина Гевгелија. Притоа, беше
потсетено дека Општина Гевгелија веќе има издадено
негативно мислење за производство на ваков отпад и
реализација на сличен проект во истиот производен
погон и на истата локација, но од страна на компанијата
„П&П Индустри“.

800.000 ДЕНАРИ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА АКТИВНОСТИ НА
НВО-СЕКТОРОТ ОД ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Општина Гевгелија, годинава, за финансиска поддршка на НВО секторот
од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 година
планира Буџет во висина од 800.000 денари. Во Програмата што ја усвои
Советот на Општина Гевгелија, предвидени се активности за реализација на
21 невладина организација од општина Гевгелија, генерално, од областа на:
екологијата, спортот, културата, пчеларството, хуманитарните акции и сл.
Целта на Програмата е создавање услови за реализација на активностите
на граѓаните и здруженијата на граѓани од различни интересни групи,
поддршка на проекти со кои ќе се задоволат поголеми групи- граѓани, но и
афирмација на Општината во развивање на соработката со НВО-секторот.
Поради тоа, годинава, финансиската поддршка за НВО од Буџетот на Општина
Гевгелија е зголемена, за разлика од минатата година кога оваа програма беше
утврдена на 300.000 денари.
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АКТУЕЛНО

Пролетно уредување на локалната патна мрежа
Започна пролетната акција во Општина Гевгелија
за бетонирање на помали улици и краци во населените
места. Во Богородица се бетонирани краци на две
истоимени улици „Гоце Делчев“, а акцијата ќе продолжи
и во останатите населени места согласно Програмата за
локални патишта и улици во општина Гевгелија за 2022
година. Изведувач на градежните работи за бетонирање
е фирмата „Пелагонија Тириц“, која на јавниот повик
даде најповолна понуда. Според градоначалникот на
општина Гевгелија, Андон Сарамандов, со акцијата за
бетонирање ќе бидат опфатени повеќе помали улици и
краци во повеќе населени места. Целта е на граѓаните
да им се обезбедат соодветни услови кои ќе го подобрат
нормалното функционирање во секојдневниот живот,
истакна Сарамандов. Паралелно со пролетната акција за
бетонирање, во тек е санацијата на оштетените улици во
општина Гевгелија.
Пролетва ќе биде извршено и обновување на
хоризонталната сигнализација на сообраќајниците
во општината. По распишаниот јавен повик, Општина
Гевгелија склучи договор со скопската фирма „Дитас“, која

Протокол

даде најповолна понуда, за обнова на хоризонталната
сообраќајна сигнализација на површина од 8.200 метри
квадратни.
Предвидено е обележување со бела боја на осовински линии, пешачки премини на сообраќајници со
асфалтна подлога, на површина од 5.000 метри квадратни, со жолта боја на такси и автобуски стојалишта и
успорувачи на брзина, на површина од 1.000 метри
квадратнии, со црвена боја на други површини, како и
обележување велосипедска лента, на површина од 2.200
метри квадратни.

Чешкиот амбасадор во нашата земја, Јарослав Лудла, при престојот
во Гевгелија, оствари средба со градоначалникот на општина Гевгелија,
Андон Сарамандов, на која стана збор за соработката на планот на
прекуграничната безбедност. Притоа, беше потенцирана важноста на
улогата на чешките гранични полицајци во надзорот и контролата на
македонско - грчката граница, кои ги вршат заедно со македонската
погранична полиција.

Во посета на Општина Гевгелија,
беше амбасадорката на Швајцарија
во нашата земја, Н. Е. Вероник Улман.
Градоначалникот на општина Гевге-

лија, Андон Сарамандов, оствари
средба со швајцарската амбасадорка, на која присуствуваше и
директорот на ЈПКД „Комуналец“Гевгелија, Раско Чочков. Притоа, се
разговараше за тековните работи
на Општина Гевгелија во насока
на подобрување на условите за
живеење на граѓаните. Како и за
продлабочување на соработката
меѓу Општина Гевгелија и Швајцарската
амбасада,
особено,
преку програмите за поддршка.
Нагласени беа проблемите со кои
се соочува Општина Гевгелија и

ЈПКД „Комуналец“ - Гевгелија од
областа на енергетиката, особено,
за време на енергетската криза,
но и за можностите за нејзино
надминување преку поддршка
на проекти, кои ќе придонесат за
ублажување на економскиот шок.
Збор стана и за Новата времена
депонија кај Ново Конско и нејзиното започнување со работа, со
што ќе бидат решени горливите
проблеми на граѓаните на Гевгелија кои ги предизвикуваше дивата
депонија.

Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов, се сретна со со Александра Мојсова и Жарко
Трајков, претставници на СОС Детско село - Национална
канцеларија во земјава, кои го информираа за проектот
„Право на семејство - Унапредување на системски
недостатоци - Поддршка на реформите во системот на
заштита на децата“. Преку овој проект на 17 јуни 2022
година во Гевгелија ќе биде организирана Кампања за
подигање на свеста и информирање за зголемување на
бројот на потенцијални семејства за згрижување деца,
како и достапни социјални услуги за поддршка на децата
и семејствата во ризик.
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ПРОМОЦИЈА

ПРВО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА
ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ НА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Општина Гевгелија гo презентираше своите
туристички потенцијали пред туристичките
работници, медиумите и бројните гости на 43
Меѓународен саем за туризам во Белград. На
својот штанд, од 24 до 27 март, преку рекламен
материјал и презентација Општина Гевгелија се
претстави како привлечна туристичка дестинација
на овие балкански простори. Пред се, во бањскиот,
планинскиот и казино - туризмот, но и во другите
туристички групи, кои поради компаративните
предности овозможуваат развој на туризмот.

Покрај Општинa Гевгелија, на оваа позната
саемска манифестација, која се одржа по 43 пат,
во рамките на заедничкиот штанд на Агенцијата
за развој на туризмот за туристичка презентација
на нашата земја свои штандови имаа општините
Охрид, Дојран и Демир Капија, Но, исто така, беа
присутни и се претставија Стопанската комора за
туризам (СКТМ), Хотелската асоцијација (ХОТАМ),
туристичката агенција „Савана“ и тур-операторот
DMC – Balkans. Првиот ден од Саемот беше отворен
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само за професионалци во туристичката индустрија
на кои им се овозможува удобна работна средина
со цел подобро вмрежување со тековните партнери
и запознавање на нови. Додека во следните
саемски денови беа претставени, покрај другите, и
македонските туристички дестинации, на изложбен
простор од 50 метри квадратни.
- Туризмот е мост за поврзување на културите,
дестинациите и народите. Тоа е и целта на
презентацијата на македонските дестинации, а
Општините ги претставија туристичките содржини и
можности за поврзување на српските и македонските
патувачи. Имено, минатата година забележан е брз
раст на српски туристи кои престојувале во земјава
и тоа за 275% во споредба со 2020-та, додека
порастот на остварени ноќевања на српски туристи
изнесува 257%, истакна директорот на АППТ, Љупчо
Јаневски на отворањето на Саемот. Притоа, ја
нагласи потребата од зголемување на соработката
во делот на информативните патувања за новинари,
блогери и инфлуенсери кои би ги промовирале
туристичките потенцијали за привлекување повеќе
туристи.

ПРОМОЦИЈА

Во креирањето на промоцијата на гевгелискиот туризам, на покана од градоначалникот на
oпштина Гевгелија, Андон Сарамандов, учествуваа
повеќе туристички субјекти во општина Гевгелија.
Сите тие со свои материјали придонесоа за ова
прво, побогато претставување на општината, како
туристичка дестинација, на оваа значајна саемска
манифестација. Се разбира, и привлекување на
нивното внимание кое не изостана, барем, според
посетата на штандот и интересот за туристичкоугостителските капацитети на овие простори.
- Верувам дека ова наше претставување
на Туристичкиот саем во Белград, кој секоја
година привлекува повеќе од 1000 изложувачи
од над 50 земји, е само поттик сите заедно локалната самоуправа, туристичките работници и
претставници на гевгелиските стопански чинители,
во иднина да работиме уште попосветено на
промоцијата на општина Гевгелија како привлечна
туристичка дестинација, истакна градоначалникот
Андон Сарамандов, кој своите заложби за јакнење на
локалниот економски развој ги заснова на поголема
искористеност на компаративните предности за
развој на туризмот. Притоа, тој изрази задоволство
од претставувањето на Општина Гевгелија на
Меѓународниот саем за туризам во Белград, бидејќи
штандот бил посетен од многумина луѓе кои биле
пријатно изненадени од туристичката понуда на
Гевгелија и го изразиле својот интерес за посета.

значително да се зголеми, тогаш се наметнува
потребата од збогатена туристичка понуда. Се со
цел да се продолжи нивниот престој. Паралелно со
збогатената туристичка понуда да се привлечат и
други гости, Романци, Чеси, Словаци, Унгарци, кои
на долгиот туристички пат кон Грција имаат неколку
транзитни станици. По Саемот во Белград, поголем
број потенцијални туристи многу повеќе дознаа за
„туристичка“ Гевгелија.

Српските годишноодморци, кои во се
поголем број, и ова лето се очекува да се упатат
кон егејските крајбрежја, задолжително на пат за
Грција, пред преминувањето на македонско-грчката
граница, ноќеваат или остануваат ден-два во
предграничните туристички капацитети. Најчесто
во Гевгелија и Дојран, а за време на краткиот престој
ги обиколуваат локалните ресторани, супермаркети
или користат други туристички услуги. Ако се има
предвид дека лани во земјата престојувале над
43.000 српски државјани, а оваа бројка годинава,
барем, во поглед на транзитните туристи се очекува
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ИНТЕРВЈУ
Интервју со Раско Чочков, в.д. директор на ЈПКД„Комуналец“

ПОДОБРУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ
УСЛУГИ, НО И СООЧУВАЊЕ СО
БРОЈНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ
Презентирајќи ја Програмата за работа на
ЈПКД „Комуналец“ во 2022 година пред Советот на
Општина Гевгелија, најавивте подобрено работење
за поквалитетни комунални услуги. Како се остварува
ваквата цел?
- Главен приоритет е подобрување на квалитетот на
комуналните услуги кон граѓаните. Тоа ќе го оствариме
преку целосно искористување на капацитетите,
максимално подигање на нивото на услугите, оптима-лен
ангажман на вработените и опремата, како и намалување
на трошоците при работењето. Тоа се главните
предуслови за да го подобриме квалитетот на услугите
кон граѓаните. Притоа, имајќи предвид дека се наоѓаме
во длабока енергетска криза и сме соочени со повеќе
предизвици, пред се, од финансиска природа.
Кои се главните приоритети во работењето на
ЈПКД „Комуналец“ до крајот на годината?
- Реализацијата на неколкуте договорени и веќе
започнати капитални зафати, кои значително ќе ја
подобрат комуналната инфраструктура и го зголемат
квалитетот на услугите. Пред се, во водоснабдувањето
на населените места и одведувањето на атмосферските
води. Тука се и тековните активности околу поефикасни
и поквалитетни комуналните услуги кон граѓаните,
подеднакво во поглед на комуналната хигиена или пак
уредувањето на јавните површини. Наспроти ваквите
редовни активности, енергетската криза ни наметна
приоритетно решавање на зголемените трошоци поради
енормно поскапената електрична енергија и гориво.
Реализацијата на германскиот грант преку КФВ
банката е еден од поголемите зафати во Општината,
бидејќи станува збор за неколку капитални проекти.
Што очекувате?
- Претходниот месец, по завршувањето на
тендерската постапка и потпишувањето на договорот
со најповолниот изведувач - компанијата „Жикол“, беше
означен почетокот на проектот, кој се реализира со
германскиот грант преку КФВ банка. Во текот на април
се очекува и почеток на градежните активности, односно
изведбените работи на неколку пункта. Овој проект е
мошне значаен, бидејќи со него ќе се реши проблемот со
зафаќањето на атмосферските води на еден голем дел во
јужната половина од градот, со изградба на атмосферска
канализациона мрежа на улиците „Јосиф Јосифски“,
„Ристо Фаршинин“, „Илинденска“ и околината, како и
на улиците „Никола Карев“ и дел од „Серменинска“, со
вкупна должина од скоро 6 км. Исто така, со проектот е
предвидено решавање на проблемот со водоснабдување
на населените места Негорци и Прдејци со нивно
приклучување на Градскиот водовод во Гевгелија, како
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и рехабилитација на водоводната линија од Гевгелија
до Богородица, вклучувајќи го и граничниот премин,
која е целосно застарена. Во зависност од реализацијата
на приоритетните зафати во проектот, предвидени се и
средства за обнова на опремата во ЈПКД„Комуналец“ за
поквалитетно водоснабдување.
Кога сме кај водоснабдувањето, од страна на
Општина Богданци конечно е најавено преземање на
снабдувањето со вода на Стојаково и Селемли, што тоа
значи за општинскиот водоснабдителен систем ?
- Преземањето на снабдувањето со вода на
Стојаково и Селемли од страна на Општина Богданци,
за ЈПКД „Комуналец“ е поволна работа, особено од
економски аспект. Во прв ред, за намалиување на
трошоците, бидејќи напојувањето на овие две населени
места од Водоснабдителниот систем во Гевгелија се
врши со препумпни станици. Токму овие препумпни
станици се големи потрошувачи на струја, така што
преземањето ќе придонесе за намалување на трошоците
што се вклопува во акцијата за намалена потрошувачка
на електрична енергија. Исто така, ќе бидат заштедени
и дополнителни средства, имајќи предвид дека станува
збор за дотраени водоводни линии за чие одржување се
вложуваа постојано средства.
Профункционирањето на Времената градска
депонија кај Ново Конско е едно од актуелните
прашања, кога може да се очекува?
- Процедурите за профункционирањето на новата
Времена депонија се завршени, веќе е издадена Б
интегрираната дозвола, која е неопходна за отпочнување
со работа на депонијата. Во најскоро време ЈПКД
„Комуналец“ ќе почне со одлагање на сметот во новата
депонија. Паралелно со профункционирањето на
Времената депонија, а до почетокот на примарната и
секундарна селекција на отпадот, која се планира да
се воведе, ќе биде спроведена едукативна кампања за
домаќинствата и правните лица.

ИНТЕРВЈУ
Што со старата депонија кај Сува река, преку
меѓународен тендер избран е изведувач и потпишан
договор, до каде стигна изведбата?
- Во предходните два месеца почнаа градежни
активности за затворање на старата депонија кај Сува
река. Притоа, беше направено неопходното чистење на
крајбрежјето на Сува река за да се овозможи простор за
градење потпорен ѕид од гамбиони, по што треба да следат
третирање на отпадот и другите активности, покривање
на локацијата со заштитна прекривка, тампонирање
со песок и земја и нејзино целосно затревување.
Ревитализацијата на дивата депонија кај Сува река се
реализира со доделениот грчки грант за Пречистителната
станица, односно, неискористените 420.000 евра
од грантот на Грчката влада, согласно потпишаниот
трилатерален договор меѓу Швајцарската, Грчката и
Македонската влада за изградба на Прочистителната
станица кај Сува Река. Преку меѓународен тендер
за изведувач е избрана бугарската фирма Building
Development Holding LTD од Софија, а целосната контрола
на реализација на проектот, изведбата и динамиката на
теренот ја врши Министерството за животна средина,
преку ангажираните консултанти.
Започнавте акција за чистење на дивите депонии
во населените места, до каде е реализацијата и што се
презема исчистените диви депонии повторно да не
бидат затрупани со отпад?
- Во изминатите месеци исчистивме дел од дивите
депонии и го дислоциравме сметот во градската
депонија. Во овој период беа исчистени депониите
покрај населените места Миравци, Смоквица и Серменин
и неколку помали депонии околу градот. На дел од
исчистените депонии беа поставени табли со кои им
се укажува на граѓаните дека е забрането фрлањето на
отпад на тие места, а во соработка со општина Гевгелија
се зајакнати контролите од комуналните инспектори.
Една од обврските на ЈПКД„Комуналец“ е
одржувањето и збогатувањето на зелените површини,
како во градот, така и во населените места, кои се
тековните активности?
- Согласно Програмата за работни активности, ЈПКД
Комуналец“ ги одржува јавните паркови во Општина
Гевгелија, чија површина изнесува 38.000 м2 . Покрај
редовните активности ЈПКД „Комуналец“ во соработка со
Општина Гевгелија започна пролетна акција за уредување
на зелените површини пред станбените комплекси, која
што вклучува порамнување на земјиштето, обновување
на тревниците, кои ќе бидат оплеменети со урбана
опрема и хортикултурно уредени. Станува збор за
зелените појаси околу станбените згради со површина
од 45.680 м2. Покрај одржувањето на зелените површини
во градот, ЈПКД „Комуналец“ се грижи и за оддржување
и обнова на зелените површини во населените места.
За таа цел, имаме сопствено производство на сезонско
цвеќе, така што прoлетва ќе бидат обезбедени 20.000
садници пролетно цвеќе. Претпријатието ја оддржува и
урбаната опрема во градот и околните населени места.
Проблемот со кучињата скитници е актуелен и во
Гевгелија, најавивте отворање на стационар, до каде се
активностите за негово профункционирање?

- Во тек е процесот за создавање на нова организациона единица во рамките на претпријатието, која ќе
се занимава со еридикација на кучиња скитници. За таа
цел, поднесено е барање до надлежните институции и
по добиената согласност ќе уследи организационото
престројување. Паралелно се започнати активности
за адаптирање на посебен објект, во близина на
Пречистителната станица, за прифатилиште на кучињата
скитници, согласно стандардите на Агенцијата за храна
и ветеринарство. На почетокот медицински третман на
кучињата ќе врши втеринарен оператор, додека не се
создадат услови во новата организациона единица тоа
самостојно да го вршиме.

Како се справувате во услови на енергетска криза
и воопшто влошени услови на работење?
- ЈПКД „Комуналец“ во изминатиов период се
соочува со големи финансиски предизвици, како
поради зглемените трошоци за електрична енергија
и за горивото, како резултат на зголемете цени. На 31
декември 2021 година на ЈПКД Комуналец му беше
раскинат договорот од страна на фирмата добавувач на
електрична енергија Solarpro, па од 1 јануари 2022 година
ЈПКД „Комуналец“ беше приморан да склучи договор
за снабдување со струја во краен случај со EVN по цена
берзанска плус 50% (HUPX +50%). Оваа новонастаната
ситуација го зголеми трошокот за струја повеќекратно,
така, во декември изнесуваше 957.958 денари, во јануари
4.425.807, во февруари 3.838.440, а во март трошоците
за струја се зголемија на 6.114.117 денари. Само за
илустрација - годишниот расход за електрична енергија
за цела 2021 година изнесуваше 13.919.000 денари.
Дополнително, новиот закон за недела неработен ден
и покачувањето на минималната плата го зголемија
трошокот за плата за дополнителни 500.000 денари. Како
последица на ова, рентабилноста на претпријатието
беше нарушена. Имено, ЈПКД „Комуналец“ своите услуги
ги наплаќа согласно цените утврдени од Регулаторна
комисија, така што, поради оваа новонастаната ситуација
се соочува со многу поголеми расходи од фактурираните
приходи. Особено ако се има предвид дека се зголемени
и трошоците за гориво поради зголемената цена на
горивата и поголемата одалеченост на новата депонија.
Преку здружението на комунални претпријатија се
обративме за помош до Министерството за економија,
а побаравме и цената на електричната енергија за
водоснабдување на правните лица да биде иста како и
за домаќинствата. Според мене потребно е издржано
законско решение се со цел ваквите и идните енергетски
и слични шокови да не го загрозуваат водоснабдувањето
на граѓаните. Во спротивно ќе бидеме приморени да
побараме корегирање на цената на комуналните услуги.
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УМА ПРЕРАСНУВА ВО
ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА
Планинската населба Ума на Кожуф Планина
ги има сите предуслови за развој на туризмот. Тоа
беше потврдено при посетата на директорката на
Канцеларијата за развој на УСАИД, Дон Кармин
на Ума и средбата со претставници на локалната
самоуправа и ФЛОРИТ- Гевгелија и претставници
на Месната заедница и на ЗГ „Мегленија“ во ова
планинско, туристичко место. Притоа, беше нагласено дека целта на граѓанската иницијатива за
поубав и почист јавен простор во Ума е поддржана
преку Програмата за развој на заедницата на
УСАИД, која се имплементира преку Мрежата
за рурален развој на Северна Македонија во 18
општини од 3 плански региони во државата, меѓу
кои и Југоисточниот. Проектот се имплементира во
партнерство со Локалната акциска група „ЛАГ“, која
ги опфаќа општините Гевгелија, Богданци, Дојран и
Валандово.
Општина Гевгелија, во соработка со Месната
заедница во Ума, ЈПКД „Комуналец“ и неколку
компании од приватниот сектор, ќе реализираат
неколку активности кои треба да придонесат за
туристичкиот развој на Ума. Во прв ред, уредување
со калдрма на пристапниот пат од влезот во
населбата кај црквата, па сè до центарот во должина
од 185 метри и поставување урбана опрема. Исто
така, со проектот е предвидено чистење на сите
диви депонии во атарот на селото и уредување на
места за собирање отпад и негова селекција. За таа
цел ќе бидат поставени специјализирани боксови за
одлагање и првична селекција на отпад во селото.
За реализација на проектот, од страна на
Програмата за развој на заедницата на УСАИД се
обезбедени 12.500 долари, меѓутоа свој придонес
за целосно завршување на сите проектирани
активности ќе дадат неколку приватни компании,

ЗГ „Мегленија“, Јавното комунално претпријатие
во Гевгелија и Општина Гевгелија. Бидејќи,
Програмата за развој на заедницата на УСАИД се
залага за оддржлив развој на руралните средини во
државата преку зголемена вклученост на локалните
чинители во препознавање и приоретизација на
вистинските потреби на заедницата. Директорката
на Канцеларијата за развој на УСАИД, Дон Кармин,
ја поздрави иницијативата на граѓаните во Ума
бидејќи со проектните активности се решаваат
три клучни проблеми во оваа туристичка населба.
Уредување на пристапниот пат, што е посебно
значајно, особено, ако се има предвид дека наскоро
започнува и доизградбата на последната делница
од патот за Ума. Одржување на чиста животна
средина преку чистење на сите депонии во и околу
селото, како и решавање на проблемот со сметот
и негова селекција со изградба на специјални
боксови за одлагање на отпадот. Од друга страна,
со реализацијата на овој проект, во наредните два
месеци, на ЛАГ„Бојмија“ ѝ се овозможува преку
Мрежата за рурален развој во земјата да вклучи
и други туристичко погодни рурални населби од
општина Гевгелија.

14 ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ ЗА ПРОЕКТОТ ReLOaD2
На Јавниот повик на Општина Гевгелија за
граѓански организации, во рамките на проектот
„Регионална програма за локална демократија
во Западен Балкан (РЕЛОАД 2)“, се поднесени 14
предлог - проекти од невладини организации,
здруженија, асоцијации и фондации. Станува збор
за предлог - проекти од значење за граѓаните од
општина Гевгелија. Проектот е финансиран од Европската Унија, а го спроведува Програмата за развој
на Обединетите нации (УНДП).
По завршувањето на оценувањето од страна на
Комисијата за оценување на проектите, конечните
резултати ќе бидат објавени на општинската вебстрана и во другите медиуми. Реализацијата на
проектот ќе трае до декември, 2024 година, а негова
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цел е јакнење на партиципативната демократија
и процесите за интеграција на земјите од Западен
Балкан во ЕУ. Преку јакнење на граѓанското
општество и младите за нивно активно учество во
процесот на денесување одлуки. Во проектот ReLOaD2 се вклучени 8 Општини од нашата земја Гевгелија, Битола, Велес, Гостивар, Крива Паланка,
Кочани, Куманово и Охрид.

ПРОЕКТИ

ИНОВАЦИИ, РАЗВОЈ И ВРАБОТУВАЊЕ ВО
ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ СЕКТОР
Фондацијата за локален развој и развој на
информатички технологии во Гевгелија е во фаза на потпишување на договор за отпочнување и реализација
на проектот „Иновации, развој и вработување во
земјоделскиот сектор“ со акроним IDEAS. Проектот IDEAS
ќе се реализира со финансиска поддршка од ИНТЕРЕГ
ИПА Програмата за прекугранична соработка „Грција –
Република Северна Македонија 2014 – 2020“. Фондацијата
за локален развој и развој на информатички технологии
е водечки партнер во проектот, додека партнери во
проектот се Американското земјоделско училиште (AFS)
од Грција и Мрежата за рурален развој на Република
Северна Македонија, од нашата земја.
Проектот треба да придонесе за решавање на
дел од многуте прашања во земјоделскиот сектор во
општина Гевгелија и регионот, преку промовирање на
претприемништвото за млади образовани кадри со цел
создавање нови одржливи агро-бизниси. Главна цел на
проектот e идентификување и поддршка на нови деловни
активности во земјоделско - прехранбениот сектор, кои
имаат иновативен потенцијал и кои можат да станат
мултипликатори на компаративните предностите на
регионот. Проектот, исто така, треба да понуди решенија
на идентификуваните предизвици преку промовирање
на претприемништвото за млади високообразовни
кадри, со цел тие да создадат нови одржливи агро бизниси.
Во имплементацијата на проектот ќе бидат вклучени

производството на свежо овошје, зеленчук, вино и
органското производство, но, исто така, и преработката
на храна и Агро - туризмот. Специфични цели на
проектот се истражување на можностите за кариерен
напредок што земјоделско - прехранбениот сектор им ги
нуди на новите млади претприемачи и идентификување
на иновативните деловни идеи кај младите во земјоделско - прехранбениот сектор. Поддршка на млади
претприемачи за надминување на бариерите за
започнување деловни активности, како и обука на висококвалификувани кадри во специфичните области и
деловна обука за критична маса на висококвалификувани
професионалци во секторот. Реализацијата на проектот е
предвидено да трае 18 месеци., а ќе започне веднаш по
потпишувањето на договорот.

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ КАПАЦИТЕТ
Во Општина Гевгелија,
во тек е кампањата „Мојот
данок, за мојата општина“, како
дел од проектот на УСАИД за
зајакнување и подобрување
на капацитетите во локалната
самопуправа за искористување
на ресурсите, а со тоа и подобрување на финансиското работење, менаџирање и пружање услуги кон граѓаните.
Едукативната кампања има за
цел да ја информира јавноста
дека плаќањето данок на имот
е должност на секој граѓанинданочен обврзник, но во исто
време и придонес на поединецот
за градење на подобра иднината
на општината. Имено, секој
граѓанин - даночен обврзник
со навремено подмирување
на данокот на имот го полни
Општинскиот буџет со кој се

реализираат сите планирани
јавни и инфраструктурни проекти.
Едукативната
кампања
„Мојот данок, за мојата општина“
е дел од активностите кои се
спроведуваат во рамките на
овој проект. Општина Гевгелија
е дел од првата група, во
која се вклучени 16 општини
во проектот на УСАИД за
зајакнување на капацитетите и
искористување на ресурсите
(СРМА). Списокот на Општини за
имплементација на овој проект е
проширен на уште 24 Општини.
Од УСАИД очекуваат со овој
проект да се подобри процесот
на планирање на буџетот, но и
Владините капитални трансфери
преку подобра координација
меѓу локалната и централната
власт.
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ХРОНИКА

ПОСЕТА НА ШТИТЕНИЦИТЕ НА
ЦЕНТАРОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“

ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
ПОПИШАНИ 21.582
ЖИТЕЛИ
Во Општина Гевгелија живеат 21.582
лица од вкупното резидентно население.
Според објавените резултати на Државниот завод за статистика од Пописот 2021
година, во Општината се попишани се 8.386
домаќинства и 10.833 стана. Од вкупниот
број попишано население, 10.700 се мажи,
а 10.882 жени. Во поглед на етничката
припадност, како Македонци се изјасниле
19.778 лица, од кои 9.736 мажи, а 10.042
жени, по што следуваат 266 Власи, од кои 156
мажи и 110 жени, 217 Срби, од кои 125 мажи
и 92 жени. Во Општината, спо-ред пописот,
живеат 59 Турци - 37 мажи и 22 жени, 21 Ром
- 11 мажи и 10 жени, 20 Албанци - 4 мажи и
16 жени, 8 Бошњаци - 5 мажи и 3 жени. Други
неспомнати се 162 жители, од кои 87 мажи
и 75 жени, а за етничката припадност не се
изјасниле 2 мажи и 2 непознати.
Вкупниот број на резидентно население во Република Северна Македонија,
изнесува 1.836.713 милиони жители, од
кои како Македонци се изјасниле 58,44 %
од граѓаните, 24,3% се Албанци, 3,86 %
се изјасниле како Турци, 2,53% како Роми, 0,94 % се Власи, а 0,87% Од вкупното
резидентно население 50.4 % се жени, а
49.6% се мажи. Според возрасната структура, најголем процент од населението 7 %
- се во возрасната група од 40-44 години,
а попишанo е 51 лицe на возраст над 100
години. Со Пописот се попишани вкупно 2.097.319 лица, од кои 1.836.713 се
резидентно население, а 260.606 лица се
нерезидентно население.
Според Пописот од 2002 година, во
Општина Гевгелија попишани биле 22.988
лица, од кои 22.258 Македонци, 367 Срби,
214 Власи, 8 Албанци, 31 Турци, 13 Роми,
5 Бошњаци и 92 останати. Споредбено со
најновите податоци од минатогодишниот
попис, во општина Гевгелија бројот на
резидентното население се намалил за 1406
лица.
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Штитениците на Центарот за лица со посебни потреби „Мајка
Тереза“- Гевгелија, во пресрет на велигденските празници,
го посетија градоначалникот на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов и му ги честитаа велигденските празници. Притоа,
му подарија велигденски подароци што самите ги изработија. На
средбата беше изразено обостраното задоволство од досегашната
соработка на Општина Гевгелија со Центарот „Мајка Тереза“.

Совет на Општина Гевгелија

ПОКАЧЕНИ ЦЕНИ НА ТАКСИ ПРЕВОЗОТ

Советот на Општина Гевгелија го усвои барањето на
Здружението на такси-компании во Гевгелија и донесе Одлука
за поскапување на такси-превозот за 60%. Согласно Одлуката,
цената за старт од сегашните 50 е зголемена на 80 денари и за
секој нареден километар, наместо досегашните 23 денари, ќе се
наплаќаат по 33 денари, а чекањето од четири е зголемено на 7
денари од минута. Стартната цена на ноќната тарифа, која ќе се
применува од 22 часот вечерта до 6 часот наутро, изнесува 90
денари, плус 35 денари за поминат километар, како и празнична
тарифа со цена од 100 денари за старт и 40 денари за изминат
километар. Гевгелиските таксисти ќе добијат и дополнителен
паркинг-простор на неколку локации во градот кои беа посочени
од нивна страна. Барањето за поскап такси превоз е резултат на
зголемените цени на горивата, наспроти важечките цени кои се
донесени пред четири години.

ДОНАЦИЈА ЗА УКРАИНА
Општина Гевгелија ќе издвои 200.000 денари од Општинскиот буџет за помош на граѓаните во Украина. Поради воената инвазија во оваа земја, Советот на Општина Гевгелија
донесе Одлука за доделување хуманитарна помош, за ублажување на последиците од воените дејствија. Донираните
општински средства ќе бидат префрлени на жиро-сметката
на ОО Црвен крст - Гевгелија, наменети за хуманитарни цели.
Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон Сарамандов, ги
информираше советниците за посетата на неколку граѓани од
Украина, кои по бегството од воените жаришта пристигнале
во општина Гевгелија, како и за преземените активности на
Општина Гевгелија во соработка со ОО Црвен крст - Гевгелија и
ЈЗУ Општа болница со проширена дејност- Гевгелија за помош
на овие граѓани.

ХРОНИКА

БЕЗ ПОГОЛЕМИ
НАРУШУВАЊА НА ЈАВНИОТ
РЕД И МИР
Безбедносната состојба во општина Гевгелија
oд аспект на јавниот мир и ред во 2021 година е
стабилна, е констатирано во Извештајот за јавната
безбедност на подрачјето на општина Гевгелија на
ПС- ОН Гевгелија, кој беше предмет на расправа на
7 седница на Советот на Општина Гевгелија. Според
извештајот, не биле регистрирани нарушувања
на јавниот ред и мир од поголем обем или пак
нарушувања на јавниот ред и мир кои можат
да ја вознемират јавноста и да предизвикаат
загриженост по личната безбедност на граѓаните и
нивниот имот.
За разлика од 2020 година, во 2021 година
зголемен е бројот на прекршоци, но голем дел од
нив биле од претходната година. Во текот на 2021
година, вкупно се регистрирани 32 нарушувања
на јавниот ред и мир. Констатирани се 223
прекршоци поради непочитување на мерката за
заштита од КОВИД-19. За разлика од 2020 година,
во 2021 забележано е зголемување на бројот на
сообраќајни несреќи - 81, од кои 53 на отворен пат,
а 28 во населени места. Најчеста причина за нивно
случување било управувањето на возило под
дејство на алкохол.

ТППЕ- Гевгелија доби нова опрема за
спасување од поплави

ТППЕ- Гевгелија доби нова опрема за спасување од
поплави од Дирекцијата за заштита и спасување, кој сет
се состои од: 1 агрегат, 2 потопни пумпи, 3 црева, техничко
јаже, рефлектор со постолје и универзален клуч за
спојка. Со доделената опрема значително се подобрува
капацитетот на ТППЕ- Гевгелија за справување со поплави.
Пред посетата и примопредавањето на опремата во
ТППЕ- Гевгелија, градоначалникот на општина Гевгелија,
Андон Сарамандов, оствари средба со заменик-директорот Зулфикар Зејнулаи и други претставници на
Дирекцијата за заштита и спасување. На средбата стана
збор за понатамошната соработка и активностите
помеѓу локалната самоуправа и Дирекцијата за заштита
и спасување, со цел зајакнување на капацитетите
во областа на цивилната заштита. Градоначалникот
Сарамандов изрази благодарност до Дирекцијата за
заштита и спасување за доделената опрема на ТППЕГевгелија, која е од огромно значење и ќе придонесе
за поефикасно справување на пожарникарите при
интервенцијата во случај на елементарни непогоди.

ПРИЗНАНИЈА ЗА
ПОВЕЌЕКРАТНИТЕ
КРВОДАРИТЕЛИ

Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов, по повод Денот на крводарителството, им
додели признанија и пригодни подароци на повеќекратните крводарители во општина Гевгелија. Посебни
признанија им беа доделени на 5 крводарители- жители на
општина Гевгелија, на Воислав Маџунков и Никола Ќириќ
за 100 крводарувања, на Никола Опров и Трајче Тодоров
за над 25 и на Борис Делев за над 70 дарувања. Честитајќи
им за придонесот во спасувањето на човековите животи
со дарувањето на нивната крв, Градоначалникот истакна
дека тоа претставува највисок чин на хуманоста.
Инаку, во акцијата за крводарување што ја организираше Општинската организација на Црвен крст Гевгелија,
во соработка со Планинарското здружение „Кожуф“–
Гевгелија по повод нивниот 70-годишен јубилеј, беа собрани 48 крвни единици. Во акцијата, покрај членовите на
ова здружение, се приклучија и други хумани граѓани, а
меѓу нив и 15 млади лица. По повод 17 март – Денот на
крводарителството и 77 - годишнината од основањето на
Црвениот крст, Општинската организација на Црвен крст
и градоначалникот на општина Гевгелија на крводарителите со 5, 10, 25, 50 и 100 крводарувања им додели благодарници, признанија и плакети за нивното хумано дело.

ГОДИНАВА, ДВЕ ЛАРВИЦИДНИ И
ДВЕ АВИОНСКИ ПРСКАЊА ПРОТИВ
КОМАРЦИ
Советот за развој на Југоисточен плански регион
одлучи годинашното третирање против комарци
да биде организирано на територијата на сите
10 општини во ЈИПР. Договорено е да бидат
реализирани две ларвицидни прскања и 2 авионски
прскања против возрасни комарци. За разлика
од порано кога дезинсекцијата против возрасни
комарци се извршуваше теристички, односно по
земјен пат, овој пат ќе биде спроведено авионското
прскање, кое во претходните години се покажа
како поефикасно. Според претседателот на ЈИПР
и градоначалник на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов, на последната седница на Советот,
било побарано интензивирање на постапката за
спроведување на заштитата и навремено да се
отпочне со третманите заради поголема ефикасност
во заштитата на граѓаните во ЈИПР од комарци.
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КУЛТУРА

ИЗЛОЖБА ЗА НАИВНАТА УМЕТНОСТ
ВО МАКЕДОНИЈА
Во Уметничката галерија Амам во Гевгелија
беше отворена изложба на дела од македонските
наивни уметници. Меѓу нив и на гевгеличанецот
Георги Хаџи Наков- Гисник, кој важеше за еден
од првите претставници на современата ликовна
уметност во регионот, но и за предвесник на
наивната уметност. Токму и затоа на свеченото
отворање изложените дела со наивна уметност на
Гисникот, но и на другите македонски и гевгелиски
наивци предизвикаа изненадување.
Изложбата ја отвори Бобан Хусеновски,
директор на Музејот во Гевгелија, кој по Скопје
и Куманово, ја организираше оваа интересна
изложба и во Гевгелија, овозможувајќи им на
гевгеличани да видат дел од сликите создадени од
наивните уметници во Македонија. Тоа се „сликари
во Недела“, кои го доловуваат секојдневието на
платно, нагласи Хусеновски. Авторот на изложбата,
Гоце Божурски, истакна дека официјализирањето
на „наивната уметност“ започнува во 1912 г. со
издавањето на алманахот „Дер Блауе Рајтер” кога
Василиј Кандински и Франц Марк објавуваат шест
репродукции од цариникот Анри Русо.
- Историската улога на предводник на
просторите на Југославија му припаѓа на Крсто
Хегедушиќ, на чија иницијатива на 13 септември

1931 г., на III изложба на групата „Земја” во Загреб за
првпат биле видени творбите на Иван Генералиќ и
Фрањо Мраз. Зачетоците во оваа творечка област
во нашата земја се евидентираат низ активностите
на припадниците на најстарата генерација, во
периодот меѓу двете светски војни, на велешанецот
Саздо Хаџи Петрушев (1909–1995) и гевгеличанецот
Ѓорѓи Хаџи-Наков–Гисник (1912–1969), кои се
сметаат за предвесници на појавувањето на наивата
кај нас. Вистинското втемелување се одбележува
преку делувањето на Вангел Наумовски, нашиот
колосален претставник, горостасот меѓу уметниците,
кој не е великан само во рамките на наивата, туку
и во современа уметност воопшто, чие значење ги
надминува националните рамки, нагласи Божурски.

ОЖИВЕАНИ СПОМЕНИ НА 20 ИЗДАНИЕ НА „ЗА ТЕБЕ ЉУБОВ МОЈА“
Со познатите стихови на Жак Превер „Отидов
на пазарот за птици и купив птица за тебе љубов
моја, отидов на пазарот за цвеќиња и купив цвеќе
за тебе љубов моја...“, започна 20. по ред „За тебе
љубов моја“, традиционалната поетско-музичка
манифестација, која стана културен бренд и печат
на Гевгелија. Годинава, oваа манифестација, што ја
организираше ЈОУ Дом на култура „Македонија“Гевгелија, беше посветена на Слободанка Дуева,
нејзиниот зачетник и творец, но и на сите останати
културни работници кои, за жал, не се повеќе живи,
а го дале својот придонес во програмата на „За тебе
љубов моја“ и, воопшто, во развојот на културата во
Гевгелија.
Дел од долгогодишните соработници и
организатори, Даниела Џишева и Тони Аврамов,
професори по македонски јазик и литература,
зборуваа за ликот и делото на Слободанка Дуева,
долгогодишен директор на ЈОУ Бибилиотека
„Гоце Делчев“ во Гевгелија. Со приказ на аудиовизуелни записи од „За тебе љубов моја“ низ
годините, публиката имаше можност да се присети
на Славјанка Трајкова, Орце Издушнов, Бошко
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Бозаџиев, Ристо Калиников и Васил Ангов.
Во годинашната програма, стихови од домашни
и странски поети, како и сопствена поезија, читаа
долгогодишни, но и релативно нови учесници:
Ламбрина Лазаревска, Бојан Алексов, Катица
Џишева Дупарова, Љупка Урумова, Весна Ристова,
Светлана Стојковиќ, Стефчо Стефанов, Силвестер
Проле, Каме Ќаев, Ангела Михајлова и Петар Јанчев.
Додека, во музичкиот дел настапија: Александар
Стојанов, Цветанка Демерџиева, Димитар Ангов
и Борче Ристовски, Теодора Гошева Капсарова и
Филип Ангов.

КУЛТУРА

АНСАМБЛИТЕ „БОЈМИЈА“ И „ЉУБОМИР ИВАНОВИЌ- ГЕЏА“
ГИ ВООДУШЕВИЈА ГЕВГЕЛИЧАНИ
Ансамблот „Бојмија“ од Гевгелија со своите гости – КУД „Љубомир Ивановиќ- Геџа“ од Ковачевац,
Република Србија ги воодушевија љубители на фолклорот во Гевгелија. На концертот во Народниот театар,
публиката уживаше во настапот на членовите на двете
фолклорни друштва. Пред се, поради извонредните
изведби на македонските и српските песни и игри.
Гостите настапија со сплет на игри од Централна
Србија, Влашки игри, Игри од Југот на Србија и Шопска
тројка и надигрување. Домаќините пак ги изведоа
Повардарије, Радовишки собор, Копачија Пијанец,
и Беломорски бисер. Со ваквата избрана програма
двете друштва, ансамблот „Бојмија“ и КУД „Љубомир
Ивановиќ – Геџа“, ја остварија главната цел - со игра
и песна да се запознае културата на двата народи и
нивната традиција.

KУД „Љубомир Ивановиќ- Геџа“ е формирано
во 2013 година, во селото Ковачевац, во близина
на Младеновац, Република Србија. Во друштвото
членуваат 130 членови кои се поделени во пет различни
групи и секции. Соработка со Ансамблот „Бојмија“ е
повеќегодишна и покрај заедничките средби и посети,
редовно содржи и заеднички концерти во двете земји.

ОТВОРЕНА НОВА КНИЖАРА „THE BOOK SHOP“
Во рамките на Едукативниот центар „My school“
во Гевгелија, отворена е нова книжара „The Book
Shop“, кое се совпадна со Меѓународниот ден на
литературата за деца. Покрај бројните гости, на
отворањето присуствуваа и познатите писатели
за деца, Горјан Петревски и Јадранка Клисарова,
кои прочитаа и рецитираа дел од своите песни за
деца и за возрасни. Сопственичката на ова убаво
книжевно катче во Гевгелија, Татјана Николовска, која
и самата е книжевник, не го криеше задоволството за
остварување на нејзината дамнешна желба:
- Мислам дека на Гевгелија и беше потребно
вакво едно културно катче, каде луѓето ќе дојдат да
побараат книга за своја душа. Ќе соработуваме со сите
издавачки куќи, пред се македонски, затоа што мислам
дека имаме добри писатели кои создаваат прекрасни
дела. Секоја недела ќе имаме нови наслови, кои ќе ни
ги сугерираат нашите посетители и читатели, а секој
месец ќе организираме и книжевни настани. Цел ми
е да ја развиеме љубовта кон книгата, пред се, кај
детската популација и со тоа да ја оттргнеме за момент

од мобилните телефони.
Познатиот македонски писател, Горјан Петревски,
откако изрецитира неколку свои песни за деца,
го изрази своето задоволство што е во Гевгелија,
особено, што граѓаните, посебно најмладите добиваат
уште еден храм на книгата. Јадранка Клисарова, која
по професија е наставник и потекнува од гевгелискиот
крај, потсети дека на децата треба да им се чита уште
додека се наоѓаат во мајчината утроба, а потоа кај нив
секојдневно треба да се развива љубовта кон убавиот
пишан збор

ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА „РАЗВЕДИ МЕ“

Театарската сезона во Гевгелија продолжи со гостувањето на
театарот „Провокација“ со претставата „Разведи ме“, во режија на
Роберт Ристов. Гевгеличани, оние постарите од 16 години, поради
експлицитно отворените сцени, имаа можност да присуствуваат на едно
ново театарско доживување. Ситуациите што ги третира претставата
ги натераа да погледнат на работите од поинаква перспектива и да ги
преиспитат своите ставови околу одредени прашања, кои многу често
си ги поставуваат, а во врска со љубовта. Всушност тоа беше и целта на
авторот, режисерот и актерската екипа што ја сочинуваа: Роберт Ристов,
Мирјана Поповска Ристова, Зорица П. Панчиќ, Љубиша Савановиќ и
Благоја Чоревски Чоре.
Домот на културата во Гевгелија со организацијата на ова
театарско гостување сакаше да ја збогати театарската понуда во
Гевгелија и според реакциите на гледчите успеа во тоа.
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КУЛТУРА

СТЕФЧО СТЕФАНОВ
ГЕВГЕЛИСКИОТ МАРКО ЦЕПЕНКОВ
Во Народниот театар во Гевгелија, во организација на Градската библиотека „Гоце Делчев“,
беше промовирана најновата, четврта по ред книжевна рожба „Ај шо лафиш“ на Стефчо
Стефанов, издадена 2020 година. Беше тоа своевидна литературно-музичко едукативна
вечер посветена на книгата, за која Стефче ќе рече дека претставува вистински учебник по
историја, запишани фрази и изрази кои останале во колективната меморија на луѓето од ова
поднебје и кои и ден-денес се употребуваат.
„Кога ја читам книгата, не ги гледам само
зборовите, јас ја гледам тета, вујче, мојата комшивка,
ги гледам луѓето кои се уште ги паметам и ги слушам
како говорат на овој наш, специфичен дијалект“,
вели Лилјана Пецова Илиевска, промотор на
книгата „Ај шо лафиш“ на Стефчо Стефанов, која на
промоцијата во Гевгелија се „дотркала“ од Скопје.
Промоцијата, во една лежерна атмосфера, која
прилегаше повеќе на седенка со лаф-муабети и
песни, исто „кути“ на роденден, искрено му кажа
во „фаца“ на својот пријател Стефанов дека книгата
„Ај шо лафиш“ не е само негова, туку е на сите
гевгеличанки и гевгеличани.
И бидејќи, како што напиша Стефчо пред
настанот на својот фејсбук профил, „лесно е да
кажам фала, ама тежат толку фалби“, да не му биде
тешко, овој пат фалбите ќе одат на сметката на
неговите баба и дедо. Тие се директните виновници
што постојат и двете негови книги, „Гевгелексикон“
и „Ај, шо лафиш“, оти како мал тој не одел во
градинка, туку млекото го пиел во нивно друштво и
вредно ги помнел сите зборови и фрази кои тие ги
употребувале во секојдневниот говор.
А се почна токму со книгата „Гевгелексикон“
која се појави во 2014 година. Се работеше за
книга со гевгелиски изреки, 500 на број, кои тој ги
запишал според принципот „што разбрал-разбрал,
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што не разбрал-питал, па напишал“. Во второто
издание, оваа бројка се зголемува на 1040 зборови.
Инаку, Стефанов не е македонист, ниту лингвист,
работи како професор по психологија, „без брада
и строг диоптриски поглед“ во Средното училиште
во Гевгелија, автор е на една претходна новела,
член на тимот што стои зад фестивалот „Бош” и зад
независното електронско списание „Чивилук“.
Идејата за „Гевгелексикон“, вели Стефчо
Стефанов, е родена пред 20 години кога тој ги
започнувал студиите во Скопје и кога неговиот
роден, гевгелиски дијалект доаѓал во контакт
со некој што не го разбирал. Од друга страна,
има зборови во овој дијалект што звучат толку
автентично, чудно, интересно, па дури и скокотливо
смешно, што авторот имал чувство дека ќе биде
вистинска штета да не се споделат, објаснат, а со тоа
и зачуваат како вредност за идните генерации која
ќе разведрува и едуцира.

КУЛТУРА
посебниот ракурс на мобилниот на Стефанов. И
да не ја тупам многу, Стефчо убаво си напишал
дека „Ај шо лафиш“ е збир на сочувани, негувани,
менувани, потполно нови и употребливи изрази кои
се суровина за полна уста муабети и кои стигнуваат
најбргу до насмевката на секој оној што со себе носи
гевгелиски филтри за видувања.

Јован Костов, уште еден гевгеличанец, асистент
по информатичка лингвистика од Универзитетот
Сорбона во Париз, ќе го нарече Стефанов гевгелиски
Марко Цепенков, неуморен собирач на гевгелиската
лексика. Со ова книжуле, вели Костов, Стефчо ја
докажува во пракса дефиницијата на Крсте Петков
Мисирков која вели дека речникот на македонскиот
јазик треба да биде составен од сите негови говори, а
не само од оние четири, централни, кои се користат
во македонскиот литературен јазик. Затоа што во
Македонија се зборуваат и многу други говори, а „се
лафе и гивгилиски“.

Книгата си го живееше својот живот во рацете
на сите оние кои сакаа да го поднаучат гевгелискиот
дијалект. А, за споредбата со Цепенков, Стефанов
вели: ем ми годи ем ме заплашува, поради
стравопочитта која ја имам кон делото на големиот
Марко Цепенков. Споредувањето го сфаќам како
провокација дека не треба сето ова да заврши само
со објавување на „Гевгелексиконот“ и дека треба
оваа „беља“ која ја направив со книжулето да е прво
скалило кон натамошно откривање на големото
богатство на гевгелискиот дијалект. И, навистина
по шест години, во 2020, Стефчо направи уште една
„беља“, книгата „Ај шо лафиш“, братче на претходно
спомнатиот „Гевгелексикон“. Од ова книжуле
читателот кој не е од Гевгелија ќе дознае на пример
дека „галиник тиквеник“ да ти било разгалено дете,
„гиниш си ја тере“, на скопски би било баш му е гајле,
а „на с´т п´н´гон“ значело згора на се.
Во книгата има и срамотни фрази, си признава
Стефчо, а сите слики се од Гевгелија, видени низ

„Путуљум, путуљум“, Стефчо одлично си ја
завршил својата работа, остава уште едно дело кое
некои идни генерации, заедно со „Гевгелексикон“
научно ќе го истражуваат и проучуваат, и сега тој
ич не са с´к´лдисаве, го гледам капта „на јан си ја
ставил“, ги заборавил сите маки низ кои морал да
помине додека ја пишувал оваа книга. А вие, драги
гевгеличани, земете си го ова книжуле кое може да
си го носите во џебот и секогаш кога не ви е нешто
потаман, извадете го од џебот, прочитајте некои од
500 изреки, и веднаш ќе ви се врати насмевката на
вашите лица.

И на крајот да завршам со зборовите на Стефчо,
кој цитираше познат руски лингвист: „Јазикот е
дијалект што има своја армија и морнарица“.
„Капетане“ Стефчо, употребувај ја и понатаму
оваа своја армада и создавај и во иднина вакви и
слични дела со кои ќе ја радуваш гевгелиската и
македонската јавност.
Љубчо Алексовски
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ОБЈАВЕН КОНКУРС ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Министерството за образование
и наука го објави Конкурсот за упис на
ученици во јавните средни училишта
за учебната 2022/2023 година, средно
образование. Согласно наставните
планови и програми, во СОУ „Јосиф
Јосифовски“- Гевгелија, во учебната
2022/2023 година ќе се запишат
268 ученика во прва година средно
образование, распоредени во 10
паралелки, со настава на македонски
јазик. Од кои:
- 3 паралелки Гимназиско образование - 102 ученика, 4 - годишно
образование, 60 поени минимум;
- 1 македонско - француска
билингвална паралелка - 34 ученика,
4 - годишно образование, 60 поени
минимум;
- 2 паралелки со 50 ученика во
Угостителско - туристичка струка,
од кои 1 паралелка, со 25 ученика,
профил Хотело - туристички техничар, 4-годишно образование, 45
поени минимум и 1 паралелка со 25
ученика, профил Келнер и готвач,
3 - годишно образование, 45 поени
минимум;
- 1 паралелка со 34 ученика, Економско - правна и трговска струка,
профил Економски техничар/бизнис,
4-годишно образование, минимум 60
поени;

- 1 паралелка со 34 ученика,
Здравствена струка, профил Гинеколошко - акушерска сестра
и физиотерапевски техничар, 4 годишно образование, 70 поени
минимум;
- 2 паралелки со 50 ученика,
Машинската струка, од кои 1 паралелка со 25 ученика, профил
Машински техничар за моторни возила, 4 - годишно образование, 45
поени минимум и 1 паралелка со 25
ученика, профил Автомеханичарзаварувач, 3 - годишно образование,
минимум 30 поени.
Пријавувањето и запишувањето
на учениците ќе се врши во еден
уписен рок, со три пријавувања во
јуни, 2022 година. Првото пријавување на учениците ќе биде на 14 и
15 јуни, второто пријавување на 21 и
22 јуни 2022, а третото пријавување
на 28 јуни 2022.

БЕСПЛАТЕН ОФТАМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
ЗА ПРВАЧИЊА
Во пресрет на уписот на
првачиња во учебната 2022/23
година, Општина Гевгелија
во соработка со Општата
болница - Гевгелија обезбеди
бесплатен офтамолошки преглед за идните првачиња.
Согласно новиот Закон за
основно образование, сите
родители на пр-вачињата при
нивното запишување, покрај
потребната
документација,
треба да достават потврда за извршен офтамолошки преглед. Во
координација со ЈЗУ Општа болница со проширена дејност на
родителите на идните првачиња им
се обезбедени слободни термини
за закажување офтамолошки преглед преку матичните лекари. Покрај

20

потврдата за извршен офтамолошки
преглед, при уписот се доставуваат
и извод од матичната книга на
родените за детето, потврди за
примените задолжителни вакцини
за детето и извршен стоматолошки
преглед, издадени од надлежна
здравствена установа.

Априлијада

ПРОГЛАСЕНИ
НАЈДОБРИТЕ МАСКИ

Денот на шегата, 1 Април,
во Гевгелија беше одбележан
со традиционалната „Априлијада“. На Градскиот плоштад, дечињата од нижите
одделенија во ООУ „Крсте
Мисирков“ и ООУ „Владо Кантарџиев“, како и дечињата од
возрасните групи во детските
градинки ги презентираа групните маски со креативни
костими
и
кореографии
пред своите родители и
многубројната публика. Но, и
пред комисијата, задолжена
за оценување.
За најдобри беа прогласени
следниве 5 групни маски:
„Пирати“ - I г одд. од ООУ
„Крсте Мисирков“- Гевгелија,
„Рококо“- III 2 oдд. од ООУ
„Владо Кантарџиев“ - Гевгелија, „Корона чао“- III a одд.
од ООУ „Крсте Мисирков“ Гевгелија, „Рокери“ - V 2 одд.
од ООУ „Владо Кантарџиев“Гевгелија и „Сложувалка“
- IV в одд. од ООУ „Крсте
Мисирков“ - Гевгелија. Жирикомисијата одлучи да додели
и една специјална награда
на групата „Пеперутка“ од
ЈОУДГ „Детска радост“ - Гевгелија за маската „Весели рибички“. Одржувањето на традиционалната „Априлијада“
беше во организација на ЈОУ
Пионерски дом - Гевгелија,
а под покровителство на
Општина Гевгелија. Наградите
за најуспешните маски им беа
вречаени на учениците за
групни и поединечни маски
по манифестацијата.

МЛАДИ

СТИПЕНДИИ ЗА ПЕТ СТУДЕНТИ
НА ОПШТАМЕДИЦИНА

Марија Бојкова, Ева Петкова, Нина
Ангелкова, Софија Маркова и Кристина
Коцева се петте студенти-добитници на
стипендии, согласно Одлука на Советот на
Општина Гевгелија за стипендирање студенти,
запишани на Медицинските факултети, од
општина Гевгелија. По разгледувањето на
пристигнатите апликации, Комисијата за
образование, култура и спорт при Советот на
Општина Гевгелија донесе едногласна одлука
за стипендирање на овие студенти, запишани на
Општа медицина во студиската година 2021/2022
година, бидејќи ги исполнуваат предвидените
критериуми. Висината на стипендијата ќе изнесува

6.000 денари месечно, за 10 месеци во академската
година, се до завршувањето на факултетот.
Средствата ќе бидат обезбедни од општинскиот
буџет, а ќе се доделат согласно потпишаниот
договор за стипендирање.

ГРУПНИ ЧАСОВИ ЗА ПОЧЕТНИЦИ ЗА СВИРЕЊЕ НА ГИТАРА
Во Домот на културата во Гевгелија започнаа да
се одржуваат групни часови за учење на свирење
на гитара и бас-гитара за заинтересираните
деца на возраст од 9 до 15 години. Часовите се
одржуваат од понеделник до четврток, попладне,
од 17 до 19 часот во просториите на Народниот
театар. Според музичарот Костадин Динев, кој ги
одржува часовите, првичниот интерес на децата
кои сакаат да свират гитара или бас-гитара е
задоволителен. Имено, часовите во моментот
ги посетуваат над 20 деца, кои ги совладуваат
вештините на овој популарен инструмент.
Групните часови за почетници за свирење на

гитара беа организирани по иницијатива на
градоначалникот на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов.

На Меѓународниот натпревар во Нови Сад

НАГРАДИ ЗА ТАНЦОВОТО СТУДИО „МИСТИК“
По двегодишната пауза поради КОВИД-19
пандемијата, Танцовото студио „Мистик“ од
Гевгелија повторно учествуваше на Меѓународните
натпревари по модерен танц во Нови Сад,
Република Србија. Членовите на „Мистик“ беа дел
на „Денс фестивалот“, кои со своите кореографии
се натпреваруваа во силна конкуренција со повеќе
танцови групи од земјите на Балканот.
На Фестивалот членовите на танцовото студио
„Мистик“ освоија четири награди. И тоа, прво место
во хипхоп групата мини деца, второ место во групата
деца и две трети места во групата јуниори и јуниори
2. Кореографот Александар Аврамов, задоволен од
претставувањето, изрази благодарност до Општина
Гевгелија и градоначалникот на општина Гевгелија,
Андон Сарамандов, за поддршката на активностите
на Танцовото студио, преку Програмата за финансирање на културните активности во 2022 година.

„Денс фест“ во Нови Сад е танцова манифестација
која ги собира љубителите на танцот, танчерите,
тренерите, кореографите и реномираните свестки
стручњаци од оваа област. Целта на Фестивалот е
создавање услови за промоција на младите таленти,
како и размена на идеи и поддршка на танцовите
уметници.
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Разговор со Никола Танчевски, претседател на ФК „Кожуф“

ЦЕЛ - ВЛЕЗ ВО ЕДИНСТВЕНАТА
ВТОРА ЛИГА ДОГОДИНА
Фудбалскиот клуб „Кожуф“ е еден од најстарите фудбалски клубови во Македонија. Формиран е во
далечната 1922 година од минатиот век. Времињата и генерациите се менувале, а останувало исто
името - Кожуф. Низ сите десет децении, почнувајќи од онаа пролет 1922 година кога првите фудбалери
го облекоа црвено-белиот дрес, името и бојата на дресовите остануваат исти. Кожуф, со години е
во Втората лига, а гевгеличани се надеваат дека гевгелискиот клуб ќе стане она што некогаш беше,
респектабилен член на Првата македонска фудбалска лига.
Како поранешен фудбалер,
сигурно за вас е предизвик да
бидете претседател на клуб со
долгогодишна традиција и би
рекол гордост на Гевгелија?
Фудбалскиот клуб „Кожуф“
е клуб со навистина голема
традиција, низ него поминале
голем број одлични играчи,
како од нашиот регион, така и
од Македонија и надвор од неа.
Секако, довербата што ми е дадена
да бидам претседател на еден
таков клуб, за мене претставува
голема чест и предизвик, како
поранешен играч на овој клуб.
Во каква финансиска ситуација го затекнавте Клубот?
Клубот го затекнавме во
навистина лоша финансиска
ситуација, но јас, заедно со членовите на Управниот одбор, а пред
се, благодарение на огромната
поддршка од градоначалникот
на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов, правиме се и на
вистински пат сме да ја стабилизираме финансиската ситуација
во Клубот.
Есенскиот дел го завршивте на 5-то место, оваа година
се чини амбициите да се
борите за првите две места се
минимални?
Оваа година нашите амбиции
се да бидеме некаде на средината
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на табелата, меѓу првите 6 екипи
на крајот на првенството. А
веќе наредната година, наш
единствен предизвик е да се
натпреваруваме во единствената
Втора македонска фудбалска
лига.
По повредите на некои
фудбалери
и
операцијата
на Зумровски, каков е здравствениот билтен на Клубот во
моментот?
Подолго време не мачат
проблемите со повредените
играчи. Поради повреди, надвор
од тимот се Зумров, Костадинов
и Јанкулов, потоа Стојков, кој
се повреди пред почетокот на
првенството, како и Терзиев,
кој настрада во еден дуел на
натпреварот со „Саса“. Меѓутоа,

настојуваме и во вакви услови да
го одржуваме темпото.
Има ли потенцијал ФК
„Кожуф“ да се бори за влез во
Првата лига во догледно време
и кои се предусловите за такво
нешто?
Моментално,
приоритет
ни е целосната консолидација
на ситуацијата во Клубот, па
се надевам дека во догледно
време ќе се создадат потребните
услови. Се разбира, со добри
игри да се направи тој посакуван
чекор напред кон влегувањето во
Првата фудбалска лига.
Неодмна Кожуф потпиша
меморандум за соработка со
Работнички, што значи тоа за
Клубот?

ИНТЕРВЈУ

ФК „Работнички“ е еден
одлично
организиран
клуб
на сите нивоа и еден од
најуспешните фудбалски клубови
во Македонија. Мислам дека
соработката со нив ќе ни биде
од голема полза за натамошниот
развој на нашиот клуб. Таа ќе
се одвива преку едукацијата на
наши тренери, со организирање
на
пријателски
натпревари,
со квалитетно скаутирање и
селекција на млади фудбалери од
овој регион. Како Клуб, чест ни е
и задоволство што потпишавме
ваков
меморандум,
па
ја
користам можноста да изразам
голема благодарност до нивниот
претседател, Драган Поповски, за
соработката.
Оваа
година,
„Кожуф“
доби ваучер од 950.000 денари,
за разлика од претходната,
каде што сумата изнесуваше
2
400.000
денари,
иако,
бодирањето беше исто. Според
вас која е причината за вакво
драстично намалување?

Оваа година нашите
амбиции се да бидеме
некаде на средината на
табелата, меѓу првите
6 екипи на крајот на
првенството. А, веќе
наредната година наш
единствен предизвик е
да се натпреваруваме
во единствената Втора
македонска фудбалска
лига
Ние, како Клуб, навремено
ја
поднесовме
целокупната
документација до Агенцијата
за бодување, но, за жал, оваа
година има голема разлика во
распределувањето на средствата
за разлика од минатата година.
Одговорот зошто е тоа така треба
да го дадат луѓето од Агенцијата
за млади и спорт.

Како сте задоволни со
работата со првиот тим,
а ,особено, со пионерските и
младински категории, со оглед
дека имате и лиценцирани
тренери, има ли интерес кај
младите да тренираат фудбал?
Можам да кажам дека за
ова кратко време откако сум во
Клубот, сосема сум задоволен од
работата и ангажирањето како
на играчите, така и на Стручниот
штаб со првиот тим. Во наредниот
период, ќе бидеме фокусирани на
младите категории на фудбалери,
со тоа што ќе создадеме услови за
поквалитетна едукација и работа
на тренерите на овие категории.
Тоа го мислам, пред се, затоа што
има голем интерес кај младите
од Гевгелија за тренирање на
фудбал.
Оваа година ФК „Кожуф“
слави 100 години од своето
постоење, еден е од најстарите
клубови во Македонија. Како
ќе го одбележете овој голем
јубилеј?
Фудбалскиот клуб „Кожуф“
е еден од најстарите клубови
во Македонија, па затоа овој
100-годишен јубилеј планираме
да го одбележиме на еден
достоинствен начин, онака како
што доликува на еден клуб со
толку голема традиција.
Љубчо Алексовски
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ШАХОТ СЕ ВРАЌА НА
ГОЛЕМА ВРАТА ВО
ГЕВГЕЛИЈА

Неколкумина ентузијасти, меѓу кои Пепи Танчев, Слободан Дачев, Борче Најдески, Борче Танчев,
Петар Димов и Славчо Кочев, неодамна повторно го оформија Шаховскиот клуб „7 Ноември“, овој
пат под име „7 Ноември 2021“.

Со симболично повлекување на првиот потег во партијата
против
секретарот
Слободан Дачев, градоначалникот на oпштина Гевгелија,
Андон Сарамандов, свечено го
означи почетокот на работата
на новиот Шаховски клуб „7
Ноември 2021“ во нашиот град.
Пред голем број на љубители на
шахот, претседателот на Клубот,
Петар Танчев, најнапред искажа
задоволство што после цели 25
години во Гевгелија повторно
ќе заживее Шаховскиот клуб „7
Ноември“, како продолжение
на некогашниот Шаховски
клуб „Ново Поколение“. Тој
искажа благодарност до градоначалникот Сарамандов, по
чија иницијатива се реотвора
овој клуб, како и на Општина Гевгелија која
учествуваше во набавката на опремата потребна
за еден ваков клуб, како и со отстапување на
просторијата, која се наоѓа во поранешниот
објект на Месната заедница, во дворот на
поранешен Извршен совет.

на годината, најдобриот ќе биде прогласен за
најдобар шахист на општина Гевгелија. Првиот
од таквите Гранд при брзопотезни турнири
веќе е одржан во месец март оваа година. На
турнирот, кој се играше по Бергеров систем,
со темпо од 5 минути по меч, зедоа учество:
Проле Мартин, Најдески Благојчо, Думановски
Главна цел на овој клуб, истакна Танчев ќе Коле, Стамков Мартин, Гочев Славчо, Крајчев
биде работата со младите, за што ќе се отвори Александар, Карапеев Зоран, Тучев Влатко,
и шаховска школа за пионери и младинци, кои Петков Доне, Проданов Марко, Танчев Боре,
ќе навлегуваат во сите тајни на оваа древна Андонов Душко, Јовановски Борис, Трајков
игра. Секој месец, потенцираше Танчев, ќе се Ванчо, Андонов Тоше, Атанасов трајче, Глигоров
организираат брзопотезни турнири, а на крајот Филип и Стојанов Томе.
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Победник на првиот турнир
стана Танчев Боре, второто
место го освои Најдески
Благојче, а трет беше Андонов
Тоше.
Во Гевгелија, во минатото
шахот беше доста популарен,
а голем број гевгеличани беа
поклоници на шахoвската
игра. Градската шаховска
екипа „Ново поколение“, односно „7 Ноември“ во еден
момент броеше и над 100
членови. Во него членуваа
шахисти, кои се натпреваруваа
во Македонската лига, меѓу
кои имаше и шахисти кои имаа
прва категорија, како: Димо
Димов, Тихомир Крантов,
Михаил Коџев, Александар
Сингер.
Инаку, основач на овој клуб во 1964
година беше познатиот доктор - интернист
Александар Сингер, кој негуваше блиско
пријателство со многу познати југословенски и
светски шахисти, а некои од нив, како: Глигориќ,
Лазаревиќ, Спаски, Гелер, Ивков и други играа
симултанки во Гевгелија. Тој се вљубил во шахот,
благодарејќи на својата мајка, која од Загреб
му испратила шаховска табла. Американскиот
интернационален мајстор, Лари Еванс, бил
во Гевгелија и бил пријатно изненаден од
организираноста на Kлубот „Ново поколение“.
По неговото враќање во својата земја, ја
испратил својата книга за шаховската игра.
Најголем успех во шахот од Гевгелија
има постигнато Живко Јаневски, двоен
светски првак во компонирање шаховски
проблеми, група помошни матови и тоа на
Првото поединечно Светско првенство во
компонирање на шаховски проблеми во
Санкт Петерсбург, Русија, во 1998 и на Второто
поединечно светско првенство во Порторож,

Словенија, 2002 година. На Третото поединечно
светско првенство во компонирање на
шаховски проблеми, одржано во Евиа, Грција,
го освојува третото место во групата само
матови и четвртото место во групата помошни
матови. За каков меѓународен велемајстор
се работи, покажува и освоеното прво место
и златен медал на Шаховската олимпијада во
компонирање помошни матови, во Нови Сад,
во 1991 година.
Венци Попов беше трипати младински
првак на Македонија, a Ѓорги Прошев беше
истакнат шахист и основач на Шаховскиот клуб
„Вори“, кој егзистираше во средината на 90те години од минатиот век. Со реотворањето
на Шаховскиот клуб „7 Ноември“, во блиска
иднина, ќе се појават нови шаховски мајстори
во нашиот град кои ќе ги достигнат, а зошто
да не и да ги надминат остварувањата на
претходно споменатите играчи, кои преку шахот
ја преставуваа општина Гевгелија на разни
домашни и меѓународни натпреварувања.
Љубчо Алексовски
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На Кавадаречкиот полумаратон

ЕДНО ПРВО, ДВЕ ВТОРИ И ЕДНО ТРЕТО МЕСТО
ЗА АТЛЕТИЧАРИТЕ НА АК „7 НОЕМВРИ“
На годинашниот „4 Кавадаречки полумаратон“,
кој се одржа под мотото „Го сакам Кавадарци“
зеде учество и дваесетчлената екипа на АК „7
Ноември“ од Гевгелија, и тоа во сите три трки, на
полумаратонската, на 10 и на 5 километри. Од
Кавадарци тркачката експедиција од Гевгелија се
врати со едно прво, две втори и едно трето место.
Атанас Епов го освои првото место во трката на 5
километри во машка конкуренција, а Цеца Србова
беше втора во женска конкуренција. Во првите
десет места на 5 километри во машка конуренција,
се најдоа дури тројца атлетичари од гевгелискиот
клуб, освен Атанас Епов, на 5-то место се пласираше
Тодор Анчев, додека 9-то место го освои Никола
Ковачев.
На 10 километри второто место го освои
Ристо Чалков, во машка конкуренција, додека,
во полумаратонската трка кај жените, во групата
+40, третото место го освои Валентина Узунова.

Во полумаратон: настапија Валентина Узунова,
Методија Ичев, Мијалчо Андоновски и Николчо
Ѓорѓиев, на 10 километри трчаа: Ангел Арнаудов,
Благојче Темелковски, Живко Петков, Ангел Делиќ,
Драган Ристов, Димче Андреев, Мики Петровски,
Стојан Делев, Дарко Прошевски и Ристо Чалков,
додека во трката на 5 километри се такмичеа:
Цеца Србова, Никола Нанчев, Атанас Епов, Русимка
Динева, Никола Ковачев и Тодор Анчев.

ВАЛЕНТИНА УЗУНОВА ВТОРА НА „ВОДНО-МАТКА ТРЕИЛ 2022“
На петтата по ред планинска трка „Водно-Матка треил 2022, настапија
речиси 500 планински тркачи, меѓу кои и тркачите од АК „7 Ноември“:
Валентина Узунова, Мијалче Андоновски, Методија Ичев и Димче Андреев. Во
најтешката трка, на 40 километри, Валентина Узунова, во конкуренцијата на
ветеранки, го освои второто место, со време од 7 часа и 31 минута, a Методија
Ичев, на трката на 10 километри, го освои одличното 13-то место, со време
од 1 час и 21 минута. Мијалче Андоновски и Димче Андреев, и покрај лошите
услови, успеaја да ја завршат трката на 27 километри.
Водно-Матка Треилс претставува планински тркачки предизвик, кој ги
носи тркачите низ најубавите, но и најтешки планински патеки и предели на
планината Водно. Заедно со кањонот Матка се двете најпосетувани и најчести
локации за спорт, рекреација и одмор во близина на Скопје.

ЖРК „Ветерани Југ“ на турнир во Нови Сад
ЖРК „Ветерани Југ“- Гевгелија, по двегодишна
пауза поради пандемијата од КОВИД-19, учествуваа
на Меѓународен турнир на ветеранки и ветерани
во Нови Сад. Турнирот беше одржан на 11 и 12
март, 2022 година, во организација на Клубот на
ветерани „021“- Нови Сад, Србија. Учестуваа 12 екипи
ветерани и 8 екипи на ветеранки од Србија, Хрватска
и Македонија, играјќи двапати по 10 минути.
- Спортот не знае за граници, а водечки принцип
на овој турнир е да се промовира спортот и пријателството, но и човечноста што нив ги поврзува. На тој
начин, ние ги прошируваме пријателствата и го
промовираме нашиот град во областа на спортот,
изјавија ракометните ветеранки од ЖРК „Ветерани
Југ“.
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СО СЛИКА И ЗБОР

УСЛУГИ ЗА СТАРИ ЛИЦА
Општинската организација на Црвен крст- Гевгелија започна со давањето на
услуги за нега во домот на лица со над 65 години и лица со попреченост преку
комерцијалниот месечен пакет со утврдени цени за користење на услугата.
Преку ОО Црвен крст- Струмица, со лиценца за негуватели се стекнати 19
лица од општина Гевгелија кои ќе бидат ангажирани за ваквите услуги,
информираше секретарот на ОО Црвен крст- Гевгелија, Лазар Мешков, на
седницата на Советот за социјална заштита, а по барањето на Здружението
за лицата со телесен инвалидитет „Мобилност“- Гевгелија за воведување
социјална услуга за помош и нега во домот.

ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
ЈКПД „Комуналец“- Гевгелија, во соработка со Општина Гевгелија, започна
со уредувањето на парковите и јавните површини во општината. Акцијата
започна со уредувањето на зелената површина пред станбениот
комплекс на улицата „Коле Неделковски“, во Гевгелија. Просторот ќе
биде оплеменет со урбана опрема и хортикултурно уреден, а од ЈПКД
„Комуналец“ најавија дека акцијата ќе продолжи.

И јас сум тука
Во Гевгелија е отворена Изложба на фотографии - фотопортрети на 20
лица со посебни потреби од повеќе градови во Македонија на различна
возраст, а истовремено, е промовирана истоимената книга посветена
на овие лица. „И јас сум тука“ е дел од проектот „Децата не се раѓаат
со предрасуди“, чиј иницијатор е Театарот „Глада Худик“ од Худиксвал,
Шведска, со поддршка на Шведскиот институт. Целта на проектот е
да се смени стереотипниото однесување кон лицата со попреченост,
да се намалат стигмите и да се зголеми свеста за интелектуалната
попреченост.

РЕКОНСТРУИРАН ВОДОВОД
ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија изврши замена на дотраената водоводна линија во Ново
Конско, во должина од 110 метри. Инсталирани се полиетиленски цевки со пречник од
110 мм и издржливост на притисок од 10 бари, со што значително ќе биде подобрено
водоснабдувањето во ова населено место, особено, во летниот период. Исто така, во
Ново Конско е поставен и надземен противпожарен хидрант. Од ЈПКД „Комуналец“Гевгелија нагласуваат дека во наредниот период ќе продолжат со инсталирањето на
надземни противпожарни хидранти и во останатите населени места во општината
заради потребата од брза и ефикасна интервенција во случај на пожар.

ЕКО АКЦИЈА
ЗПСК „Кожув“, по повод 70-годишниот јубилеј, на првиот пролетен ден,
организираше акција за пошумување на локацијата близу депонијата кај Ново
Конско. Посадени се околу 6.000 садници црн бор и багрем. Во акцијата за
пошумување, но и собирање на отпадот, учествуваа 65 лица, меѓу кои членовите
на ЗПСК „Кожув“, претставници од ПСШ „Кожув“- Гевгелија, членови од Црвен крстОО Гевгелија и граѓанското здружение „Чејнџмејкерс“- Гевгелија.

Забава после работа
Домот на културата „Македонија“ во Гевгелија, во соработка со кафе-барот
Barista организираше AFTER WORK PATRУ, пред платото на Народниот театар,
ги презентираше видео-записите од новите песни на SAP Brothers. Забавата
беше збогатена и со музичка програма, во која учествуваа Димитар Новаков,
Кристијан Марковски и Влатко Сапламаев со домашна и странска музика.
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