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Raspi{ani tenderite za izgradba, rekonstrukcija i betonirawe na 
ulici i kraci vo Op{tina Gevgelija

          Општина Гевгелија ги објави јавните повици за изградба, за 
реконструкција и за бетонирање на улици и краци. Со тоа, 
всушност, започнува постапката за реализација на предвидените 
проекти и активности во Програмата за локални патишта и улици 
во Општина Гевгеија во 2021 година. Со јавниот повик за изградба 
на нови улици предвидено е да бидат изградени нови улици во 
Гевгелија и во населените места со вкупна должина од 2000 
метри. Додека за реконструкција на постојните улици предвидена 
е вкупна површина од 16.700 метри квадратни, а за бетонирање 
предвидено е бетонирање на помали улици и краци со вкупна 
површина од 15.250 метри квадратни. Изборот на најповолниот 
изведувач ќе се иврши по електронското јавно наддавање.
           Со распишаните тендери, покрај другото, треба да биде 
извршено  тампонирање и поставувањето на долен строј на двете 
нови улици во станбената населба „Караорман“. Што се однесува, 
пак, до реконструкцијата и бетонирањето, со новите тендери ќе 
бидат опфатени повеќе улици и краци во Гевгелија и во 
населените места. 
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Zapo~na vtoroto polugodie od u~ebnata 2020/21

Денеска, започна второто полугодие од учебната 2020/21 
година. По зимскиот распуст, учениците од 1 до трето одделение 
кои следат настава со физичко присуство, се вратија во 
училишните клупи, а учениците од погорните одделенија повторно 
седнаа пред уредите да слушаат настава на далечина. 
Директорите на гевгелиските училиштата информираа дека 
наставата со физичко присуство во второто полугодие од оваа 
учебна година започна без проблеми, почитувајќи ги мерките 
заштита од КОВИД-19 и пропишаните протоколи за реализирање 
настава. Пред почетокот на второто полугодие, се изврши 
дезинфекција на сите простории во училиштата.

Согласно одлуката на Владата на РСМ, по поднесените 
барања од гевгелиските училишта за одржување настава со 
физичко присуство, во сите основни училишта во општината 
настава со физичко присуство се одвива само за учениците од 
прво до трето одделение. Во ООУ „Климент Охридски“, како и во 
Подрачните училишта во Смоквица, Давидово, Милетково, Моин, 
Кованец, Прдејци, Мрзенци и Богородица наставата со физичко 
присуство се одвива и за учениците од четврто и петто одделение.

Во СОУ„Јосиф Јосифовски“ со физичко присуство 
наставата ја следат  само учениците од стручното образование, 
кои посетуваат практична настава. Додека, сите други ученици, 
како и учениците од погорните одделенија во основните училишта 
наставата ја следат онлајн. Во Основното музичко училиште „Васо 
Карајанов“ во Гевгелија индивидуалната наставата се одвива со 
физичко присуство, додека групната настава онлајн.
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Vtora pobeda na KK "Ko`uv" na Makedonskiot ko{arkarski 
{ampionat

Екипата на КК „Кожув“ славеше против Вардар (86-82) и ја 
запиша втората победа во Македонскиот кошаркарски шампионат. 
Гевгеличани по претходниот триумф кај „Црн Дрим“, дојдоа до 
полн плен и со вардарци, по продлжение.

Гевгеличани тргнаа подобро и први поведоа со 8-0. Сепак, 
скопскиот тим се врати и стигна до егал, а до крајот на 
четвртината Кожуф пак поведе, овојпат двоцифрено. До 
полувремето, натпреварот продолжи со исто темпо, па домаќинот 
на пауза замина со предност од 43-36.

Во продолжението, Вардар целосно се врати и успеа да 
поведе со што вети интересна завршница на натпреварот. 
Последниот период се играше изедначена кошарка, двата тима се 
менуваа во предноста и мечот влезе во трилер завршница. На 
крајот од регуларниот дел немаше победник (73-73), а во 
додатните пет минути „Кожув“ си ја заврши работата 
благодарение на искуството на Силаџи, Симоновски и Караџовски.

Силаџи на овој натпревар реализира 22 поени, но прво име 
беше искусниот Караџовски со „трипл-дабл“ учинок од 15 поени, 
11 асистенции и 10 скока. Марко Симоновски за „Кожув“ уфрли 16 
поени. 
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