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NASTANI
Godi{en koncert na OOMU"Vaso Karajanov““"

Вечерва, Музичкиот оддел на ООМУ„Васо Карајанов“ ќе го
одржи својот традиционален Годишен концерт. На концертот ќе
настапат ученици од ова музичко училиште кои ќе изведат дела на
познати светски музички мајстори на виолина, кларинет, пијанов и
флејта.
Концертот ќе се одржи во Народниот театар во Гевгелија,
со почеток во 20 часот.
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Vo crkvata Sv.Kiril i Metodij - crkovni bogoslu`bi i konmcerti
na duhovna muzika

Црквата „Свети Кирил и Методиј“ во Гевгелија ќе ги
чествува своите патрони, Светите браќа Кирил и Методиј со
посебни црковни литургии и концерти на духовна музика. Во
четврток, 23 мај, во 18 часот, во црквата ќе се служи Вечерна
богослужба, а во 19 часот хорски настап ќе имаат Црковниот хор
„Свети Јован Кукузел“ и Градскиот мешан хор „Гортинија“. На 24
мај, во петок, во 7 часот ќе се служи Утрена богослужба, а во 8.15
часот Света Божествена литургија.
Црквата „Свети Кирил и Методиј“ е изградена во 1896
година, а во неа се наоѓаат девет икони од познатиот македонски
зограф Димитар Андонов - Папрадишки. Според својата
архитектурна форма, таа е трикорабна градба, со рамни дрвени
тавани и со покривна конструкција на две води. Дверите на
црквата се од постаро време и се смета дека се пренесени од
старата црква Света Троица или од манастирската црква „Св.
Спас” во Гевгелија, и се дело на непознат резбар од XVIII век. Во
тек е целосното реновирање на црквата, кое се одвива во две
фази. Работите од првата фаза веќе се во тек и опфаќаат замена
на стариот покрив, глетување на ѕидовите, замена на дрвените со
ПВЦ прозорци, поставување нови резбани дрвени врати, нови
тавани, нов под и комплетно нова фасада. Втората фаза во која ќе
се цртаат нови икони и фрески и ќе се прави новиот иконостас на
црквата ќе трае две до три години.
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INFORMACII
Bezbednosnata sostojba vo op{tina Gevgelija stabilna

-Бзбедносната состојба на подрачјето кое го покрива полициската
станица од Општа надлежност Гевгелија, во текот на 2018 година,
од аспект на јавниот ред и мир, е стабилна, ги информираше
членовите на Советот на општина Гевгелија, на последната
седница, командирот на полициската станица од општа
надлежност-Гевгелија, Миле Ангелков. Според него ваквата
оценка произлегува од пријавените настани, последиците од
пријавените настани и постапувањето на службите по истите. Во
општина Гевгелија не се регистрирани нарушувања на јавниот ред
и мир од поголем обем или кои може да ја вознемират јавноста и
да предизвикаат загриженост по личната безбедност на граѓаните
и нивниот имот. Од страна на службите секогаш е благовремено
интервенирано по пријавени настани кои се однесуваат од
областа на јавниот ред и мир, истите се документирани и против
сторителите, согласно законските прописи се преземени
соодветни законски мерки односно поднесени се барања за
поведување постапка до Основниот суд Гевгелија.
Во текот на 2018 година регистрирани се 70 нарушувања на
јавниот ред и мир, а при нивното расветлување се констатирани
70 прекршоци. Што се однесува до бројот на сторени кривични
дела, во 2018 година се сторени 297, од кои 215 се расветлени.
Од откриените кривични дела на класичниот криминал отпаѓаат
215, на економскиот 18, на организираниот 21, на недозволена
трговија и шверц со дрога 27, а на недозволена трговија со оружје
еден случај.

Ul.Dimitar Vlahov br.4
Tel.++389 34 611-353
tel./faks.
++389 34 211-211
Gevgelija
e-mail
:
kabinet@gevgelija.gov.mk
www.gevgelija.gov.mk

OP[TINA GEVGELIJA

DNEVEN BILTEN
23.05.2019-^etvrtok
U~enicite go promoviraat digitalniot marketing vo gotvarstvoto

Во СОУ„Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија, во рамки на
програмата Еразмус+, се реализира проектот „Дигитален
маркетинг и готварство“, кој опфати двонеделна мобилност на
ученици од економско-правна трговска струка во Даблин, Р. Ирска
и двонеделна мобилност на ученици од угостителско - туристичка
струка во Јанина, Р.Грција. Резултатите беа сумирани на втората
десиминација, што се одржа во хотел „Аполонија“, на која беа
презентирани четири тематски целини.
Првата се однесуваше на разликите меѓу традиционалните
бизнис модели и бизнис моделот Лин Канвас, со посебен акцент
на дигиталниот маркетинг што го промовира овој концепт. Врз
основа на овој модел учениците од економската струка креираа ебизнис план и маркетинг стратегија за три видови ресторани.
Деветте полиња по кои се креираше е-бизнис планот и маркетинг
стратегијата се: проблем на пазарот, сегментација на
потрошувачи, уникатни вредносни пропозиции, решение, клучна
матрица, комуникациски дистрибуциони канали, структура на
трошоци, приходи и нелојална конкуренција. Воедно, учениците
успешно изработија развојна стратегија на потрошувач и
маркетинг стратегија преку изработка на веб страна за својот
ресторан. Во овој дел на дисиминацијата беа вклучени
учениците: Ружица Ѓоргиева, Ана Дучкова, Пепика Јаневска,
Милена Стојанова, Драгана Мишкова, Анита Илиева, Катерина
Митрева, Ѓорге Митров, Малина Павлова, Димитар Чучанов,
Дијана Кованцалиева, Оливер Велков. Катерина Лазарова, Росица
Ајцева,Урош Стамков,Ангелина Несторова, Слободанка Савиќ,
Јована Трајковска, Христина Петковска, Филип Динов, Катерина
Јованова и Марко Агбабиќ. Учениците беа под менторство на
професорите Александра Митровска, Софија Тошева Раманчева,
Јасмина Мицева и Горан Манев.
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Третиот дел од дисиминацијата опфати објаснување на тоа
кои стратегиски трикови се применети во концептот на креирање
листа на јадења и успешен угосителски бизнис. Во рамки на
дисиминацијата беше презентирана и подготовката на сорбет. Во
овој дел на дисиминацијата учествуваа учениците: Рафаил Сулев,
Ана Марија Чавдарова, Јована Василева, Даниел Гошев, Стефани
Стефановиќ, Филип Новоселски, Андреј Митев, Радмила
Тодорова, Василка Ајцева, Васил Пешевски, Ристо Пешков,
Магдалена Симиќ, Здравко Петров.
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