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INFORMACII
Povtorena javna prezentacija i javna anketa za Detalen
urbanisti~ki plan za blok 7.2, op{tina Gevgelija

Денеска, во Големата сала на Народниот театар, со
почеток во 11:00 часот, ќе се одржи повторена јавна презентација
и јавна анкета со стручно презентирање за Детален урбанистички
план за блок 7.2, општина Гевгелија, плански период 2019-2024,
согласно мерките за заштита од Корона вирусот. Деталниот
урбанистички план ќе биде изложен во просториите на
Одделението за урбанизам, градежништво, архитектура и заштита
на животната средина на Општина Гевгелија и повторената
јавната анкета ќе трае 5 работни дена, односно од 7.08.2020 до
17.08.2020 година, секој работен ден од 08 до 16 часот.
Деталниот урбанистички план за блок 7.2, општина
Гевгелија, плански период 2019-2024 зафаќа површина од 14.76
ха. Границата на опфатот е: од север границата се движи по
планираната станбена сообраќајница; oд исток продолжува по
осовината на постојната улица „Деко Ковчев“, од југ се движи по
осовината на постоечката река и минува низ катастарските
парцели КП 2563/1, КП 2767/2, КП 2775/2, КП 2775/1, КП 2787/3,
КО 2787/2 и продолжува по постоечката улица; од запад по
осовините на собирната улица „Западна“. Во планскиот опфат се
улиците: „Серменинска“, „Никола Карев“ и „Деко Ковачев“.
Во спомнатиот рок, заинтересираните граѓани и правни
лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да
доставуваат писмени заблешки, предлози и мислења на анкетните
листови кои можат да ги подигнат во Одделението за урбанизам,
градежништво, архитектура и заштита на животната средина при
Општина Гевгелија или преку информацискиот систем еурбанизам.
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Se ureduva dvornata povr{ina na OOU "Vlado Kantarxiev"Gevgelija

Пред започнувањето на новата учебна година, се
узведуваат повеќе градежни работи за уредување на училиштниот
двор на ООУ „Владо Кантарџиев“- Гевгелија. Целата површината
на дворното место се поплочува со бекатон-плочки, а на дел од
училишното игралиште се поставува армирана бетонска ограда,
од влезот што се наоѓа на улицата „Ѓорги Стамков“.
Како што најави директорот на ООУ „Владо Кантарџиев“Гевгелија, Кети Аврамчева, во училиштниот двор ќе се
инсталираат нови приклучоци на постоечката водоводна
канализација за поставување распрскувачи за наводнување на
зелените површини. Исто така, старата порта на главниот влез, ќе
биде заменета со нова клизачка порта, а ќе бидат сменети и
портите на другите два влеза во училиштниот објект.
- Овие зафати за уредување започнаа со цел, пред
почетокот на новата учебна година, дворната површина на нашето
училиште да добие нов, модерен изглед, а истовремено да се
подобрат условите за престојот на нашите ученици и пристапот на
движење за време на училишните одмори, истакна директорот на
ООУ „Владо Кантарџиев“- Кети Аврамчева.
Вчера, градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо
Поцков, направи увид на градежните работи на дворот на ООУ
„Владо Кантарџиев“- Гевгелија.
- Домаќинското работење на училиштата во Гевгелија
покажува дека и во време на пандемија образовните институции
реализираат значајни проекти со кои се инвестира во
подобрувањето на условите на амбиентот. Така, по
распишувањето на тендерската постапка, во ПУ „Крсте Мисирков“Моин и ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци ќе се реконструираат
крововите и ќе се заменат старите азбесни табли, ќе заврши
доопремувањето на новата угостителска сала во СОУ „Јосиф
Јосифовски“ и ќе се сменат санитарните јазли во ООУ „Климент
Охридски“- Миравци, истакна Поцков.
Уредувањето на училиштниот двор на ООУ „Владо
Кантарџиев“- Гевгелија се реализира од сопствени средства од
Буџетот на училиштето.
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Utvrena krizna sostojba na ju`nata granica

На 79 седница, согласно заклучокот од седмата седница на
Управувачкиот комитет за координација и управување во системот
за управување со кризи, Владата ја донесе Одлуката за постоење
на кризна состојба на дел од територијата на Република
Македонија заради зголемен обем на влез и транзитирање на
мигранти низ територијата на Република Македонија и заради
постоењето на пандемијата и опасноста од ширењето на КОВИД19.
Со оваа одлука се утврдува постоење на кризна состојба на
дел од територијата на Република Северна Македонија и тоа на
подрачјата на јужната и северната граница на Република
Македонија, и се активира Главниот штаб при Центарот за
управување со кризи кој ќе биде во постојано заседавање и кој
има задолжение да изготви акциски план за превенција и
справување со влезот и транзитирањето на мигрантите низ
територијата на РСМ, како и целосен преглед за расположливи
човечки и материјално - технички ресурси и план за координирано
дејствување.
Постоењето на кризната состојба утврдена со оваа одлука
ќе трае 30 дена од денот на нејзиното влегување во сила, а сите
органи на Државната управа се задолжени да преземат мерки и
активности согласно прописите за управување со кризи.
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