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INFORMACII
Godinava, za obnova na lokalnata patna mre`a vlo`eni nad
600.000 evra

Во изминатите десет месеци, и покрај панедмијата од
Ковид-19, во општина Гевгелија изградени се нови улици во
должина 1.250 метри или на површина од 5.000 м². Извршена е
обнова на асфалтот на улиците со површина од 8.700 м²,
бетонирани се помали улици во должина од 790 метри, а уредени
се тротоари и пешачки патеки на површина од 3.760 м².
За обнова на локалната патна мрежа, изминативе десет
месеци беа вложени 37.793.000 денари или над 600.000 евра од
Oпштинскиот буџет. Најголем дел од средствата, околу 23,5
милиони денари, беа наменети за изградба на нови улици. Пред
се, за изградба на улицата „Индустриска“ во Гевгелија,
тампонирање на улицата „Кожуф“ во Гевгелија и „Борис
Трајковски“ во Мрзенци, како и санација на Mостот на влезот во
Моин. Околу 8 милиони денари се вложени за тековно одржување
на улиците и локалните општински патишта.
Многу подолг е списокот на реконструираните улици,
односно улиците на кои е обновен асфалтот во Гевгелија, како и
во населените места: Прдејци, Миравци и Давидово. Исто така,
бетонирани се повеќе помали улички во: Гевгелија, Мрзенци,
Богородица, Кованец, Петрово и Миравци. Годинава, беа уредени
тротоари на улицата „Миле Пецанов“, која беше и хортикултурно
уредена, а павер-елементи беа поставени и на тротоарите на
улиците: „Деко Ковачев“, „Сава Михајлов“ и „Кукушка“ во
Гевгелија.
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Павер-елементи се поставени и на улицата „Ѓорѓе Велков“
и на тротоарот на улицата „Гоце Делчев“ во Негорци, како и на
две улици во Богородица. Во тек се изведбените работи за
поставување на павер-елементи на две пешачки патеки во
Миравци.
Исто така, извршена е целосна ревитализација на патот
Богородица-Стојаково како втора фаза од проектот што се
реализираше преку Jугоисточниот плански регион. И тоа,
почнувајќи од крстосницата на патот Гевгелија-Богданци, каде
што води стариот и дотраен пат за Богородица, а минува крај
бензинската пумпа „Лук оил“, хотелите „Скај“ и „Принцес“ и
продолжува од Богородица кон Стојаково.
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Objaven konkursot od OG za finansiska poddr{ka na Mesnite
zaednici za organizirawe kulturni aktivnosti vo 2021 godina

Oпштина Гевгелија го објави конкурсот за финансиска
поддршка на Програмите на Месните заедници во општина
Гевгелија за организирање културни активности во 2021 година.
На Конкурсот имаат право да учествуваат сите активни Месни
заедници, со легитимни органи на управување, коишто ги
претставуваат интересите на жителите од своето населено место.
Конкурсот ќе трае 30 работни дена сметано од 22 октомври
до 20 ноември, 2020 година. Пријавите со потребните документи
апликантите треба да ги достават до Општина Гевгелија, преку
пошта на адреса: ул. „Димитар Влахов“ бр.4, Гевгелија или во
Архивата на Општина Гевгелија, најдоцна до 16:00 часот на
последниот ден од завршувањето на Конкурсот, со назнака
„Конкурс за финансиска поддршка на Програмите на Месните
заедници во општина Гевгелија за организирање културни
активности во 2021 година".
Резултатите од конкурсот ќе бидат во вид на Програма за
финансиска поддршка на Програмите на Месните заедници во
општина Гевгелија за организирање културни активности во 2021
година, која ја носи Советот на Општина Гевгелија, а ќе биде
објавена во Службен гласник и веб-страницата на Општината.
Дополнителни информации за конкурсот можат да се
добијат на тел.: 034/211-211 и на следниов линк на веб-страната
на Општина Гевгелија: Конкурс за финансиска поддршка на
Програмите на Месните заедници во општина Гевгелија за
огранизирање културни активности во 2021 година.
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Delata na gevgeliskite ~lenovi na DLUG: Kovancaliev, Janev,
Jovanov i Massetti del od Godi{nata izlo`ba na DLUM

Гевгелиските ликовни уметници, членови на ДЛУГ: Перо
Кованцалиев со „Интерен цртеж“, Александар Јанев со
скулптурата од ореово дрво „Ден и ноќ“, Горан Јованов со
„Преродба“ и Мирјана Крстева Массетти со „Тајна“ учествуваа на
Годишната изложба на Друштвото на ликовните уметници на
Македонија. На изложбата учествуваа 57 македонски уметници,
членови на Друштвото, чии: дела, слики и скулптури се изложени
во галеријата „Мала станица“ во Скопје“. Свеченото отворање на
изложбата беше на 20 октомври, а љубителите на уметноста ќе
можат да ја погледнат поставката до 30 октомври, 2020 година.
„Во Годишната изложба нема селекција и сите членови на
ДЛУМ, учествуваат со по едно дело. Тоа е еден пресек во
годината кога сакаме да им дадеме можност на сите наши
членови да изложуваат. Оваа изложба покажа дека уметниците
сакаат да го покажат своето актуелно творештво, да бидат
присутни на ликовната сцена, а помладите покажаа една нова
енергија која е добредојдена во ДЛУМ“, истакна на отворањето
Дијана Томиќ-Радевска, претседател на Уметничкиот совет на
ДЛУМ.
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