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Kraj branata "Konsko" }e nikne urbanizirana turisti~ka naselba

           Паралелно со изградбата на браната „Конско“ крај 
Гевгелија, се вршат подготовки за урбанизирање на целиот 
крајбрежен појас и уредување на туристичка населба. Општина 
Гевгелија нарача Урбанистички план во населено место за Старо 
Конско, како и просторот околу браната „Конско“. Урбанистичкиот 
план е во завршна фаза и го изработува „Иванов инжинеринг“ од 
Битола, која проектанска фирма на распишаниот јавен повик за 
изработка на урбанистички планови имаше најповолна понуда. 
Исто така, урбанистички план се изработува и за вон населеното 
место Ново Конско, со што се создаваат урбанистички предуслови 
за урбанизација на целиот потпланински појас од Кожуф планина.  

Според градоначалникот на општина Гевгелија уште од 
почетокот на изградбата на браната „Конско“, од страна на 
Oпштината е иницирана постапка за изработка на урбанистички 
план за околниот простор. Бидејќи, тоа е главен предуслов за 
уредување на целата локација и развивање на планинскиот 
туризам во овој дел на општината. Со планот ќе бидат предвидени 
локации за викенд-куќички, но и целокупната потребна 
инфраструктура и услови за алтернативни форми на туризам. 
Всушност, и овој проект е дел од Стратегијата за развој на 
туризмот на Општина Гевгелија, донесена во 2020 година.

Инаку, во рамките на активностите за урбанизација на 
одделни делови во Гевгелија и населените места во општината, 
на претстојната седница на Советот на Општина Гевгелија, на 
дневен ред ќе се најдат одлуките за донесување на три нови 
урбанистички планови. Станува збор за Измени и дополнувања на 
ДУП за Блок 10.2, општина Гевгелија, измена и дополнување на 
УП за село Прдејци, како и ДУП за Блок 11 (11.2) КО Гевгелија и 
КО Мрзенци. Со овој ДУП ќе се создадат услови за урбанизирање 
на влезот од Гевгелија и реализација на повеќе приватни 
инвестиции.
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Kako pominaa prvite 10 dena od Popis 2021

           Теренските активности за спроведување на Пописот на 
населението, становите и домаќинствата на подрачјето на 
Пописниот реон 11 се одвиваат непречено. По техничките 
проблеми со апликацијата од стартот на попишувањето, кои беа 
надминати на крајот на минатата недела, веќе цела седмица 
пописните активности се одвиваат без проблеми и според 
планираниот интензитет.

Резултатите од терен даваат за право да се констатира 
дека Пописот во Пописен реон 11 се одвива успешно. Затоа што 
од 101 пописен круг колку што ги има на подрачјето на општина 
Гевгелија, поголемиот број на пописни кругови се веќе завршени. 
Во попишувањето предничат населените места Негорци и 
Миравци и селата кои гравитираат околу нив. Овој терен е под 
надлежност на двајца реонски инструктори кои имаат на 
располагање 19 попишувачи задолжени за над 30 пописни 
кругови. Анализата од сработеното покажува дека од 30 пописни 
круга Пописот е целосно завршен во 26, а во преостанатите 4 е 
пред крај и ќе биде завршен во следните 3-4 дена.

Во градот Гевгелија, кој е поделен на 64 пописни круга, 
Пописот се спроведува од страна на 33 реонски попишувачи кои 
се под контрола на 6 реонски инструктори. Заклучно со денешниот 
ден, 16 септември, во 18 пописни круга во градот пописот е 
целосно завршен и попишувачите кои завршиле со еден веќе се 
задолжуваат со нов, втор пописен круг. Во 15 пописни круга се 
очекува Пописот да биде завршен за 3-4 дена, а проценка е дека 
најдоцна до вторник 21 септември ќе бидат доделени за работа и 
активирани сите преостанати пописни кругови. Со оваа динамика, 
преоценка е дека Пописот како најзначајна статистичка операција 
ќе биде успешно завршен во нашиот реон.
              Според искуствата на попишувачите од терен, досега 
нема сериозни нарушувања на процесот на попишување. 
Попишувачите се задоволни од приемот на кој наидуваат кај 
граѓаните и лесно воспоставуваат комуникација и договор за 
термин соодветен за повторна посета кај домаќинствата кои нема 
да ги затекнат при првата посета.
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Novo detsko kat~e vo Moin

            Во училиштниот двор на Подрачото училиште при ООУ 
„Крсте Мисирков“- Гевгелија никна ново детско катче за најмалите 
жители на населеното место Моин. ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија 
во соработка со Општина Гевгелија, ги изведе активностите за 
монтирање на реквизитите за деца. Поставени се две клацкалки, 
една лулашка и една клацкалка со форма на коњче на подлога со 
вештачка трева. На што претходеа и градежни активности за 
бетонска основа, која ги изведе фирмата „Пелагонија Тириц“. 
Реквизитите за деца се набавени со средства од Општинскиот 
буџет на изминатата спроведена тендерска постапка во јуни, во 
рамките на акцијата за уредување и проширување на детските 
катчиња со урбана опрема. Во меѓувреме, овој простор од страна 
на ЈПКД „Комуналец“ ќе биде уреден и со клупи за седење и канти 
за отпадоци, а ќе биде поставена и нова фонтана со вода за 
пиење, со цел да биде место за одмор и дружење и на возрасната 
категорија жители.

Централното подрачје на Моин доби нов лик со 
реконструкцијата на Подрачното училиште, одградувањето на 
дворот и детското катче. За реконструкцијата на Основното 
училиште и оградувањето на училиштниот двор беа вложени 
сопствени средства од блок-дотациите. Имајќи предвид дека во 
Училиштето не беа вложени никакви инвестиции за подобрување 
на условите уште од сама негова изградба. За таа цел, се 
санираше кровната конструкција, се обнови фасадата, во 
училишните простори беа изведени молеро-фарбарски работи, а 
се реконструираа и санитарните јазли. Реализацијата на воспитно-
обрзовниот процес за учениците од прво до петто одделение е 
значително олеснета со набавката на технолошките ресурси 
потребни за ИКТ настава.
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OBJAVI

Vo zavr{na faza e izrabotkata na nekolku Urbanisti~ki planovi 
za sela

           Во врска со шпекулациите во јавноста и на социјалните 
мрежи за (не)донесените урбанистички планови во селата во 
Општина Гевгелија, Секторот за урбанизам, градежништво и 
заштита на животна средина при Општина Гевгелија заради 
правилно информирање на јавноста го издава следното 
соопштение:

Во периодот 2017-2021 година донесени се урбанистички 
планови за село Моин и за село Милетково. Започнати се 
постапки и во завршна фаза е донесувањето на Урбанистички 
планови за селата Мрзенци, Негорци, Давидово, како и за 
Миравци. Во тек е постапката за изработка на Урбанистички план 
за Старо Конско, крај браната „Конско“, а во почетна фаза е 
изработката на Урбанистички план за село Ново Конско. Се 
очекува сите постапки околу донесувањето на наведените 
урбанистички планови да заврши до крајот на годината.
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