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Prodadeni 11 grade`ni parceli minatata godina

Општина Гевгелија и оваа година ќе продолжи со
објавувањето продажба на градежно земјиште за станбени и
деловни објекти преку електронско јавно наддавање. Општина
Гевгелија, минатата година, продаде 11 градежни парцели.
Отуѓувањето на градежно земјиште е извршено согласно
Деталните урбанистички планови за Блок 5.3 и 5.6 во населбата
кај Касарна и Блок 9 (9.1 и 9.2) во населбата „Караорман“. Од 11
парцели, 10 парцелите се наменети за изградба на објекти А1Домување во станбени куќи, а согласно Уредбата за висината на
цената на државното градежно земјиште се со почетна цена на
наддавање од 61 денар за метар квадратен. Исто така, на
продажба беше понудена и 1 парцела во Блок 5.6 во Гевгелија
наменета за изградба на објекти А2- домување во станбени
згради, со почетна цена на наддавање од 2.570 денари за метар
квадратен.
Од вкупно понудените на продажба 11 градежни парцели
по пат на електронско јавно наддавање, отуѓени се сите градежни
парцели на физички или правни лица. Притоа, најголем интерес
на јавното наддавање имаше за градежните парцели за домување
во станбени куќи, во станбената населба кај Касарната во
Гевгелија, каде што за објавените парцели се пријавиле 23
понудувачи, од вкупно пријавените 40, а 39 прифатени. Токму и
затоа, парцелите на електронското јавно наддавање достигнаа
цена од 1.100 до 1.912 денари за метар квадратен. Додека, за
градежните парцели на „Караорман“, во јавното наддавање се
пријавиле 17 понудувачи, а постигната е цена од 730 до 2.230
денари. На јавното наддавање за градежната парцела во
населбата кај Касарната, наменета за домување во станбени
објекти, се пријавил само 1 понудувач, а е постигната цена во
висина од 2.827 денари за метар квадратен.
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Во текот на 2021 година, преку електронскиот систем на
градежно земјиште поднесени се и 17 барања од физички и
правни лица за отуѓување на државно градежно земјиште со
непосредна спогодба. Поголем дел од барањата се однесувале за
оформување на градежна парцела согласно Детален
урбанистички план и за отуѓување градежно земјиште врз основа
на донесено решение за утврдување на правен статус на
бесправен објект. Согласно законските прописи, решени се 7
барања за оттуѓување на градежно земјиште со непосредна
спогодба, а останатите 10 се во постапка.

Otstraneta cevkata koja be{e opasnost za stanarite vo zgradata na
ulica "Risto ^avdarov"

По иницијатива на група граѓани, станари во зградата на
улица „Ристо Чавдаров“- Гевгелија, која пред неколку години беше
опожарена, отстранета е цевката која беше висната од кровот и
претставуваше опасност по животот на станарите и мунувачите.
Имено, Општина Гевгелија излезе во пресрет на барањата на
групата станари за остранување на оваа цевка која останала како
дел од расчистување на сметот од пожарот на зградата.
Интервенцијата беше извршена од страна на ЈПКД „Комуналец“
со помош на механизација од градежната фирма „Еуроинг“Гевгелија, со што е спречено можното паѓање и предизвикување
како материјални штети, така и телесни повреди кои би го
загрозиле човековиот живот.
Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов, упати апел до граѓаните секојдневно да ги
пријавуваат своите проблеми на Систем 48, за нивно навремено
решавање и постапување по истите.
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Postavena meteorolo{ka ku}i~ka vo SOU "Josif Josifovski"Gevgelija

Преку светската научна и образовна GLOBE-програма, во
дворот на СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија е поставена
метеоролошка куќичка со потреби инструменти, со чија помош
учениците средношколци прават секојдневни мерења од областа
Атмосфера. И тоа, за мерење на: моменталната температура на
воздухот, минималната и максималната температура во текот на
едно деноноќие, влажноста на воздухот, атмосферскиот притисок
и врнежите. Се набљудува небото и се забележуваат видовите
облаци и кондензацијата. Преку директните мерења и
внесувањето податоци во ГЛОБЕ- серверот, учениците во СОУ
„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија преку нивните локални откритија,
заедни со други ученици и научници од целиот свет, ја
дополнуваат сликата за животната средина на земјината топка.
Ваквите мерења имаат вистинско научно значење, важно за
глобалните визуализации (глобалната свест). Освен наведените
мерења, се планирани и мерења од областите Вода, Фенологија и
Глобе ноќе. Координатор на проектот е професорката Марија
Танева, додека пак професорите Сашко Колев, Зорица Лешевска
и Снешка Аризанова секој од својата област заедно со учениците
има задача секојдневно да врши мерења и испитувања.
Имено, Globe е светска научна и образовна програма која
ја координира работата на учениците, наставниците и научниците
со цел да се проучува и разбере глобалната животна средина.
Програмата претставува меѓународно партнерство, во кое се
инволвирани земји од целиот свет, а ја води Владата на САД
преку партнерства со други земји. СОУ„Јосиф Јосифовски“ Гевгелија е ГЛОБЕ училиште и учениците со своите ментори
реализираат истражувања и мерења од повеќе области
интегрирани во оваа прграма. Оваа програмата е иницирана во
1994 година од страна на американскиот потпредседател Ал Гор и
официјално отпочна на 22 април, 1995 година, на 25- годишнината
на Денот на Земјата.
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