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Lokalni izbori 2021: Fini{iraat podgotovkite za glasaweto vo
nedela

Во Општина Гевгелија се вршат последните подготовки за
првиот круг од гласањето на 17 октомври, 2021 година за
Градоначалник и членови на Советот на Општината. Во
Општинската изборна комисија нагласуваат дека се направени
сите подготовки за непречено одвивање на гласањето. Денес,
беше одржана последната обука со претседателите на
општинските избирачки одбори, на која беше симулирано
гласањето и употребата на фингер-принтот.
Во недела, во Општина Гевгелија своето граѓанско право
ќе можат да го остварат 19.076 граѓани со право на глас. До
законскиот рок се пријавиле и 160 стари, изнемоштени и болни
лица, како и 2 лица болни од КОВИД-19 кои се пријавиле за
гласање во сабота. Гласачкиот процес во општината ќе се одвива
на 37 избирачки места од кои, според претседателот на ОИК
Гевгелија, Митко Ризов, во функција ќе бидат 36. Имено, во село
Габрово се пријавени помалку од десет лица за гласање, поради
што истите ќе гласаат на избирачкото место во соседното село
Петрово.
Инаку, од страна на Општина Гевгелија, согласно
надлежностите и упатствата од ДИК, направени се сите
логистички подготовки за непречено одвивање на изборниот
процес. Сите објекти и простории каде што ќе се гласа, се
подготвени, пред и по гласањето ќе биде извршена дезинфекција,
дел од возилата на општинскиот возен парк за изборите ќе бидат
отстапени на ОИК, а се обезбедени и другите потребни средства.
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Prekin vo vodosnabduvaweto od "[imov" na vlezot vo Gevgelija
do GP "Bogorodica" i okolnite naseleni mesta

Денеска, прекин во водоснабдувањето ќе имаат сите
корисници што се наоѓаат на влезот на Гевгелија, почнувајќи од
БП „Шимов“ до ГП „Богородица“. Вклучувајќи ги и корисниците во
околните населени места Богородица, Стојаково и Селемлија.
Прекинот започна во 08:30 часот, а ќе трае се до завршните
работи за санирање на дефектот на регионалниот цевковод
ф225мм ПВЦ.
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