ПЕТОК (21.09.2018 г.)
Одбележување на празникот Мала Богородица
Денеска, 21.09.2018 г., градоначалникот на Општина Штип, Благој Бочварски,
ќе присуствува на одбележувањето на празникот Мала Богородица на
литургија во црквата во Ново Село.

Работилница за финансиската поддршка што ја овозможува ЕУ
Денеска со почеток во 10:30 часот во конференциска сала на Совет на
Општина Штип ќе се одржи работилница за финансиската поддршка што ја
овозможува ЕУ. Г. Никола Бертолини, раководител на секторот за соработка
на делегацијата на Европската Унија, ќе ги претстави можностите за
финансирање што ги нуди ЕУ и начините како да се користат тие.

Одбележување на Меѓународниот ден на мирот
Денеска со почеток во 12:00 часот во паркот К’ртеќе, а во организација на
Општина Штип и Општинската Организација на Сојузот на борците од НОАВМ
1941-1945, свечено ќе биде одбележан Меѓународниот ден на мирот.

Почеток на годинешнава „Пастрмалијада“
Вечерва започнува годинешнава Пастрмалијада. Годинава „Пастрмалијада“ ќе
биде отворена од страна на градоначалникот Благој Бочварски и ЕУ
Амбасадорот, Самуел Жбогар, кој пристигнува во Штип во 20:30 часот.
Градоначалникот Бочварски и Евроамбасадорот Жбогар заедно ќе ја отворат
годинешнава „Пастрмалијада“, при што ќе имаат кратко обраќање пред
присутните, а веднаш потоа ќе ја исечат џиновската пастрмалија.
После отворањето ќе има можност за изјави за медиумите, позади сцена,
околу 21:20 часот. Медиумските работници можат да се координираат со
лицето задолжено за односи со јавност во Делегацијата на ЕУ, Константин
Јовановски, со кого можат да остварат контакт преку неговата е-маил адреса
konstantin.jovanovski@eeas.europa.eu и на телефонскиот број 070358914.

ВЧЕРА (20.09.2018 г.)
Потпишан Договор за изградба на градинка
Вчера градоначалникот на Општина Штип, Благој Бочварски, заедно
со претставници од Центар за развој на ИПР и од градежната фирма
„Вардар Градба Скопје“ го потпишаа Договорот за изградба на
детска градинка.
„Денеска на мое огромно задоволство и на задоволство на сите
нас овде потписници на овој договор и на задоволство на сите
граѓани на општина Штип пред се наоние коишто треба во иднина

да ја користат оваа детска градинка, ги информираме граѓаните
дека денеска потпишавме Договор со градежната компанија која
даде најповолна понуда на тендерската постапка.
Станува збор за компанијата „Вардар Градба Скопје“ која ќе ја
врши изградбата на детска градинка во Штип после триесет
години. Ова е најголем капитален проект во дел на изградба на
градинки или на ваков тип објекти. Се работи за градинка за
околу 200 деца, која е проектирана со две крила. Ќе се изградат
двете крила на оваа градинка во населба Сењак 4.
Инвестицијата е во висина од 50.400.000 денари. Тоа е
инвестиција со кофинансирање на Општина Штип и Центар за
развој на ИПР. Околу 68% од средствата се обезбедени од
буџетот на Општина Штип, а преостанатите околу 32% се
обезбедени од Центар за развој на ИПР.
Очекуваме изградбата да започне наскоро. Надзорот ќе го
вовоеде изведувачот во градба и најскоро ќе запчнат градежните
активности на терен. Рокот на изведба е некаде околу една
година и веќе разговараме со Министерство за труд и социјална
политика да се обезбедат средства од нивна страна за
опремување и за внатрешниот дел од опремата за наредната
година кога ќе биде готова градбата.
Чекорите ќе одат бргу, верувам дека и времето ќе го послужи
изведувачот за да може на време да ги завршува обврските во
изградбата,“ изјави градоначалникот Бочварски после
потпишувањето на Договорот.

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ
Седница на Комисија за социјални работи и здравство при Совет на Општина
Штип
Денеска во сала 2 на Совет на Општина Штип со почеток во 12:30 часот ќе се
одржи четиринаесеттата седница на Комисија за социјални работи и здравство при
Совет на Општина Штип.
Дневни активности на јавни претпријатија
ЈП „Стипион 2011“ денеска ќе работи на следните активности:
•
•
•
•

Реконструкција на тротоар на улица „Тодор Коларов“
Чистење клисура од одрони
Градежни активноси на улица во населба Железничка
Обележување хоризонтална патна сигнализација

ЈП „Исар“ ќе работи на следните активности:
•

РЕ








•

Водовод и канализација ќе ги извршува следните активности:
Санирање дефект на водоводна линија на улица „Стојан Рибата“
Реконструкција на фекална канализација на улица „Петти Конгрес“
Изведба на нова водоводна линија и изведба на приклучоци на улица
„Кирчо Димитриев“
Изведба на приклучок на водоводна линија на улица „Антон Панов“
Санирање површини на улица „Петти конгрес“
Изведба на нова водоводна линија за населбите Балканска и Чардаклија
Канализација – разни локации во градот

РЕ Паркови и зеленило ќе ги извршува следните активности:
 Косење трева покрај спортско игралиште во населба Сењак






Косење трева во централно градско подрачје
Работни обврски околу „Пастрмалијада“
Наводнување дрвореди на улиците „Вардарска“ и „Партизанска“,
помеѓу населбите Дузлак и Баби
Тековно одржување паркови површини

