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Нови контејнери во Делчево
Официјално доделен договорот за изградба на
енергетско ефикасна фасада на ООУ „Ванчо Прке“
Инаку, преку проект на ЛАГ Малеш
-Пијанец, Делчево очекува нови
садови за отпад. Во моментов се
спроведува постапка за набавка
на урбана опрема- парковски канти
за отпадоци, контејнери за отпад и
контенјери за селекција за отпад
вредна 880.000 денари. Сите овие
активности ќе придонесат за
подобрување на квалитетот на
живеење на граѓаните со акцент на
подобро управување со отпадот кој
е еден од основните проблеми во
регионот.

Актуелности

Прв пат по повеќе од една деценија,
набавени се нови садови за отпад во
Општина Делчево. За подобрување
на состојбата со управување на
отпадот, Општина Делчево набави
23 контејнери вредни 371.000
денари.

Контејнерите се со волумен волумен
1,1 м3, номинална носивост 430 кг.,
а се предадени на ЈКП „Брегалница“
од каде ќе се транспортираат на
планираните локации, каде досега
биле поставени стари и оштетени
контејнери или ги немало, а се
очекува новите садови за отпад да
придонесат за подобар квалитет на
услугите
за
собирање
на
комуналниот отпад. Согласно со
спроведената
Јавна
набавка
„Набавка и испорака на метални
контејнери за отпад“, склучен е
Договор за набавка и испорака на
метални контејнери со „ТЕХНИЧКИ
ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА“ ДОО
Неготино.

„Тенд ерит е со кои дв ет е села
Ѕвегор и Габрово ќ е се
приклуч ат на

водосн абдит елни от си ст ем се
надев ам е д ек а ќ е го о бјав име
наредниот месец, дод ека

интерн аци онални от тен дер за
изгр адба на фо товолт аичн ат а
цент рал а и прочи сти телн ат а
ст аниц а з а р ез ерво ар скит е

Интернационален
тендер за изградба на фотоволтаичната
Делчевското основно училиште „Ванчо Прке“ од Владата на РСМ преку Договорот со
централа
и прочистетителната
станица
зафасада
воданаво
Делчево
ТАВ доби 5,1 милион
денари за изградба на енергетско
ефикасна
училиштето.

Договорот, беше официјално доделен на градоначалникот Трајковски на настан на кој се
обратија премиерот на РСМ, Зоран Заев и Сани Шенер, главен извршен директор и
претседател на ТАВ Аеродроми.
состанокот
Градоначалникот Трајковски На
истакна
дека главна
стануватема
збор за Мартин
значаенРаубер,
проектконсултант
за ова
од која
консултантската
фирма
беше
обезбедувањето
на
училиште што ќе значи изградба
на енергетскоефикасна
фасада
покрај тоа што
ќе
ЕБП од Швајцарија, истакна
за
донесе нов лик на училиштето, техничката
училиштетодокументација
ќе штеди и енергија.
декаотворање
процесот во
се движи
на
– Фасадата на училиштето нереализација
е реконструирана
од неговото
1972, со
а
планираното
темпо
и
дека
за
инфраструктурниот
дел
од
изградбата
на
енергетско-ефикасна
фасада
е
приоритетен
проект
за
нашето
училиште
и
Единицата за управување со
реализација
на
проектот
по
што
следуваше
значи
нов
лик
на
зградата,
но
и
заштеда
на
енергија
и
на
повеќе
средства
во
буџетот
на
проектот „Водоснабдување
инфраструктурниот
дел од
темата
за корпоративниот
научилиштето
Делчево“ накое
својот
сега шести
ги троши за
затоплување.
Динамиката на реализација
на средствата
состанок
ги дадее проекциите
проектотнајавуваме
се планираат
два
развој и кампањата
на проектот
уредена со договорот,
така штоза во овој момент,
дека
заградежните
реализацијаработи
на
тендери.
развивање
на
јавната
свест
за
ќе започнат наскоро. Воедно, изразувам и голема благодарност до
инфраструктурниот
делго
од прифатија
значењето
на проект
водата.и ни овозможија реализација на овој
Владата на РСМ што
нашиот
проектот.
битен проект за нас, рече Трајковски.
Средствата за реконструкција на фасадата на училиштето се обезбедени од пренамена
на средства за изградба на карго- аеродромот во Штип, а врз основа на анализа за
проценка на економска оправданост. Станува збор за вкупно средства во висина од
49.743.119.00 евра распределени за реализација на 97 проекти на ниво на држава. Во
орвата фаза ќе се инвестираат
проекти.
Обезбедени
средства23за
доизградба на кровната конструкција

Спомен –домот Разловечко востание

просто ри ко ј е прилично гол ем
тенд ер се пл анир а д а се објави
во ср един ат а н а м есецот
април “
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Нови контејнери во Делчево

Доизградба на велосипедската патека Илин Камен

Висината на инвестицијата согласно со проектираните цени е 4,999,893.25 со вклучен
ДДВ. Од Бирото за рамномерен регионален развој се обезбедени 3.500 000 денари.
Во фаза на спроведување е тендерска постапка по што следува имплементација на
проектот.
Интернационален
тендердоза
изградба
на Со
фотоволтаичната
Инвестицијата треба да биде завршена
крајот
на 2021 година.
оваа инвестиција ќе
биде
реализиран
и
вториот
дел
од
велосипедската
патека
која
поминува
и
централа и прочистетителната станица за воданизвос. Звегор
Делчево
за имплементација за целосно финализирање на патеката ќе остане да се поврзе селото
Звегор со локалитетот Илин Камен, фаза која предвидува уредување на шумскиот пат со
потпорни ѕидови на местата, каде патот е уништен со ерозија на земјиштето.
На состанокот главна тема
беше обезбедувањето на
техничката документација за
реализација на
инфраструктурниот дел од
проектот по што следуваше
темата за корпоративниот
развој и кампањата за
развивање на јавната свест за
значењето
водата.
Екипи
на на
ЈКП
„Брегалница“

Актуелности

Контејнерите се со волумен волумен
Инаку, преку проект на ЛАГ Малеш
1,1 м3, номинална носивост 430 кг.,
-Пијанец, Делчево очекува нови
а се предадени на ЈКП „Брегалница“
садови за отпад. Во моментов се
од каде ќе се транспортираат на
спроведува постапка за набавка
планираните
локации, каденадосега
на урбана
опрема- парковски
Градоначалникот
Општина
Делчево,
Горан канти
биле поставени стари и оштетени
за отпадоци, контејнери за отпад и
Трајковски, го потпиша Договорот
со директорот на
контејнери или ги немало, а се
контенјери за селекција за отпад
Бирото
за
регионален
развој,
Рамиз
за овие
очекува новите садови за отпад да
вредна 880.000 Реџепи,
денари. Сите
придонесат
за подобар на
квалитет
на
активности
ќе придонесат за
имплементација
проектот
„Дел од велосипедска
услугите
за Делчево
собирањедо место
на
подобрување
на квалитетот
патека од
викано Илин
Камен”. на
комуналниот отпад. Согласно со
живеење на граѓаните со акцент на
Доизградбата
на
велосипедската
патека
претставува
Прв пат по повеќе од една деценија,
спроведената
Јавна
набавка
подобро управување со отпадот кој
фаза од
се однесува
на основните
улици вопроблеми
село во
набавени се нови садови за отпад во
„Набавка
и изградбата
испорака на која
метални
е еден од
Општина Делчево. За подобрување
контејнери
отпад“,
е патеката
регионот. во должина од
Звегор, за
каде
што склучен
поминува
на
со управување
на
Договор од
за набавка
и испораказана локална самоуправа преку
720состојбата
метри. Средствта
се обезбедени
Министерство
отпадот, Општина Делчево набави
метални контејнери со „ТЕХНИЧКИ
Бирото
за
регионален
развој,
а
во
рамките
на
Програмата
за рамномерен регионален
23 контејнери вредни 371.000
ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА“ ДОО
развој, проект за развој на подрачјата
со специфични развојни потреби.
денари.
Неготино.

„Тенд ерит е со кои дв ет е села
Ѕвегор и Габрово ќ е се
приклуч ат на

водосн абдит елни от си ст ем се
надев ам е д ек а ќ е го о бјав име
наредниот месец, дод ека

интерн аци онални от тен дер за
изгр адба на фо товолт аичн ат а
цент рал а и прочи сти телн ат а
ст аниц а з а р ез ерво ар скит е
просто ри ко ј е прилично гол ем
тенд ер се пл анир а д а се објави
во ср един ат а н а м есецот
април “

Мартин Раубер, консултант
од консултантската фирма
ЕБП од Швајцарија, истакна
дека процесот се движи со
планираното темпо и дека за
реализација на
инфраструктурниот дел од
проектот се планираат два
тендери.

Реконструкција на водоводната мрежа на
ул „Орце Николов“

Единицата за управување со
проектот „Водоснабдување
на Делчево“ на својот шести
состанок ги даде проекциите
за реализација на
инфраструктурниот дел од
проектот.

интензивно работат на
замената на старата дотраена азбестна водоводна линија
со полиетиленски цевки на ул „Орце Николов“, како и
крак кој води на ул. „Скопска“ во Делчево. Водoводната
линија која се реконструира и каде се поставуваат нови
полиетиленски цевки од фи-110 е со должина од 570
Обезбедени средстваметри.
за доизградба на кровната конструкција
Увид во текот на работите изврши градоначалникот Горан Трајковски, кој истакна дека
Спомен
–домотќе Разловечко
востаниеквалитетот на водата, но и ќе се
со оваа интервенција
се подобри водоснабдувањето,
спречат загубите на вода и честите дефекти на мрежата.
По реконструкцијата на водводната линија ќе следува асфалтирање на улиците „Орце
Николов“ и „Скопска“ во рамките на проектот на Владата „Македонија без кал“ кој се
имплементира преку Министерството за транспорт и врски.

на
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Нови контејнери во Делчево

Општина Делчево повторно со највисока
транспарентност

транспарентност), додека на последно останува Скопскиот Регион (со 49 %).
Активната транспарентност е најдобра алатка за транспарентност на една институција и
за градоначалникот Трајковски е доказ дека Општина Делчево сериозно пристапува кон
ова прашања со цел навремена и точна информација до граѓаните и отчетност.
Интернационален
тендер
запоодговорно
изградба
на фотоволтаичната
– Активната транспарентност
помага за
трошење
на јавните пари, се
промовираат принципите на добро владеење и интегритет, институцијата ќе биде
централа
и прочистетителната станица за вода во Делчево
поефикасна, бидејќи подобро ќе управува со информациите со коишто
располага. За постигнување на овие зацртани цели, изминатиов период Општина
Делчево донесе стратешки документ за надворешна комуникација, годишни програми за
однос со јавноста, се изработува и е-информатор, а се објавуваат и сите документи кои
Мартин Раубер, консултант
На состанокот главна тема
имаме законска обврска да ги објавуваме, и сл. Целта е отчетност и точна и навремена
од консултантската фирма
беше обезбедувањето на
информација до граѓаните, рече Трајковски.
ЕБП од Швајцарија, истакна
техничката документација за
Индексот на активна транспарентност се реализира во рамките на активноста Јавно
дека процесот се движи со
реализација на
трошење за јавно добро, поддржана од Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Целта
планираното темпо и дека за
инфраструктурниот
дел
од
Единицата
за управување
со
на оваа активност
е зголемување
на ефективноста на јавното трошење преку намалување
реализација на
проектот
по
што
следуваше
проектот
„Водоснабдување
на корупцијата
и зголемување на транспарентноста.
инфраструктурниот дел од
темата за корпоративниот
на Делчево“ на својот шести
состанок ги даде проекциите
проектот се планираат два
развој и кампањата за
за реализација на
развивање на јавната свест за тендери.
инфраструктурниот дел од
значењето на водата.
проектот.

Актуелности

Контејнерите се со волумен волумен
Инаку, преку проект на ЛАГ Малеш
1,1 м3, номинална носивост 430 кг.,
-Пијанец, Делчево очекува нови
а се предадени на ЈКП „Брегалница“
садови за отпад. Во моментов се
Активната транспарентност на одОпштина
Делчево
во 2021
изнесува
90 %за (од
каде ќе се
транспортираат
на година
спроведува
постапка
набавка
планираните
локации,
каде досега
на урбана
можни 100 %) со што Општината
се наоѓа
во групата
институции
соопрема’многупарковски
добра‘ канти
биле поставени
стари и оштетени
отпадоци,
за отпад и
активна транспарентност (исполнување
на обврските
од 80 % доза100
%). Соконтејнери
овие бодови,
контејнери или ги немало, а се
контенјери за селекција за отпад
општината се наоѓа на 12-та позиција
од вкупно
рангирани
институции
или втора
очекува новите
садови 98
за отпад
да
вредна
880.000 денари.
Сите овие
општина во ИПР. По четири
години
меѓу институциите
со просечна
активна за
придонесат
за подобар
квалитет на
активности
ќе придонесат
услугителани завлезесобирање
на
подобрување
на квалитетот
транспарентност, Општина Делчево
меѓу општините
со највисока
активна на
комуналниот отпад.
Согласно
со позиција.
живеење на граѓаните со акцент на
транспарентност и годинава и дополнително
ја подобри
својата
Прв пат по повеќе од една деценија,
спроведената
Јавна
набавка
подобро управување со отпадот кој
Ова е сенотирано
Центарот
за граѓански
редовното
годишно
набавени
нови садовиод
за отпад
во
„Набавка
и испоракакомуникации
на метални
евоеден
од основните
проблеми во
рангирање
на За
институциите
Индексот
на склучен
активнае транспарентност,
односно
Општина
Делчево.
подобрување според
контејнери
за отпад“,
регионот.
на
состојбата
со управување
на
Договор
за набавка
испорака
на
според
проактивното
објавување
информации
од ијавен
карактер
изработено во март 2021
отпадот, Општина Делчево набави
метални
контејнери
со „ТЕХНИЧКИ
г.
во
кое
се
вклучени
98
институции,
односно
Владата
и
сите
министерства
и општини.
23 контејнери вредни 371.000
ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА“ ДОО
Меѓу
регионите,
и
годинава
на
прво
место
е
Источниот
Регион
(со
74
% активна
денари.
Неготино.

„Тенд ерит е со кои дв ет е села
Ѕвегор и Габрово ќ е се
приклуч ат на

водосн абдит елни от си ст ем се
надев ам е д ек а ќ е го о бјав име
наредниот месец, дод ека

интерн аци онални от тен дер за
изгр адба на фо товолт аичн ат а
цент рал а и прочи сти телн ат а
ст аниц а з а р ез ерво ар скит е
просто ри ко ј е прилично гол ем
тенд ер се пл анир а д а се објави
во ср един ат а н а м есецот
април “

Обезбедени средства за доизградба на кровната конструкција на
Спомен –домот Разловечко востание
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Општина Делчево воведува родово одговорно
буџетирање

Општина Делчево го започнува процесот за родово одговорно буџетирање во
локалните политики и буџетските процеси со поддршка на UN Women која е орган на
ОН и со мандат за постигнување родова еднаквост и зајакнување на позицијата на
жените. Активностите започнаа со потпишување на Меморандум за соработка од
страна на градоначалникот Горан Трајковски со Организацијата и одржување на
првите обуки на кои учество зедоа 10 општини и 23 претставници и претставнички од
овие општини кои се приклучија на менторската програма за родово одговорно
буџетирање на UN Women.
На обуката беа презентирани основните цели за вклучување на родовата перспектива
во локалните политики и буџети и значењето од нивната примена во целокупното
работење на општината.
За Општина Делчево ова е уште голем чекор напред, кога е во прашање родовиот
концепт и неговата примена во креирањето на локалните политики и буџетот и значи
зајакнување на позицијата на жената во Општината, одговор на нивните потреби и
барања и унапредување на родовата еднкавост во сите сфери од работењето на
Општината.
Од Организацијата истакнуваат дека соработката со општините ќе продолжи
и ќе следат нови активности за систематска примена на родово одговорното
буџетирање како алатка во креирањето на општинските политики и буџети.
Обуката беше организирана во рамките на проектот „Промовирање на родовоодговорни политики и буџети: кон транспарентно инклузивно и отчетно управување
во Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од Швајцарската агенција
за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида.
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6

Презентација на активностите за родово
одговорна општина

Општина Делчево, како една од десетте вклучени општини во проектот за интегрирање
на родовиот концепт во локалните политики и буџетот, ги презентираше активностите за
родово одговорни политики засновани на комуникацијата, како дел од Форумот за
општински практики „Кон родово одговорни општини“ во организација на ЗЕЛС.
За важноста од унапредувањето на комуникацијата на координаторите за еднакви
можности со сите сектори во Општината и со надворешната јавност и медиумите,
говореше Даниела Такева, заменичка-координаторка за еднакви можности и советник за
односи со јавност во Општина Делчево. Таа во презентацијата ги потенцираше
заложбите и предизвиците на Општината кои врз основа на двонасочна комуникација со
граѓаните и граѓанките, но и комуникација внатре во институцијата, дава резултати и
води кон имплементирање на родовата политика на Општината за остварување на
стратешката визија „Жените од Делчево, да се активно вклучени во општествените
текови и да даваат свој придонес при креирање и спроведување на локалните политики“.
Освен Делчево, оригинални комуникациски искуства пренесоа и општините Кочани и
Карпош, а дел од практиките споделија и општините Центар, Ѓорче Петров и Аеродром.
На форумот учествуваа и градоначалнички и градоначалници, советнички и советници
од Лоби групата за родова еднаквост при ЗЕЛС, како и координатори и координаторки
за родова еднаквост од општините, а пред присутните говореа и градоначалничките на
Битола и на Македонска Каменица, Наташа Петровска и Соња Стаменкова, како и
претседателката на Советот на Општина Крива Паланка, Изабела Павловска, сите
членки на Лоби групата за родова еднаквост при ЗЕЛС.
Со овој настан беше заокружен двегодишниот период на реализација на активностите од
проектот „Кон родово одговорни општини:зајакнување на општинските капацитети за
родови политики и родово одговорен буџет“, што го реализира ЗЕЛС, со поддршка
на UN Women, Скопје, а кој е финансиран од Швајцарската агенција за развој и
соработка (СДЦ) и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој - Сида.
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Нови контејнери во Делчево

Делчево во втората фаза од Програмата
РОМАКТЕД
Инаку, преку проект на ЛАГ Малеш
-Пијанец, Делчево очекува нови
садови за отпад. Во моментов се
спроведува постапка за набавка
на урбана опрема- парковски канти
за отпадоци, контејнери за отпад и
контенјери за селекција за отпад
вредна 880.000 денари. Сите овие
активности ќе придонесат за
подобрување на квалитетот на
живеење на граѓаните со акцент на
подобро управување со отпадот кој
е еден од основните проблеми во
регионот.

Актуелности

Прв пат по повеќе од една деценија,
набавени се нови садови за отпад во
Општина Делчево. За подобрување
на состојбата со управување на
отпадот, Општина Делчево набави
23 контејнери вредни 371.000
денари.

Контејнерите се со волумен волумен
1,1 м3, номинална носивост 430 кг.,
а се предадени на ЈКП „Брегалница“
од каде ќе се транспортираат на
планираните локации, каде досега
биле поставени стари и оштетени
контејнери или ги немало, а се
очекува новите садови за отпад да
придонесат за подобар квалитет на
услугите
за
собирање
на
комуналниот отпад. Согласно со
спроведената
Јавна
набавка
„Набавка и испорака на метални
контејнери за отпад“, склучен е
Договор за набавка и испорака на
метални контејнери со „ТЕХНИЧКИ
ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА“ ДОО
Неготино.

„Тенд ерит е со кои дв ет е села
Ѕвегор и Габрово ќ е се
приклуч ат на

водосн абдит елни от си ст ем се
надев ам е д ек а ќ е го о бјав име
наредниот месец, дод ека

интерн аци онални от тен дер за
изгр адба на фо товолт аичн ат а
цент рал а и прочи сти телн ат а
ст аниц а з а р ез ерво ар скит е

Интернационален тендер за изградба на фотоволтаичната
Во
рамките
на
имплементацијата
на
втората
фаза
централа
прочистетителната
станица
вода вонаДелчево
на ПрограматаиРОМАКТЕД
„Промовирање добро
управувањеза
и зајакнување
Ромите

на локално ниво“ 2021-2024, во Општина Делчево се одржа информативна средба на
која
учествуваа
градоначалникот
на
Општина
Делчево,
Горан
Трајковски, претставници од општинската администрација, како и националниот тим за
Мартин Раубер,
На состанокот
главна тема РОМАКТЕД
поддршка на имплементацијата
на Програмата
II, консултант
составен
од
консултантската
фирма
беше
обезбедувањето
на
од Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје, како и Институтот
за
ЕБП
од
Швајцарија,
истакна
техничката
документација
за
истражување и анализа на политиките – Ромалитико.
дека процесот
се движи и
со
реализацијана
наоваа Програма информираа
Тимот за поддршка на имплементацијата
за концептот
планираното
темпо
и
дека
инфраструктурниот
дел
од
целите назавтората
фаза со
на Програмата РОМАКТЕД, а беше истакнато дека втората за
Единицата
управување
реализација
проектот
по штонаследуваше
проектот
фаза од„Водоснабдување
Програмата претставува
поддршка
локалните власти
да ги на
интегрираат
инфраструктурниот
дел од
темата
за
корпоративниот
наспецифичните
Делчево“ на својот
шести
активности/мерки за Ромите во главните локални политики,
состанок
ги
даде
проекциите
проектот
се
планираат
два
развој
и
кампањата
за
акциските планови поврзани со овие политики, буџетите и испораката на јавни услуги,
за реализација на
тендери.
развивање
на
јавната
свест
за
со што ќе се зајакнедел
демократското
учество и зајакнување на локалната ромска заедница.
инфраструктурниот
од
значењето
на водата.
На
средбата,
беа
дискутирани
и
можностите
и структурите за подобра координација и
проектот.
имплементација на Програмата, а главниот фокус беше поддршката и подготвеноста
на
Општина
Делчево
за
непречена
и
ефективна
имплементација
на Програмата РОМАКТЕД II .
Општината Делчево е новата општина опфатена во втората фаза
на Програмата РОМАКТЕД која е финансирана од Европската Унија и Советот на
Обезбедени
средства
за доизградба
на кровната конструкција
Европа и имплементирана
од Советот
на Европа.

Спомен –домот Разловечко востание

просто ри ко ј е прилично гол ем
тенд ер се пл анир а д а се објави
во ср един ат а н а м есецот
април “
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Заврши Јавниот повик за членови на Локалниот
младински совет

Заврши Јавниот повик за членови на Локалниот младински совет кој беше отворен за
сите младински организации, политички подмладоци, ученички и студентски
организации и други облици на младинско здружување кои имаат активности на
територијата на Општина Делчево.
Наредниов период, Локалното собрание на млади ќе одржи седница на која се очекува
присуство на делегатите на Собранието и младите кои се пријавиле за членови на
Локалниот младински совет, а ги исполнуваат критериумите од повикот на кое
кандидатите за членови на Локалниот младински совет ќе имаат право на куса
презентација на својата програма, по што ќе следува постапката на гласање.
Локалното собрание на млади ги избира членовите на Локалниот младински совет по
пат на непосредни избори со тајно гласање во кое право на глас имаат делегатите од
Локалното собрание на млади.
Бројот на членови на Младинскиот совет е пет со мандат од две години и со право на
уште еден избор. За избрани членови на Локалниот младински совет се сметаат оние
членови кои освоиле најмногу гласови од страна на присутните делегати водејќи
сметка за балансирана застапеност на двата пола.
Мандатите на членовите на Локалниот младински совет на Општината се верификуваат
од страна на Советот на Општината по добиена одлука за избор од страна на
Собранието на млади и се објавуваат во Службениот гласник на Општината.
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Нови контејнери во Делчево

Скаменетите сватови подготвени за гости

Овој проект претставува позитивен пример за соработка помеѓу локалната и централната
власт и ќе придонесе да се збогати туристичката понуда на Општина Делчево и
регионот, кој ќе го уживаат како домашните така и странските туристи во делот на
активниот и авантуристичкиот туризам.

Интернационален тендер за изградба на фотоволтаичната
централа и прочистетителната станица за вода во Делчево

Спортското игралиште во Тработивиште со
Мартин Раубер, консултант
На состанокот главна тема
нов лик
од консултантската фирма
беше обезбедувањето на
Единицата за управување со
проектот „Водоснабдување
на Делчево“ на својот шести
состанок ги даде проекциите
за реализација на
инфраструктурниот дел од
проектот.

техничката документација за
реализација на
инфраструктурниот дел од
проектот по што следуваше
темата за корпоративниот
развој и кампањата за
развивање на јавната свест за
значењето на водата.

ЕБП од Швајцарија, истакна
дека процесот се движи со
планираното темпо и дека за
реализација на
инфраструктурниот дел од
проектот се планираат два
тендери.

Актуелности

Контејнерите се со волумен волумен
Инаку, преку проект на ЛАГ Малеш
1,1 м3, номинална носивост 430 кг.,
-Пијанец, Делчево очекува нови
а се предадени на ЈКП „Брегалница“
садови за отпад. Во моментов се
од каде ќе се транспортираат на
спроведува постапка за набавка
Заврши уредувањето на еден
од најинтересните
планираните локации, каде досега
на урбана опрема- парковски канти
природни
раритети
во
Делчево
како
биле поставени стари и оштетени
за отпадоци, познати
контејнери за
отпад и
Скаменети
сватови
Истевник.
контејнери
или ги
немало,кај
а с.сеНовконтенјери
за селекција за отпад
очекува
новите садови
за отпад даи означување
вредна 880.000
Сите овие
„Проектот
за уредување
на денари.
туристички
придонесат за подобар квалитет на
активности ќе придонесат за
локалитет (природна реткост)
Истевнички Кукуље“
услугите
за
собирање
на
подобрување на квалитетот на
го реализираше
Агенцијата
за
промоција
и поддршка
комуналниот
отпад. Согласно
со
живеење
на граѓаните
со акцент на
Прв пат по повеќе од една деценија,
на туризмот
во партнерство
Општина
Делчево.
спроведената
Јавна
набавка со
подобро
управување
со отпадот кој
набавени
се нови
садови за
отпад во
„Набавка
и испорака
на метални
еден летниковец
од основните со
проблеми
Согласно
проектот
АППТ
постави:
4 маси
со 8 клупи
вградени, ефото
маса во
Општина Делчево. За подобрување
контејнери за отпад“, склучен е
регионот.
и
клупи,
5
канти
за
отпад
и
информативна
табла.
на состојбата со управување на
Договор за набавка и испорака на
Претходно,
ПСК
Голакнабави
со поддршка
на Општина
Делчево ја уреди локална планинска
отпадот,
Општина
Делчево
метални контејнери
со „ТЕХНИЧКИ
23патека
контејнери
вредни
371.000
од Истевник до Разловци
која е комплетно
уредена
со 3 информативни табли, 15
ИНСТИТУТ
МАКЕДОНИЈА“
ДОО
денари.
патокази и маркација со боја. Неготино.

„Тенд ерит е со кои дв ет е села
Ѕвегор и Габрово ќ е се
приклуч ат на

водосн абдит елни от си ст ем се
надев ам е д ек а ќ е го о бјав име
наредниот месец, дод ека

интерн аци онални от тен дер за
изгр адба на фо товолт аичн ат а
цент рал а и прочи сти телн ат а
ст аниц а з а р ез ерво ар скит е

просто ри ко ј е прилично гол ем
тенд ер се пл анир а д а се објави
во ср един ат а н а м есецот
април “

Вработени во Подрачното училиште и екипа од ЈКП „Брегалница“ работеа на санација
Обезбедени
средства
за доизградба
кровната
конструкција
на
и уредување на спортското
игралиште
што се наоѓа на
во дворот
на ПУ „Св.
Климент
Охридски“ во
с.Тработивиште.
Спомен
–домот
Разловечко востание
Во рамки на акцијата беше поставена нова заштитна мрежа, беше обележано
спортското игралиште, обоена дворната ограда и урбаната опрема и беа поставени
рефлектори за спортување во ноќните часови.
Акцијата е финансиски поддржана од Буџетот на Општина Делчево.
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Актуелности

Стотина граѓани го чистеа Голак со срце

Со срце за Голак, стотина граѓани на Делчево, претставници од институции,
организации, здруженија, како и вработени во Општина Делчево и ЈКП „Брегалница“ ,
млади активисти, активно се вклучија во екоакцијата за чистење на дивите депонии на
Голак.
Акцијата е организирана од Општина Делчево по повод Светскиот ден на животната
средина, 5 Јуни, под мотото „Со срце за Голак“ и со цел да се даде индивидуален
придонес за да се исчисти од ѓубрето од познатото излетничко место планината Голак,
но и да се разбуди свеста за чистата и здрава животна средина.
Чистењето на дивите депонии се изведуваше на 5 локации кои се претходно мапирани
од стручните лица од Општина Делчево и членови на Невладината организација
Локален младински совет. Дивите депонии се наоѓаа на патниот правец Делчево-Голак
од левата и десата страна над манастирскиот комплекс „Света Богородица Балаклија“ и
патот на кај манаситирот „Св. Пантелејмнон“.
Голак е нашиот симбол, адут за развој на туризмот, планина која ги плени сите
посетители, истакна градоначалникот Трајковски и додаде дека како одговорни граѓани
не смееме да дозволиме да ја нагрдуваме со диви депонии создавани хронично од
несовесни граѓани.
-Правото на здрава животна средина е фундаментално право на секој граѓанин, но и
обврска на секој граѓанин да се грижи за неа и со сопствен пример тоа да го покаже со
што дава придонес за чиста, здрава и добро зачувана животна средина, средина која е
и поддршка на одржливата економија и целокупното општество. Во оваа прилика
апелирам да не се создаваат диви депонии по навика и не смееме да дозволиме да го
уништуваме со ѓубре, тоа што природата нештедејќи се ни го подарила. Сакам да
изразам благодарност до младите волонтери од Локалниот младински совет кои
претходниот период ги мапираа дивите депонии на Голак и до сите поединци кои
даваат свој придонес во борбата со несовесните за почиста животна средина, рече
Трајковски.
Во акцијата се вклучија и волонтерите од Португалија и Бугарија од Здружението
„Природна перспектива“. Потребните средства и материјали ги обезбеди Општина
Делчево
и општествено одговорната фирма „Брегал“ од Делчево,
додека фирмата Инспект Офис донираше канти за отпадоци кои се поставени во
манастирскиот комлекс „Св.Богородица Балаклија“.

О П ШТ И Н С К И И Н Ф О Р М А Т О Р
И Н Ф О Д Е Л Ч Е В О
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Нови контејнери во Делчево

Извршена дератизација

вид на коцки за дератизација на градската депонија.
Оваа мерка е согласно со Програмата за заштита на населението од заразни и други
заболувања и се спроведува редовно, најмалку еднаш годишно на територијата на градот
Делчево. Главна цел на дератизацијата е да се намали популацијата на глодарите кои,
Интернационален
изградба
на фотоволтаичната
освен што се преносители тендер
на заразнизаболести,
во потрагата
по храна можат да
предизвикаат
оштетувања
на
разни
видови
инсталации,
како
телекомуникациски,
централа и прочистетителната станица за вода
во Делчево
водоводни, но и штети во домовите.

На состанокот главна тема

Мартин Раубер, консултант

Благодарница забеше
Општина
по повод
од консултантската
фирма
обезбедувањето Делчево
на
ЕБП од Швајцарија, истакна
техничката документација за
Светскиот ден на
крводарителите
дека процесот се движи со
реализација
на

Актуелности

Контејнерите се со волумен волумен
Инаку, преку проект на ЛАГ Малеш
1,1 м3, номинална носивост 430 кг.,
-Пијанец, Делчево очекува нови
а се предадени на ЈКП „Брегалница“
садови за отпад. Во моментов се
од каде ќе се транспортираат на
спроведува постапка за набавка
планираните
Стручни локации,
екипи одкаде
ЈЗУдосега
Центарназа урбана
јавно опремаздравје,парковски
Кочани,канти
биле поставени стари и оштетени
за отпадоци, контејнери за отпад и
ПЕ Делчево во соработка соконтенјери
претставници
од ЈКП
контејнери или ги немало, а се
за селекција за отпад
„Брегалница“
и
овластени
лица
од
Одделението
за овие
очекува новите садови за отпад да
вредна 880.000 денари. Сите
придонесат
за подобар
квалитет
активности
ќе придонесат
инспекциски
надзор
принаОпштина
Делчево
извршија за
услугите
за
собирање
дератизација
во
Делчево. на подобрување на квалитетот на
комуналниот отпад. Согласно со
живеење на граѓаните со акцент на
Според
предвидените
параметри,
за успешно
Прв пат по повеќе од една деценија,
спроведената
Јавна
набавка
подобро управување со отпадот кој
справување
со
овој
тип
преносители
на заразни
набавени се нови садови за отпад во
„Набавка и испорака на метални
е еден од основните
проблеми во
Општина
Делчево.
За подобрување
контејнери за отпад“,
регионот.„Бродисан“ во вид
заболувања,
третирани
се 220 канализациски
шахти склучен
со 35 кг.е средство
нанасостојбата
управување
на
Договор за
и испорака глувци
на
гранули исокоцки
за неутрализирање
нанабавка
преносителите,
и други глодари кои се
отпадот, Општина Делчево набави
метални контејнери со „ТЕХНИЧКИ
потенцијални
преностители
на
вектор
заразни
заболувања.
Според
предвидените мерки
23 контејнери вредни 371.000
ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА“ ДОО
и активности, употребени се 30Неготино.
кгр од средството во гранули и 5 кгр од средството во
денари.

планираното темпо и дека за
инфраструктурниот дел од
реализација на
проектот по што следуваше
За перманентната поддршка и придонесот за
инфраструктурниот дел од
темата за корпоративниот
остварување на активностите и целите на ОО на
проектот се планираат два
развој и кампањата за
Црвениот крст Делчево, Црвениот крст на Македонија
развивање на јавната свест за тендери.
додели Благодарница на Општина Делчево по повод
значењето на водата.
Светскиот ден на крводарителството, 14 Јуни.
На свеченоста организирана од Општина Делчево и
ОО на Црвениот крст Делчево, под мотото „Дарувај
крв
и
одржувај
го
светот“,
организаторите
доделија
награди
на
крводарителите кои имаат даруванo крв 10, 25, 50, 75
Обезбедени
за доизградба
на кровната
конструкција
и над 100 пати,средства
со што оддадоа
признание за нивната
хуманост во спасувањето
човечки животи.
Спомен
–домот Разловечко востание
Годинешното одбележување на Светскиот ден на крводарителите има посебен фокус
кон младите, поради што од ОО на Црвениот крст Делчево и од Општина
Делчево упатија благодарност до крводарителите , но и порака до младите да го
препознаат крводарувањето како можност да спасат многу животи, бидејќи
дарувањето крв спасува човечки животи и претставува највисок чин на хуманост, а
крводарителите се нашите херои кои и во време на пандемија волонтерски даруваа
крв и крвни продукти.

„Тенд ерит е со кои дв ет е села
Ѕвегор и Габрово ќ е се
приклуч ат на

водосн абдит елни от си ст ем се
надев ам е д ек а ќ е го о бјав име
наредниот месец, дод ека

интерн аци онални от тен дер за
изгр адба на фо товолт аичн ат а
цент рал а и прочи сти телн ат а
ст аниц а з а р ез ерво ар скит е

просто ри ко ј е прилично гол ем
тенд ер се пл анир а д а се објави
во ср един ат а н а м есецот
април “

Единицата за управување со
проектот „Водоснабдување
на Делчево“ на својот шести
состанок ги даде проекциите
за реализација на
инфраструктурниот дел од
проектот.

на
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СТРАНИЦА

Ветеринарната станица „Здравје“ ќе се грижи
за кучињата скитници

Ветеринарната станица „Здравје“ од Делчево е економскиот оператор кој на Јавната
набавка понуди најповолна цена за шинтерски услуги и хуман третман на кучиња
скитници на подрачјето на Општина Делчево.
Согласно со Договорот, економскиот оператор е должен да врши шинтерски услуги за
фаќање и хуман третман на кучиња скитници на подрачјето на Општина Делчево
и заловените бездомни кучиња привремено да ги смести во прифатилиште, каде
кучињата треба да се кастрираат, односно ојаловат, обележат, здравствено да се
третираат, да се изврши превентивна здравствена заштита и тест за социјализација
согласно со прописите од областа на ветеринарното здравство.
Ветеринарната станица „Здравје“ има сопствено прифатилиште каде треба да обезбеди
ветеринарна заштита за животните. Прифатилиштето е одобрено од страна на
Агенцијата за храна и ветеринарство со услови утврдени согласно Законот за заштита и
благосостојба на животните и Правилникот за техничките услови за прифатилиштата,
условите за чување на животните во прифатилиштата, постапките за еутаназија,
начинот на водење на евиденција и начинот на вршење на надзор, формата и
содржината на регистарот и начинот на регистрација, како и информациите потребни
за регистрација.
Бездомните кучиња треба да бидат трајно обележани со чип и ушна
маркица. Договорот е со времетраење од една година, а паричните средства
предвидени во Јавната набавка се во висина од 354.000 денари со пресметан ДДВ.

О П ШТ И Н С К И И Н Ф О Р М А Т О Р
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Нови контејнери во Делчево

Зголемен интерес за лектирните изданија во
делчевската библиотека
Инаку, преку проект на ЛАГ Малеш
-Пијанец, Делчево очекува нови
садови за отпад. Во моментов се
спроведува постапка за набавка
на урбана опрема- парковски канти
за отпадоци, контејнери за отпад и
контенјери за селекција за отпад
вредна 880.000 денари. Сите овие
активности ќе придонесат за
подобрување на квалитетот на
живеење на граѓаните со акцент на
подобро управување со отпадот кој
е еден од основните проблеми во
регионот.

Култура

Прв пат по повеќе од една деценија,
набавени се нови садови за отпад во
Општина Делчево. За подобрување
на состојбата со управување на
отпадот, Општина Делчево набави
23 контејнери вредни 371.000
денари.

Контејнерите се со волумен волумен
1,1 м3, номинална носивост 430 кг.,
а се предадени на ЈКП „Брегалница“
од каде ќе се транспортираат на
планираните локации, каде досега
биле поставени стари и оштетени
контејнери или ги немало, а се
очекува новите садови за отпад да
придонесат за подобар квалитет на
услугите
за
собирање
на
комуналниот отпад. Согласно со
спроведената
Јавна
набавка
„Набавка и испорака на метални
контејнери за отпад“, склучен е
Договор за набавка и испорака на
метални контејнери со „ТЕХНИЧКИ
ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА“ ДОО
Неготино.

„Тенд ерит е со кои дв ет е села
Ѕвегор и Габрово ќ е се
приклуч ат на

водосн абдит елни от си ст ем се
надев ам е д ек а ќ е го о бјав име
наредниот месец, дод ека

интерн аци онални от тен дер за
изгр адба на фо товолт аичн ат а
цент рал а и прочи сти телн ат а
ст аниц а з а р ез ерво ар скит е

Интернационален тендер за изградба на фотоволтаичната
централа
и летниот
прочистетителната
станица
за водаИмено,
во Делчево
На почетокот од
распуст, во ЈЛБ„Илинден“
е доста фреквентно.
голем е

просто ри ко ј е прилично гол ем
тенд ер се пл анир а д а се објави
во ср един ат а н а м есецот
април “

интересот за изнајмување лектирни издание за што од делчевската библиотека
информираат дека располагаат со сите потребни лектирни издание кои се во програмата
за обработка и во основното и во средното образование.
Мартин Раубер,
консултант
На состанокот
главна
тема
- Од лектирите кои се обработуваат
во основното
образование
најбарани
се лектирите
за
од
консултантската
фирма
беше
обезбедувањето
на
шесто и седмо одделение, но се бараат лектири и за другите одделенија. Како најбарани
ЕБП
од Швајцарија,
документација
за
наслови моментално се:„Белототехничката
циганче“, „Петар
Пан“, „Хајди“,
„Црни
и жолти“, истакна
дека
процесот
се движи со
реализација
на
„Убави зборови“ и други. Од гимназијалците, библиотеката најмногу ја посетуваат
планираното
темпо
и дека за
инфраструктурниот
дел
од
ученицитезаодуправување
трета година,
Единицата
со а најбарани се :„Злосторсво и казна“, „Илијада“, и „Одисеја“,
реализација
на
проектот
по
што
следуваше
проектот
истакна „Водоснабдување
директорката на библиотеката, Билјана Петровска.
инфраструктурниот
дел од
тематарасполага
за корпоративниот
наТаа
Делчево“
на својот
шести
информираше
дека
библиотеката
со сите лектирни
изданија и за
состанок
ги
даде
проекциите
проектот
се
планираат
два
развој
и
кампањата
за
основното и за средното образование, а набавени се сите нови лектири кои се на
за реализација на
тендери.
развивање
на
јавната
свест
за
списокот и ќе се обработуваат во учебната 2021/2022 изготвен од МОН и БРО.
инфраструктурниот дел од
значењетокои
на редовно
водата. ќе ја посетуваат библиотеката и ќе
ЈЛБ„Илинден“ и оваа лето за учениците
проектот.
прочитаат најмногу книги, подготвува изненадување.
„Летото е поубаво со добра книга, а учебната година е полесна со прочитана лектира!“порачаа од делчевската библиотека.

Обезбедени средства за доизградба на кровната конструкција на
Спомен –домот Разловечко востание
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Култура

Започна делчевското лето во културата
Со низа културни настани поддржани од
Министерството за култура и во
организација на НУЦК „Никола Јонков
Вапцаров“ и со поддршка на Општина
Делчево, започна реализацијата на
културните настани планирани во
Програмата на НУЦК „Н.Ј.Вапцаров“.
Изминатиов месец беше отворена
изложбата
со
работен
наслов
„Инсталација ретроспектива“ на која со
свои дела Дримколски бисер и
Дримколска
срма
се
претстави
професорот по ликовна уметност, Љубе
Алексовски. Главен момент во неговата
работа е алтернативната фотографија
која е производ со еден вид сечење,
лепење, пуштање на телефакс, на
принтер и наоѓање на форма и соодветен
колаж со кој авторот го покажува
внатрешниот порив. Овој циклус
прикажан пред делчевската публика, како што додава авторот, е негов своевиден
јубилеј, бидејки датира од пред 40 години.
Исто така, љубителите на карикатурата се запознаа со делата на карикатуристот Миле
Манчевски кој преку своето творештво, и главните ликови, даде осврт на пандемијата од
ковид-19. .Оваа изложба на познатиот карикатурист Манчевски е потврда дека сите
заедно на чело со здраствените работници, но и со помош на сите нас, музичарите,
писателите, карикатуристите, но и обичниот човек, можеме да победиме.
Како дел од настаните во културата, во Делчево се одржа промоција на делото
„Безобразно голем“ од авторката Ленче Стоименова од Кочани. Делото содржи 31
карикатура посветена на македонскиот и светски познат сатиричар Миле Ѓорѓијоски. Со
оваа книга Стоименова заокружува опус од 10 авторски книги, а во голем број останати
книги, како што додаде, се јавува и како коавтор.
Пред делчевската публика се одржа концерт на Дуото кларинети Ѓоревски-Бакаревски
кои ја презентираат македонската музика и култура и пошироко од границите на нашата
земја, се етаблираат како значаен субјект на полето на класичната музика во
Македонија, тие се единствен ансамбл од ваков вид кој константно опстојува и бележи
успешни настапи и во државава, но и во странство. Нивниот труд на меѓународна сцена
беше награден и на меѓународниот натпревар во Штањел, Словенија во 2015 година,
каде што ја освоија сребрената награда во категорија на камерни ансамбли.
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