ПРОГРАМА
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НОВОГОДИШНИТЕ
И БОЖИЌНИТЕ ПРАЗНИЦИ 2020/2021 ГОДИНА
Активностите кои се однесуваат на одбележувањето на Новогодишните и
Божиќните празници, а се во надлежност на Градоначалникот на Општина Штип,
годинава се хронолошки сепарирани во Оперативна програма, изготвена од страна
на Одделението за поддршка на градоначалникот.
Празнично украсување на градот
Во периодот од 11.11.2020-30.12.2020 година е предвидено традиционално
украсување градот. Оваа активност годинава не вклучува набавка на нови украси и
декоративни светлечки тела, но како и во претходните години предвидува
ангажирање на надворешни лица за завршување на активностите со соодветен
надоместок за што има склучено договори.
- Наменско китење на централното градско подрачје, како и на главниот влез
на градот, по должината на потегот на Булевар „Гоце Делчев“;
- Нова концептуална композиција за конструкцијата на новогодишната елка,
поставена на плоштадот „Слобода“;
- Ангажирање екстерни стручни лица за спроведување на монтажа/ демонтажа
на електричните декоративни тела.
Вкупната вредност на оваа активност изнесува 130.000,00 денари.

Избор за најубаво украсени објекти
Традиционален Избор за најубаво украсени објекти во градот, во пресрет на
Нова година, во следниве категории:
- Јавен објект;
- Индивидуален објект;
- Деловен објект.
За таа цел се формира тричлена комисија од Општина Штип, при што по
извршениот избор Градоначалникот ќе ги додели наградите. Предвидена е и по
една награда за секоја категорија.
Вкупната вредност на средствата предвидени за оваа активност изнесува
10.000,00 денари.

Вредносни ваучери за дежурните служби во Општина Штип
За општинските служби кои за потребите на празничните активности
воведуваат дежурства, Градоначалникот обезбедува ваучери во вредност од по
3.000,00 денари, наменети за набавка на материјални и/или физички добра.
Оваа програмска активност ги вклучува следниве институции:
- СВР Штип;
- Противпожарна служба;
- Филтер станица – ЈП „Исар“;
- Итна медицинска помош;
- Дежурен вработен – обезбедување општинска зграда;
- Казнено-поправен дом Штип;
- ЈП „Стипион“;
- Центар за управување со кризи
- АРМ
Предвидена е средба помеѓу Градоначалникот и претставници на овие
институции, во чии рамки ќе се изврши распределбата на вредносните ваучери.
Вкупната вредност на оваа активност изнесува 27.000,00 денари.
Посета на првороденото бебе во Новата година
Традиционална посета на Одделот за гинекологија и акушерство при
Клиничката болница Штип, по повод првороденото бебе во Новата година.
Локалната самоуправа доделува вредносен ваучер (20.000,00 денари) за
Одделот, додека во соработка со „Комерцијална банка“ како традиционален
донатор, се обезбедуваат подароци и штедна книшка со почетен вложен износ од
10.000,00 денари за првото новороденче/родилка во Новата година.
Вкупната вредност на оваа активност изнесува 20.000,00 денари.

Чествување на празникот Водици
Во рамки на активностите за одбележување на верскиот празник Водици
на 19-ти јануари, предвидено е традиционално доделување награди од страна
на Градоначалникот, за двајца верници кои ќе го фатат крстот кај Емир Ќучук
султановиот мост и мостот во Ново Село.
Вкупната вредност на оваа активност изнесува 20.000,00 денари.
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