Понеделник
15.06.2020
Нови 21 контејнери за општина Крушево
Во рамки на Програмата за поддршка во руралниот развој за 2019
години на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот развој општина Крушево набави 21 контејнер.

На јавниот повик на Агенцијата општината аплицираше заедно со организацијата Лаг агро лидер, а
набавката на контејнери е уште една активност во насока на подобрување на јавната хигиена во
општина Крушево.
Досега набавивме околу 30 контејнери, еве денес пристигнаа уште 21, а очекуваме набавка на уште
49 . Со тоа ќе опфатиме поголем дел од градот и населените места, а селата за прв пат ќе добијат
контејнери и навремена и професионална услуга на собирање на отпад. Продолжуваме да работиме
за подобрување на јавната хигиена и досега набавивме камион за отпад, нов трактор, камион за
метење и чистење – метларка и организиравме многу акции за подигнување на јавната свест.“, изјави
градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски.
Целосната сума за набавка на контејнерите изнесува 334 740 денари и истите се средства на
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11528

Нова вештачка трева на полетиштето за параглајдинг
Продолжува имплементацијата на проектот за поставување на нова
вештачка трева на полетиштето за параглајдинг на Мечкин Камен. Со
овој
проект се обезбедува одржување на поголеми натпревари во
параглајдерство и змајарство, самиот старт добива поголема
безбедност и
поголема привлечност и за професионалните и за аматерите
параглајдеристи.
„Добиваме двојно поголемо полетиште за параглајдинг и тоа ќе значи дека големите светски и
европски натпревари ќе можат да се одржуваат побезбедно и со поголемо присуство на публика и
аматери параглајдеристи. На ова место го имплементираме и проектот за изградба на објект.
Продолжуваме со развој на авантуристичкиот туризам во Крушево.
Проектот за уредување на полетувалиштето за параглајдинг е финансиран преку Центарот за развој
на Пелагониско планскиот регион и изнесува 64 400 евра.
Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11535

Вторник
16.06.2020
Реализација на еден од најголемите проекти во општина
Крушево
Реконструкцијата на патот стопанство – Алданци – Норово
продолжува денес. Овој проект е еден од најголемите и најбараните во
населените места во општина Крушево и истиот се имплементира
благодарение на Министерството за транспорт и врски и Јавното
претпријатие за државни патишта.
Како што ветивме, така и реализираме. Патот стопанство – Алданци –
Норово е еден од најголемите во Крушево и истиот е дел од вкупно 40
километри изградени и реконструирани патишта на цела територија на
општина Крушево во 2 и пол години. Најавуваме реконструкција и
изградба на уште 50 километри улици и патишта. Продолжуваме!“,
изјави градоначалникот на општина Крушево од с. Норово.
Должината на патот стопанство – Алданци – Норово изнесува 7
километри и истиот претставува поврзување меѓу општините Крушево
и Долнени. Имплементиран е од страна на општина Крушево и Јавно
претпријатие за државни патишта
Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11544

Среда
17.06.2020
Се објавуваат протоколите за работа на сместувачките
капацитети
Протоколите за работа на сместувачките капацитети се подготвени и
истите ќе почнат да се применуваат, според директорот на Агенцијата
за промоција и поддршка на туризмот Љупчо Јаневски, од 22.06.2020.
Во документот подолу може да се разгледаат протоколите за угостителските објекти и за гостите, а
во истиот документ се и протоколите за ресторантското работење.
Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11560
Дезинфекција во локални институции, банки, локална и ТППЕ Крушево
Денес општина Крушево дезинфицираше во институции, банки,
пошта, суд, МВР, управата за јавни приходи и други субјекти на
територија на град Крушево.
Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски порача дека се
преземаат сите мерки за да се спречи ширењето на коронавирусот.
„Ги преземаме сите мерки и токму дезинфекцијата е дел од тој процес.
Обезбедуваме безбедна средина за граѓаните и за туристите во пресрет на
отворањето на сместувачките капацитети. Ја следиме ситуацијата на
терен и гарантирам дека Крушево ова лето ќе биде едно најбезбедните
места и за граѓаните и за туристите“, изјави градоначалникот Христоски
Линк до објава: http://krusevo.gov.mk/?p=11563

Петок
19.06.2020
Висока владина делегација во посета на Крушево
Премиерот Оливер Спасовски, Вицепремиерката Мила Царовска,
Министерот за транспорт и врска Горан Сугарески, директорот на
Јавно претпријатие за државни патишта Зоран Китанов и директорот
на Агенцијата за млади и спорт го посетија Крушево и извршија увид
во неколку тековни проекти.
Во тек се проекти за изградба на вечно почивалиште на Тоше Проески
и се реконструира регионалниот пат стопанство – Алданци – Норово.
Вицепремиерката и директорот на Агенција извршија увид во
реконструкцијата на спортската сала, поставувањето на сувенирници и
други активности од Проектот за локална и регионална конкурентност
кој се имплементира од страна на општина Крушево и Владата.

