Извештај за работењето на ЈП “СТИПИОН 2011“ ШТИП по
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “СТИПИОН 2011“ ШТИП СО ФИНАНСИСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.10.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ШТИП

Во текот на периодот од 01.10-31.12.2018 година, ЈП “СТИПИОН 2011“,имајќи ги во предвид
Програмата за уредување на градежно земјиште,своето работење го усмери кон одржување на објекти од
инфраструктурата и останати комунални објекти и тоа:
1.Изработување на инвестиционо – техничка документа
1.1.Изработка на ДУП за дел од УЕ 97, Мм.в.Плуждино и Горни бунари......................................................213.212,00
1.2. Изработка на проект за реконструкција на кров БЛОК А и санација на постоечки кров........................38.631,00
1.3.Изработка на партерно уредување на спортско игралиште на ул.Христијан Тодоровски Карпош..........45.078,00
1.4.Изработка на проект за партерно уредување на дел од централно градско подрачје.................................90.015,00
1.5.Изработка на проект за изградба на тротоари – конзоли на р.Отиња и сообраќајно решение................482.497,00
1.6.Изработка на основен проект за рехабилитација на постоечка пешачка патека на крак на ул.Радански
пат......................................................................................................................................................................29.568,00
1.7.Изработка на основен проект за рехабилитација на постоечка пешачка патека врска помеѓу ул.Широк дол-Радански
пат.......................................................................................................................................................30.137,00
1.8.Изработка на основен проект за партерно уредување на тротоар од кружен ток(на бул.Гоце Делчев)до
Кампус 4.................................................................................................................................................................. 129.850,00
1.9.Изработка на основен проект за реконструкција на постоен пристапен пат за викенд населба Суитлак...172.404,00
1.10.Изработка на основен проект за изградба на крстосница кај Алумина и врска помеѓу ул.Гоце Делчев и ул.Партизанска
(делница до фабрика Баргала)...............................................................................................281.462,00
1.11.Изработка на елаборат за поставување на урбана опрема Детско игралиште во К`ртеќе..............................5.900,00
2.Изградба на објекти:
2.1.Изградба на прифатилиште за кучиња (Новакова чешма)....................................................................108.522,00
2.2.
-Изградба на тротоари платформа на ул.Михајло Апостолски,
-колско пешачки пристап на ул.Сутјеска-Пиринска-Вардарска
Вкупно...............................................................................................................................................................872.294,00
2.3.Изградба на мини плоштад кај Пензионерски.........................................................................................212.081,00
2.4.
-Бетонирање на тротоар на ул.Никола Коперник
-Бетонирање на улица спроти бања Черења
Вкупно...............................................................................................................................................................627.867,00
Вкупно реализирани средства од точка 1 и 2 ..............................................................................3.339.518,00ден
Со програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година за изградба на комунална инфраструктура предвидени
се….................................................................….60.000.000,00 ден.
од кои не повеќе од 40% (24.000.000,00 ден.) се предвидени за извршување на услуги од страна на ЈП Стипион 2011
Штип.
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