ЧЕТВРТОК (13.12.2018 г.)

Седница на Сојуз на Борци
Денеска, 13.12.2018 г., ќе се одржи седница на собранието на Сојуз на Борци
со почеток во 10:00 часот во малата сала на Совет на Општина Штип со
следниот дневен ред:
1. Избор на работно претседателство од 3 члена, записничар и двајца
оверувачи на записникот
2. Избор на комисии:
-

Верификациона комисија од 3 члена

-

Кандидациона комисија од 3 члена

3. Избор на општинско раководство за:
-

Претседател

-

Потпретседател

-

Секретар

4. Актуелности

ВЧЕРА (12.12.2018 г.)

Увид во градежни работи на улица 11 Конгрес
Вчера, 12.12.2018 г., градоначалникот на Општина Штип, Благој
Бочварски изврши увид во започнатите градежни активности на улица 11
Конгрес.

„Денеска се асфалтира улицата 11 Конгрес во населбата
Баби. Во многу од разговорите со жителите на овој дел од
населбата ни беше укажано за потребата од асфалтирање на
оваа улица, која во минатото била запоставена и оставена
на забот на времето.
Таа неправда ја исправиме и излегуваме во пресрет на
граѓаните, со што ги реализираме проектите кои се нивни
потреби.
Реализацијата на овој проект чини 1 милион денари,“ истакна
Бочварски.

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ
Дневни активности на јавни претпријатија
ЈП „Стипион 2011“ денеска ќе работи на следните активности:
•

Реконструкција на крстосница кај улица Вита Поп-Јорданова

•

Реконструкција на тиролска решетка на улица Партизанска

•

Чистење на атмосферски канал на улица Партизанска

•

Реконструкција на скали кај тврдина Исар

•

Замена на улични светилки во градот

ЈП „Исар“ денеска ќе работи на следните активности:
•

Реконструкција на водоводна и канализациона линија на Булевар Гоце
Делчев

•

Санирање на дефект на водоводна линија на улица Првомајска

•

Санирање на дефект на фекална канализација на улица Димо Хаџи Димов

•

Изведба на приклучоци на водоводна линија на улица Борко Талев

•

Санирање на дефект на водоводна линија на улица Јоаким Стојков

•

Санирање на дефект на водоводна линија на улица Гоце Делчев

•

Изведба на канализациона линија во Караорман

•

Санирање на површини за изведба на шахта на Булевар Гоце Делчев

РЕ Паркови и зеленило:
•

Уредување на корито во река Отиња

•

Тековно одржување на паркови површини

