ВТОРНИК (18.09.2018 г.)
Увид во градежни активности кај тротоар на Кампус 4
Денеска, 18.09.2018 г., градоначалникот на Општина Штип, Благој Бочварски,
ќе изврши увид во градежните активности кај тротоарот кон Кампус 4, при
што ќе даде изјава за медиуми со почеток во 10:40 часот.

ВЧЕРА (17.09.2018 г.)
Посета на автопат Штип - Миладиновци
Вчера градоначалникот на Општина Штип, Благој Бочварски, заедно
со министерот за транспорт и врски во Влада на РМ, Горан
Сугаревски, изврши увид во финалните градежни активности на
автопатот Штип – Миладиновци.
Градежната оператива не запира, како на локално, така и на
регионално и на централно ниво. Не само улиците на територија на
Општина Штип, туку и патиштата во регионот и во државата се
доведуваат во една одлична состојба. Се работи со одлична
динамика, а кога зборуваме за автопатот Штип – Миладиновци, тоа е
од особено значење.
„На мое огромно задоволство можам да кажам дека овој автопат
е во самата завршница. Овој автопат е многу важен за целиот
источен, но и за југоисточниот регион. Го добиваме првиот
автопат во овој регион и се поврзуваме со главниот град.
Секое вложено евро во автопатишта враќа три евра во бизнисите
и во економијата, што значи дека ова е вистински начин и за
развој на економијата, за привлекување инвестиции, домашни и
странски, со што ќе го заживееме целиот регион.
Вториот аспект е безбедноста, којашто исто така е многу важна,
бидејќи Македонија мора да го спушти нивото на сообраќајни
незгоди, како што е тоа во Европска Унија, а токму тоа се
постигнува со изградба на нови автопатишта.
Министерството за транспорт и врски и Владата на Република
Македонија работат целосно и гледаме дека со забрзана
динамика се работи на патната инфраструктура, како на овој
автопат, така и на експресните патишта од Штип до Радовиш и од
Штип до Кочани. Верувам дека и во иднина ќе продолжи оваа
градежна офанзива во овој регион, со што ќе ги задржиме
младите овде, но и ќе донесеме нови работни места,“ истакна
градоначалникот Бочварски.
Овој автопат ќе значи поврзување не само на нашиот град туку и на
цела источна и југоисточна Македонија со главниот град, што ќе

придонесе за заголемен квалитет на живот, соработка и заеднички
напредок.
Модернизацијата на патната инфраструктура е главен приоритет на
власта, а со изградбата на современи патишта и автопати ние ја
градиме нашата иднина.
Средба со ЕУ Комесарот Јоханес Хан
Вчера граѓаните на Општина Штип имаа можност да се сретнат со ЕУ
Комесарот Јоханес Хан и ЕУ амбасадорот во Македонија Самуел
Жбогар. На средбата во ОМЦ „Киро Глигоров“ присутните имаа
можност да разговараат за Европската Унија и поддршката што таа ја
овозможува. На средбата присуствуваа и градоначалникот на
Општина Штип, Благој Бочварски, како и многу претставници од
општествено-политичкиот живот во градот.
Свеченост по повод Ден на втор механизиран пешадиски
баталјон
Вчера во касарната „Јане Сандански“ на свечен начин беше
одбележан Денот на Вториот механизиран пешадиски баталјон.
Покрај основната намена, да штити и дејствува во рамките на АРМ,
единицата помага во хуманитарни мисии.
Прeдизвиците на вториот механизиран пешадиски баталјон
остануваат и за наредната година.
На свеченоста присуствуваа и претседателот на Совет на Општина
Штип, Јане Миланов, како и директорот на ЈП „Стипион 2011“, Сашко
Протогеров, како претставници на Општина Штип.

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ
Седница на Комисија за образование при Совет на Општина Штип
Денеска во сала 2 на Совет на Општина Штип со почеток во 11:30 часот ќе се
одржи петтата седница на Комисија за образование при Совет на Општина Штип.
Дневни активности на јавни претпријатија
ЈП „Стипион 2011“ денеска ќе работи на следните активности:
•
•
•
•
•
•
•
•

Реконструкција на крак од улица кон градски пазар
Реконструкција на крак на улица „Борко Талев“
Тампонирање улица во населба Железничка
Бетонирање крак од улица во населба Балканска
Замена на улични светилки
Обележување хоризонтална патна сигнализација
Санирање локален пат за село
Почивало

ЈП „Исар“ ќе работи на следните активности:
•

РЕ Водовод и канализација ќе ги извршува следните активности:
 Санирање дефект на улиците „Светиниколска“, „Димо Хаџи Димов“ и
„Васил Доганџиски“
 Изведба на нова водоводна линија на улица „Кирчо Димитриев“
 Изведба на приклучок на водоводна линија на улица „Дуго Село“
 Санирање површини на улиците „Васил Доганџиски“ и „Вита Поп
Јорданова“



•

РЕ




Бетонирање на коритото на река Отиња
Канализација – разни локации во градот

Паркови и зеленило ќе ги извршува следните активности:
Косење трева покрај Булевар „Партизанска“
Косење трева од градинка „Астибо“ до касарна на АРМ
Косење трева покрај коловоз на Булевар „Гоце Делчев“ и кружен тек
кај населба Железничка
 Тековно одржување паркови површини

