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ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “СТИПИОН 2011“ ШТИП
СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2018 ДО 30-06.2018
ГОДИНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ШТИП
Во текот на периодот од 01.01-30.06.2018 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.Изградба на објекти:

1.1. По иницијатива на УЗ:
- Изработка на дворно место во детска градинка во Ново село
-Изработка на тротоари на ул.Ванчо Прке
-Тампонирање на ул.Пожарска во нас.Дузлак
-Тампонирање на улица во нас.Балканска
-Изработка на тротоар со павер елементи на ул.Борис Крајгер………………2.057.735.00
1.2.Изградба на стационар за кучиња…………………………………………… 611.839,00
1.3.Изградба на пристапна патека во Градски стадион……………………… 1.229.123.00
1.4.Изградба на тротоар на ул.Кирил и Методи…………………………………273.775,00
1.5.Изгрдба на пристапна патека градски стадион…..........................................146.795,00
1.6.Изградба на тротоар на ул.Маршал Тито.................................................... 887.367,00
1.7.Изградба на раскрсница кај Мал одмор....................................................... 597.114,00
1.8.Изградба на пристапна патека ул.Сане Георгиев.........................................167.857,00
1.9.Изградба на крак на ул.Радански пат........................................................... 818.290,00
1.10.Изградба на пешачка патека помеѓу ул.Вера Циривири-ул.Х.Карпош...... 78.942,00
1.11.Изградба на мини плоштад кај Пензионерски дом....................................798.408,00
1.12.Изградба на тротоар на бул.ЈНА.............................................................1.139.138,00
1.13.Уредување на ул.Борис Крајгер,ул.Сутјеска,ул.К.Петков Мисирков...1.573.262,00
1.14.Уредување на ул.К.Петков Мисирков,кеј Д.Влахов,ул.В.Главинов......1.548.025,00
1.15.Изградба на пристапна патека кај Градски стадион..................................698.221,00
Вкупно реализирани средства од точка 1 за изградба на објекти.........................12.625.891,00,00 ден.
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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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