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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “СТИПИОН 2011“ ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020 ГОДИНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ШТИП  

 

 

 
Во текот на периодот од 01.01.2020-31.12.2020 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. Бетонирање и тампонирање на улица во нас.Три 

чешми........................................................1.662.234,00 

          1.2.Бетонирање на крак на ул.И.Лола Рибар.......................................................................................206.624,00 

          1.3.Изработка на тротоар на ул.Енгелсова..........................................................................................894.676,00 

          1.4.Бетонирање на коритото на р.Отиња..........................................................................................5.287.421,00 

          1.5.Паркинг на бул.ЈНА .......................................................................................................................   56.555,00 

          1.6.Изработка на тротоар на ул. Асном...............................................................................................628.692,00 

          1.7.Изработка на кружен тек на ул.Борис Крајгер и ул. Партизанска.............................................457.672,00 

          1.8.Изработка на тротоар на ул.Христијан Карпош ..........................................................................398.816,00 

          1.9.Колски пристап – Шардаван............................................................................................................623.524,00 

          1.10.Изработка на тротоар – ул. “Борис Крајгер” и ул. “Партизанска”...........................................249.171,00 

          1.11.Изработка на тротоар на ул. “Џемал Бједиќ”..............................................................................681.433,00 

          1.12.Изведба на  паркинг на ул. “Џемал Бједиќ”.................................................................................636.195,00 

          1.13. Изработка на плато кај ДОМ на културата........................ .…………………………………...115,594,00 

          1.14.Изработка на тротоар на ул.Пиринска..........................................................................................453,597,00 

          1.15.Изградба  на улица во нас.Деснаци (месност Каваклија)...........................................................382,100,00 

          1.16.Изработка на тротоар на ул.Лески во нас.Баби...........................................................................204,053,00 

          1.17.Изработка на тротоар и паркинг во нас.Караорман....................................................................389,962,00 

          1.18.Санација на улица во индустриска зона Север............................................................................600,563,00 

          1.19.Изработка на колски пристап во Каваклија и  

                  Проширување на коловоз на ул.Пиринска-И.Л.Рибар.............................................................1,015,484,00 

          1.20.Изработка на пешачки пристап на ул.Јајце и ул.Лески............................................................ 341,468,00 

             

              2.Изработка на проекти 

          2.1.Изработка на проект за инфраструктура за крстосница на  

                  ул.Борис Крајгер и ул.Сремски Фронт..........................................................................................47,200,00 

 

           Вкупно реализирани средства од точка 1и 2 ..........................................................................15.333.034,00 

ден 

 

Со програмата за уредување на градежно земјиште за 2020 година за изградба на 

комунална инфраструктура предвидени се…........................................….21.930.000,00 ден. 

од  кои не повеќе од 43% (51.000.000,00 ден.) се предвидени за извршување на услуги од 

страна на ЈП Стипион 2011 Штип. 

Реализацијата по основ на оваа програма за периодот од 01.01.2020-31.12.2020 изнесува    

70%. 
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