ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
Имајќи во предвид дека ЈП "Исар" врши дејности од јавен интерес за граѓаните во текот на
2022г. ќе продолжи со работа ИНФО Центарот каде граѓаните ќе можат да ги достават сите
свои барања, да ги добијат потребните информации и да остварат непосредни контакти со
раководителите.
Со цел навремено и реално информирање на граѓаните за дневните активности на ЈП “Исар”
како и воведување на транспарентност во работењето во текот на 2022г. ќе продолжи да се
одржувааат web страната на ЈП www.jpisar.com.mk.и facebook страната. Непосредни контакти
граѓаните може да остварат на следнава маил адреса: jpisar@t.mk

Динамичен план за одржување на јавната чистота во Општина Штип
I – ва Категорија
Метење на јавни и сообраќајни површини, улици, тротоари, плоштади
и пакинг плацеви секој ден во годината.
Р.бр.

Име на површината

1

ул."Маршал Тито "
Од Здравен дом до раскрсница кај црквата
подлога асфалт
ул."Христијан Карпош"од здравен дом до рас. со ул "Еврејска"
- подлога асфалт
Плочник над "Безистен"
-подлога мермерни плочи
Плоштад "Слобода"
- подлога мермерни плочи
Плоштад "Тошо Арсов"
-подлога асфалт
Ул. "Ванчо Прке"
-- подлога асфалт
Бул. "Гоце Делчев"
од раскрсница со ул."Ванчо Прке" позади црква "С.Никола” до
Дом на култура
- подлога асфалт
ул. "Борис Кидрич"
од кружен тек пред Стопанска банка до зграда “промаја”
- подлога асфалт
ул. "Г.М.Апостолски"
- подлога асфалт

2
3
4
5
6

7
8

9
10

m2
8,250
3,500
2,500
3,000
5,000
8,000

8,000

1,500
8,600

ул. "Тодор Коларов"од парк Кртеке до Клиничка болница
- подлога асфалт

2,200

Вкупно:

50,550

2

II – ра Категорија
Метење на јавни и сообраќајни површини, улици, тротоари, плоштади и пакинг
плацеви секој работен ден во годината освен Недела и државни празници.
Р.бр.
1
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

10.
11.
12.
13.
14
15.

16.
17

m2

Име на површината
Борис Кудрич- Штипски сокак
-подлога бетон
Стара Чаршија (степеници, тротоари, пролази)
Позади стамбени згради
- подлога бетон и терацо
ул."Јосиф Ковачев",позади "Трговски центар",
- подлога асфалт
Кеј на река Отиња
- подлога асфалт и плочки
ул."Васил Главинов" од Гимназија до мост кај Црква Св.
Никола
- подлога асфалт
ул."Кирил и Методи","Борис Кидрч" од кружен тек
Стопанска банка до кружен тек "Дујле"
- подлога асфалт
ул "Борко Талев" (од гомназија до стар здравен дом)
-подлога коцка
ул."Партизанска"
од Дом на млади до спој со ул. Боро Арсов
-подлога асфалт
ул."Сутјеска"(дел) од оу Г.Делчев до ЕВН
-подлога асфалт
ул."Панче Караѓозов"
-подлога асфалт
ул."Енгелсова"
-подлога асфалт
ул."Булевар ЈНА"
- подлога асфалт
Кружен тек "Дујле" до мост на Брегалница
-подлога асфалт
"Браќа Даневи" ( од спој со П.Карагозов до спој со
Солидарност)
-подлога коцка
ул. "Сремски Фронт" од раскрсница Базалт до оу Д.Влахов
-подлога асфалт
Бул. "Гоце Делчев" од рас. “В. Прке” ,”Мал Одмор” до
кружен тек во нас.” Жезезничка”
- подлога асфалт

300

5,500
800
4,150
3,500

10,750
2,000
36,000
17,000
8,500
8,500
11,000
9,500
3,490
9,600

31,000

3
18

Ул “Радански пат” –подлога асфалт од спој со Сутјеска до
Плестина
3.900

19

ул. "Борис Крајгер" ( од спојот со ул. Панче Караѓозов до
зелена зграда Сењак )
10.000
-подлога асфалт
Вкупно
175,490

III – та Категорија
Метење на јавни и сообраќајни површини, улици, тротоари, плоштади и пакинг
плацеви еднаш во неделата.
р.бр.

m2

Име на површината

1. 1ул. "Димитар Влахов" ( од црква до мост на р.Брегалница )
. -подлога асфалт
2. 4ул. "Крсте Мисирков"
. -подлога асфалт
3. 6ул. "Христијан Карпош" ( до раскр. со ул "Коле Неделков")
. -подлога асфалт
4. 7ул. "С.Стојменски" ( од црвена кула до ул.И.Л.Рибар)
. -подлога асфалт
5. 8ул. "Стојан Рибата" (од И.Л.Рибар до трговски центар )
. -подлога аспфалт
6. 1ул. "И.Л.Рибар" (од ул.Ванчо Прке до спој со у.л.Б.Кидриќ
0-подлога асфалт)
.
7. 1ул. "Солидарност" ( од спој со П.Карагозов до диспанзер )
1-подлога коцка
.
8. Пешачка патека река Отиња
1-подлога бехатон
6
.
9. Ул. Вардарска (од спој со И.Л.Рибар до кружен тек Дујле)
-подлога асфалт
Вкупно

6,500
3,000
4,500
1,760
2,500
6,000
7,500

3,000

3,500
38,260

IV- та Категорија
Метење на јавни и сообраќајни површини, улици, тротоари, плоштади и пакинг
плацеви еднаш месечно.
Р.бр.
1.

m2

Име на површината
ул. "Лески"

6,700

4

2.
3.
4.

5.
6.

-подлога асфалт
ул. "Крушевска Република"
-подлога асфалт
Суитлак улица
-подлога асфалт
Суитлак шеталиште
-подлога коцка
ул."Страшо Пинџур" ( од кам.мост до Фонд за здрав. )
-подлога асфалт и коцка
ул. "Вита Поп Јорданова"
-подлога асфалт
Вкупно

4,500
3,500
1,500
2,650
3,500
22,350

Миење на улици со асфалтна подлога еднаш месечно седум месеци во годината
Р.бр.
1

2

3

4

5
6

7

Име на површината
"Хр.Карпош"(дел)
"Маршал Тито"(дел)
"Крсте Мисирков"
"Г.М.Апостолски" (дел)
"Васил Главинов"(дел)
Димитар Влахов"до бенз.пум
"Партизанска" до кружен тек "Дујле"
“В.Влаховиќ",
"Гоце Делчев"од раск.Алумина до раск. на ул. ."Ванчо
Прке"
"АВНОЈ" кеј кај кулите
"Јосиф Кова~ев"(дел)
"Борис Кидри~"и
дел од"Кирил и Методиј
Булевар"ЈНА"
Енгелсова
Сремски Фронт", "Д.Крупишки"
"Лески"
"Крушевска Република"
"Сутјеска" од о.у.Гоце Делчев до ЕВН
"Вардарска" од спој со "И.Л.Рибар" до спој со "Б.Кидриќ"
Вкупно

m2
2,500
9,500
3,000
3,000
1,600
2,200
3,500
19.000
3,960
4,150
3,000
10,750
4,640
5.650
22,000
6,700
4,500
17,000
3,500
130,150

