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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2020 ДО 31.03.2020 ГОДИНА ПО 

ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

 
Во текот на извештајниот период од 01.01.-31.03.2020 година, ЈП “СТИПИОН 2011“ 

имајќи ги во предвид Програмата за одржување на локални патишта и улици,своето 

работење го усмери кон одржување на објекти од инфраструктурата и останати комунални  

објекти и тоа: 

Р.бр Опис на извршена работа Улица или место Ед.мера Вкупно 

количина 

1 Набавка и вградување на сепариран кршен 

камен (толченик) за тампонски слој со 

довоз на раст.12 км со планирање и 

валирање 

Борис Крајгер м³ 31,36 

2 Набавка,сечење,виткање и вградување на 

бетонско железо за арматура 

Борис Крајгер кг 752,76 

3 Изработка на бетонски коловоз со МБ3 со 

дебелина(10-15 см)во наизменични полиња 

од 3м 

Борис Крајгер м³ 25,09 

4 Утовар,транспорт и монтажа на стари 

бетонски ивичњаци 18/24/100 на бетонска 

подлога МБ20 

Борис Крајгер м 5 

5 Набавка и поставување на сообраќајни 

знаци комплет(со столб,темел и споен 

материјал)  

/ бр 26 

6 Набавка на жолта боја за патишта,чистење 

и обележување на површините за фарбање 

и фарбање на означените површини со боја 

-разделна линија 

 

/ 

м 77 

7 Ангажирано работници за потребите на 

општина Штип 

/ час 543 

8 Засекување на коловозна конструкција од 

асфалт 

Коле Нехтенин 

ООУ Тошо Арсов 

м 125 

9 Набавка на боја за фарбање на бетонски 

површини 

Кај Автобуска станица м² 48 

10 Поставување на гумени столбчиња со 

рефлектирачки материјал 

Ванчо Прке бр 30 

11 Набавка и поставување на сообраќајни 

огледала комплет со столб,темел и споен 

материјал 

Сутјеска бр 1 

12 Набавка на бела боја за патишта,чистење и 

обележување на површините за фарбање и 

фарбање на означените површини со боја 

-разделна полна линија 

Кај Огледало 

 

м 228 

13 Набавка на бела боја за патишта,чистење и 

обележување на површините за фарбање и 

кај АМД м² 16 
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фарбање на означените површини со боја 

-пешачки линии 

14 Поставување на пластични столбчиња со 

рефлектирачко дејство 

пред хотел Оаза 

пред Суд 

кафе бар Симбол 

бр 19 

15 Поставување на метални столбчиња пред Здравен дом 

пред црква Св.Никола 

пред Градинка и полиција 

бр 100 

16 Ангажирано градежна машина КАТ / час 8 

 

 

 

Вкупно за месеците јануари-март реализирани се...................................926.565,00 ден. 

 

 

 

 

 

мај,2020 

 

                                                                                             ЈП“СТИПИОН  2011“ 

                                                                                                             Директор 

                                                                                             Д.г.и.Сашко Протогеров 

 

 


