
Извештај за работењето на ЈП “СТИПИОН 2011“ по Програма  

 

     за одржување на локални патишта и улици  

 

 

 

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2020 ДО 30.06.2020 ГОДИНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

 

 
Во текот на извештајниот период од 01.04.-30.06.2020 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.м

ера 

Вкупно 

количин

а 

1 Набавка и вградување на сепариран кршен 

камен (толченик) за тампонски слој со 

довоз на раст.12 км со планирање и 

валирање 

Балканска,Суитлак,ул.Борко 

Талев,Рибник,Балканска,Камп

ус 4, игралиште с.Чардаклија 

м³ 130,37 

2 Набавка,сечење,виткање и вградување на 

бетонско железо за арматура 

Васил Главинов кг 102,4 

3 Набавка и поставување на сообраќајни 

знаци комплет(со столб,темел и споен 

материјал)  

нас.Баби,29-ти 

Ноември,Никола 

Чаулев,Енгелсова,Борис 

Крајгер 

бр 19 

4 Набавка на жолта боја за патишта,чистење 

и обележување на површините за 

фарбање и фарбање на означените 

површини со боја 

-разделна линија 

рабници м 1856,4 

5 Набавка на бела боја за патишта,чистење и 

обележување на површините за фарбање 

и фарбање на означените површини со 

боја 

 

На разни локации во градот м2 5352,6 

6 Набавка на бела боја за патишта,чистење и 

обележување на површините за фарбање 

и фарбање на означените површини со 

боја 

-испрекинати линии 

сала Јордан Мијалков м 343 

7 Поставување на метални столбчиња СтрашоПинџур,Коле 

Неделковски 

бр 7 

-8 Ангажирано градежна машина КАТ / час 49 

9 Ангажирано работници / час 1109 

10 Ангажирано возило ФАП / час 47,5 

11 Ангажирано возило Там / час 23,5 
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12 Ангажирано возило Трактор / час 10 

13 Ангажирано Ваљак / час 19,5 

14 Ангажирано возило Ман / час 3 

15 Сечење на асфалт со машина за сечење на 

асфалт 

Пиринска,Борис Кидрич,нас 

Баби,Сремски Фронт,Сутјеска 

м 328,6 

16 Изработка и монтажа на метална ограда со 

минимизирање и фарбање 

Сутјеска кгр 105 

17 Крпење на ударни дупки и прекопи со 

претходно чистење обеспрашување и 

прскање со битуменска емулзија 

Борис Кидрич,нас.Балканска, т 28,92 

18 Рачен ископ на земја за поставување на 

одводна цефка 

р.Отиња м3 7,2 

19 Посипување на ситен песок во каналски 

ров 

р.Отиња м3 1 

20 Набавка и поставување на коругирана 

цефка за атмосферска канализација 

р.Отиња,Широк дол,Питу 

Гули,нас Насеље 

м 90 

21 Набавка и вградување на електроварени 

мрежи за ограда 

Енгелсова м2 213,12 

22 Сечење на бетон со машина  градски стадион м 21 

23 Машинско чистење на наноси и отварање 

на земјени насипи за истекување на вода 

р.Отиња час 4 

24 Поткревање на шахта на кота на нивелета Тошо Арсов бр 1 

25 Набавка,транспорт и вградување на нов 

метален капак 

Тошо Арсов бр 1 

 

26 Крпење на тротоар со бехатон Брегалничка м2 10 

27 Рачно планирање на теренот Брегалничка м2 910,2 

28 Рачен ископ на стопи за санација на ограда игралиште 

Кежовица.нас.Сењак,Сутјеска,

Васил Главинов 

м3 16 

29 Бетонирање на стопи за ограда игралиште Кежовица м3 0,96 

30 Поставување пикери за ограда игралиште Кежовица бр 15 

31 Изработка и монтажа на профили за 

метална ограда  

игралиште Кежовица кгр 80 

32 Вградување на метална решетка од 

заварено бетонско железо 

Широк дол кгр 200 

33 Вградување на тампон Белградска м3 6 

34 Ископ утовар и транспорт на земја р.Отиња м3 360 

35 Бетонирање околу бандери за 

осветлување 

Енгелсова,Кежовица,Џемал 

Биједиќ 

м3 6,48 

36 Поставување на маркери со катадиоптери Гоце Делчев,ОУ Димитар 

Влахов,АМД,Ректорат(Ново 

село),ОУ Ванчо Прке 

бр 14700 

37 Поствување на лежечки полицајци ОУ Гоце Делчев.ОУ Ванчо 

Прке 

бр 16 



Извештај за работењето на ЈП “СТИПИОН 2011“ по Програма  

 

     за одржување на локални патишта и улици  

 

 

38 Обележување и осигурување на трасата игралиште с.Чардаклија м 198 

39 Машински ископ на земја III,IV кат во 

широк откоп со булдожер и буткање до 

60м 

игралиште с.Чардаклија м3 92,125 

40 Машински утовар и транспорт на земја со 

камион на раст. од (3-5)км 

игралиште с.Чардаклија м3 92,125 

41 Машинско планирање и набивање на 

теренот со точност 1 см 

игралиште с.Чардаклија м2 297,2 

42 Утовар,транспорт и вградување на 

бетонски рабници 8/16/50 за тротоари на 

бетонска подлога со МБ 20 со фугирање  

игралиште с.Чардаклија м 167 

43 Набавка,транспорт и вградување на ситен 

песок-подлога под бехатон 

игралиште с.Чардаклија м3 14,05 

44 Утовар,транспорт и изработка на паркинг и 

патеки од павер елементи 20/10/6 врз 

подлога од ситна камена ризла 

игралиште с.Чардаклија м2 281 

45 Рачен утовар и транспорт на земја со 

камион на раст.(3-5)км 

нас.Баби,нас.Сењак,Сутјеска,В

асил Главинов 

м3 14,94 

46 Набавка,транспорт и вградување на бетон 

за стопи со МБ30 

нас.Баби,нас.Сењак,Сутјеска,

Широк дол,Иво Лола Рибар, 

Васил Главинов 

м3 17,6 

47 Набавка,транспорт и вградување на 

челични анкер плочи во бетон 

нас.Баби,нас.Сењак,Сутјеска кг 273,6 

48 Изработка на странични потпорни зидови 

од бетонски блокови во цементен малтер 

Широк дол м2 6,5 

49 Набавка и вградување на сепариран кршен 

камен толченик со планирање под 

коругирана цефка 

Питу Гули м3 4,8 

50 Крпење на ударни дупки-прекопи со 

претходно вертикално засечување на 

ивиците во правоаголни геометриски 

форми,чистење, обеспрашување со 

битуменска нестабилна емулзија на 

хоризонталните површини со РБ200 на 

вертикалните ивици,пополнување со 

топла асфалтна маса и набивање со 

машински набивни средства 

Маршал 

Тито,Сутјеска,нас.Железничка,

нас.Блок 70 

т 9 

51 Бетонирање на паркинг платформа Партизанска м3 2,4 

52 Изработка,транспорт и вградување на 

монтажно армирани бетонски плочи за 

покривање на отворен бетонски канал 

Панче Карагозов бр 10 

53 Одржување и чистењењ на сливници од 

наноси и ѓубре со утовар и транспорт на 

материјалот 

Партизанска,бул.ЈНА,Сутјеска,

Маршал Тито,кеј.Димитар 

Влахов, 

бр 15 
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54 Одржување и чистење на тиролски зафати 

од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на 

материјалот 

Бул.Гоце  Делчев,Крсте 

Мисирков,Борко Талев,Васил 

Доганџиски,кампус 4 

33 26 

55 Рачен утовар и транспорт на павер 

елементи со камион на раст.1-3км 

Васил Главинов м2 12,96 

56 Набавка и вградување на сепариран кршен 

камен толченик за тампонски слој со довоз 

на раст. 12км 

Железничка,Васил Доганџиски м3 5 

57 Рачно чистење на отворени бетонски 

канали од наноси и ѓубре соутовар и 

транспорт на материјалот на раст.1-3 км 

Христијан Карпош м3 9 

 

 

 

Вкупно за месеците април-јуни реализирани се................................... 3.819.179,00 

 

 

 

 

август,2020 

 

                                                                                             ЈП“СТИПИОН  2011“ 

                                                                                                             Директор 

                                                                                                 Д.г.и.Сашко Протогеров 

 

 


