
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 01.10.2020 ДО 31.12.2020 ГОДИНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

 
Во текот на извештајниот период од 01.10.-31.12.2020 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 

 Набавка и вградување на сепариран кршен 

камен (толченик) за тампонски слој со 

довоз на раст.12 км со планирање и 

валирање 

Черења,Сутјеска,Плуждино,Су

итлак,Боро Арсов,Мирче 

Ацев,парк Кртеќе, ул.Маршал 

Тито,Личка, Лески,св.Николска 

м³ 388,95 

 Набавка,сечење,виткање и вградување на 

бетонско железо за арматура 

Васил Доганџиски, Мирче 

Ацев,парк Кртеќе, Сане 

Георгиев,Леринска,кеј 

Д.Влахов 

кг 1556,3 

 Набавка и поставување на сообраќајни 

знаци комплет(со столб,темел и споен 

материјал)  

Христијан Карпош,Димитар  

Влахов,Енгелсова,задНама,Ка

менмост,предТрговски,Влашк

и мост.Воденска,Пиринска 

бр 21 

 Набавка на жолта боја за патишта,чистење 

и обележување на површините за 

фарбање и фарбање на означените 

површини со боја 

-разделна линија 

Паркинг за ТАХI,рабници 

кај:Лукоил,св.Никола,Мал 

одмор,Дујле,раскр. кај 

хот.Гарни 

м2 1637,4 

 Набавка на бела боја за патишта,чистење и 

обележување на површините за фарбање 

и фарбање на означените површини со 

боја 

 

Пешачки премини м2 1892,8 

 Набавка на бела боја за патишта,чистење и 

обележување на површините за фарбање 

и фарбање на означените површини со 

боја 

-испрекинати линии 

платформа кај Трговски 

ц.бул.Гоце Делчев,Борис 

Кидрич,паркинг во 

сообр.полиција 

м 48199,1 

 Ангажирано градежна машина КАТ / час 80 

 Ангажирано работници / час 974,5 

 Ангажирано возило ФАП / час 23 

 Ангажирано возило Там / час 27 

 Ангажирано возило Трактор / час 22,5 
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 Ангажирано Ваљак / час 3 

 Ангажирано возило Ман / час  

 Изработка и монтажа на метална ограда со 

минимизирање и фарбање 

Ул.Пиринска кгр 47 

 Крпење на ударни дупки со бетон МБ20 на 

коловоз 

Ул.Косовска м3 1 

 Рачен ископ на земја за темели  Васил Доганџиски,Сане 

Георгиев 

м3 4,44 

 Машински ископ ,утовар и транспорт на 

земја со камион на раст. од (3-5)км 

Сутјеска, Леринска м3 61,2 

 Рачен утовар и транспорт на земја со 

камион на раст.(3-5)км 

Васил Доганџиски, Сане 

Георгиев, Трговски центар 

м3 10,64 

 Набавка,транспорт и вградување на бетон 

за стопи со МБ30 

Васил Доганџиски, Сане 

Георгиев, Бело Брдо 

м3 25,55 

 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 

Партизанска,Васил 

Доганџиски,Еврејска, 

Христијан Карпош 

т 35,5 

 Изработка,транспорт и вградување на 

монтажно армирани бетонски плочи за 

покривање на отворен бетонски канал 

Ул.Вардарска бр 5 

 Рачно чистење на отворени бетонски 

канали од наноси и ѓубре соутовар и 

транспорт на материјалот на раст.1-3 км 

бул.ЈНА,Вардарска м3 11 

 Изработка и монтажа на ревизиона шахта 

со дно и капак 

Ул.Крсте Мисирков бр 2 

 Машински ископ на земја III кат  м3  

 Машински утовар и транспорт на земја со 

камион на раст. 5 км 

Плато Трговски центар м3 37,1 

 Набавка,сечкање и виткање и вградување 

на бетонско железо и електроварени 

мрежи 

Ул.Радански Пат кг 648 

 Набавка,транспорт и вградување на бетон 

за темели МБ 30 

Ул.Леринска м3 6 

 Рачен ископ на атмосферска канализација Ул.Крсте Мисирков м3 10 

 Набавка и поставување на коругирана 

цефка ф 315 

нас.Македонка,Јајце,Железни

чка, Ул.Крсте Мисирков, Лески 

м 77,2 

 Рачно вадење и повторно прередување на 

павер ел. 

Маршал Тито м2 22,95 
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 Машински ископ на земја III кат за 

дренажен ров или за темели на потпорен 

зид со ширина (0,6-1,0) и длабочина до 2м 

Ул.Леринска м3 6 

 Набавка,транспорт и вградување на 

бетонски рабници 18/24/100 на бетонска 

подлога МБ 20 со фугирање 

Крушевска република,парк 

Кртеќе, Борис Крајгер, Лески 

м 138 

 Набавка,транспорт и вградување на 

челични решетки (тиролски) за улични 

сливници 

Васил Доганџиски, Крсте 

Мисирков 

кг 489 

 Поткревање на шахта на кота на нивелета Ул.Маршал Тито бр 1 

 Изработка на бетонски коловоз со МБ 30 Солунска, Мирче Ацев м3 35 

 Посипување со ситен песок на каналски 

ров 

нас.Македонка, Маршал Тито, 

Лески 

м3 7,2 

 Набавка и поставување на  РЕ коругирани 

цефки ф 800 

нас.Македонка,кај 

базенот,Крсте 

Мисирков,св.Николска 

м 13,8 

 Изработка на шахта за атм.канализација 

од ф1000 мм врз а.б. плоча со метален 

капак 

Ул.Св.Николска бр 1 

 Рачно вадење и повторно прередување на 

камена коцка 

Исарот,Радански пат м2 21 

 Оплатирање,бетонирање и демонтажа на 

оплата на потпорен зид со двострука 

оплата 

Сане Георгиев,Леринска м3 14,25 

 Оплатирање бетонирање и демонтажа на 

оплата за бетонски скалници со коса плоча 

д=12см МБ30 

Ул.Маршал Тито, Кежовица м 77,2 

 Поставување на вибрациони маркери Вардарска, Џемал Бједиќ Бр 120 

 Санација на тиролска решетка Васил Доганџиски м 7 

 Набавка,транспорт и вградување на 

челични решетки за ул.сливници 

 кг  

 Посипување и планирање на камена ризла 

под лулашки 

Населба Насеље, Кртеке, Авној м3 28 

 Машинско планирање  и набивање на 

теренот 

 м2  

 Набавка и поставување на  РЕ коругирани 

цефки ф 200 

улМаршал Тито, Лески м 60,7 

 Машинско сечење на коловозна 

конструкција од асфалт 

Плато Трговски центар,Крсте 

Мисирков 

м2 144,8 

 Крпење на ударни дупки со претходен 

ископ на шљунак врз подлога од ситен 

песок и пополнување со павер елементи 

Маршал Тито,Радански 

пат,Исарот 

м2 13 

 Набавка и поставување на сообраќајно 

огледало комплет со столб,темел и споен 

Никола Карев бр 1 
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материјал 

 Машинско вадење на камена коцка со 

утовар и транспорт на раст. 3-5 км 

Сутјеска м2 92 

 Рачен докоп и порамнување на теренот Сутјеска м2 92 

 Вградување на асфалт Сутјеска т 20,7 

 Набавка,транспорт и изработка на 

тротоарска конструкција од павер 

елементи 20/10/6 врз подлога од ситна 

камена ризла со набивање 

Крушевска република,парк 

Кртеќе, ул.Маршал Тито, 

Лески 

м2 263,5 

 Санација на потпорен 

ѕид,оплатирање,бетонирање и демонтажа 

на оплата со МБ 30 

Косовска, Хо Ши Мин м3 4,26 

 Изработка на бетонски тротоар со МБ 20 Сутјеска,кеј Димитар Влахов, 

Радански Пат, Кежовица 

м3 47,3 

 Набавка,транспорт и вградување на 

метални столбчиња на тротоар 

Ванчо Прке бр 17 

 Бетонирање на стопа за постамент со МБ 

30 

Парк Кртеќе м3 1,44 

 

Вкупно за месеците октомври-декември реализирани се....... 7.773.204,00 денари 

 

 

 

февруари,2021 

 

                                                                                             ЈП“СТИПИОН  2011“ 

                                                                                                             Директор 

                                                                                             Д.г.и.Сашко Протогеров 

 

 


