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

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07.2021 ДО 30.09.2021ГОДИНА 
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

 
Во текот на извештајниот период од 01.07.-30.09.2021 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 
количина 

1 Набавка и вградување на сепариран кршен 
камен (толченик) за тампонски слој со 
довоз на раст.12 км со планирање и 
валирање 

ул.Стив Наумов,ул.Анте 
Банина,ул.Крушевска 
Република,ул.Кочанска,с.Дола
ни, ул.Пиринска,ул.Широк 
Дол 

м³ 291,3 

2 Набавка и поставување на сообраќајни 
огледала комплет со столб,темел и споен 
материјал 

ул.И.Л.Рибар,ул.Сутјеска бр 3 

3 Набавка и поставување на сообраќајни 
знаци комплет(со столб,темел и споен 
материјал)  

/ бр 20 

4 Набавка на жолта боја за патишта,чистење 
и обележување на површините за фарбање 
и фарбање на означените површини со боја 
-разделна линија 

/ м² 64,8 

5 Набавка на бела боја за патишта,чистење и 
обележување на површините за фарбање и 
фарбање на означените површини со боја 
 

/ м² 2492,2 

6 Ангажирано градежна машина ровокопач / ч 172,5 
7 Ангажирано работници / ч 1095 
8 Ангажирано возило ФАП / ч 73 
9 Ангажирано возило Там / ч 57 
10 Ангажирано возило Трактор / ч 17 
11 Ангажирано Ваљак / ч 47 
12 Крпење на ударни дупки на тротоари со 

павер елементи 
ул.Борис Крајгер м² 6 

13 Машински утовар и транспорт на земја со 
камион на раст. од (3-5)км 

ул.В.Главинов,ул.Борко 
Талев,ул.Питу Гули, 
ул.Димитар Влахов,ул.Васил 
Главинов,ул.Пиринска 

м³ 39,787 

14 Рачен утовар и транспорт на земја со 
камион на раст.(3-5)км 

ул.Р.Јовановиќ,ул.Јајце,ул.В.Г
лавинов 

м³ 13 

15 Набавка,транспорт и вградување на бетон 
за стопи со МБ30 

ул.Анте Банина м³ 3,56 
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16 Набавка и вградување на сепариран кршен 
камен толченик за тампонски слој 

ул.Димитар Влахов,ул.Васил 
Главинов 

м³ 15,8 

17 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 

Кампус 
4,ул.Вардарска,ул.Енгелсова,у
л.Питу Гули,ул.Стив 
Наумов,ул.Дузлачки Рид, 

т 88,19 

18 Крпење на ударни дупки сп претходен 
ископ на земја или шљунак со одвоз на 
материјалот,изработка на подлога од ситен 
песок,пополнување со камена коцка 
10/10/10 и набивање со машински набавни 
средства 

ул.Кукуш м² 2 

19 Одржување и чистење на тиролски зафати 
од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на 
материјалот 

ул.К.Мисирков,В.Главинов,ул.
ген.М.Апостолски 

бр 21 

20 Поставување на гумени столбчиња 
(портокалови) со рефлектирачки материјал 

ул.И.Л.Рибар,кај Нервно,кај 
Класик,кај Зендолино,ОУГ 
Г.Делчев 

бр 97 

21 Набавка,сечкање и виткање и вградување 
на бетонско железо  

ул.Анте Банина кг 409,92 

22 Рачно вадење и повторно прередување на 
камена коцка 

ул.Кукуш,ул.Васил Главинов м² 14 

23 Набавка,транспорт и вградување на 
бетонски рабници 18/24/100 на бетонска 
подлога МБ 20 со фугирање 

ул.Стив Наумов,ул.Крушевска 
Република,ул.Борис Крајгер 

м 37 

24 Посипување со ситен песок на каналски 
ров 

ул.Дузлачки рид,кл.Болница м³ 8,1 

25 Набавка и поставување на  РЕ коругирани 
цефки ф 315 

ул.Дузлачки рид м 42 

26 Набавка и нанесување на битуменска 
емулзија врз коловоз до 500 г на м2 

ул.В.Главинов,ул.Борко 
Талев,ул.Питу Гули 

м² 53,1 

27 Рачен ископ на земја III кат во широк 
откоп 

ул.Р.Јовановиќ,ул.Јајце,ул.В.Г
лавинов,ул.Анте 
Банина,ул.Дузлачки рид 

м³ 28,26 

28 Оплатирање,бетонирање и демонтажа на 
оплата на потпорен зид со двострука 
оплата 

ул.Р.Јовановиќ,ул.Јајце,ул.В.Г
лавинов,ул.ДимитарВлахов,ул
.Васил Главинов,ул.Анте 
Банина 

м³ 18,88 

29 Набавка,транспорт и вградување на 
челични решетки за ул.сливници 

ул.Р.Јовановиќ,ул.Јајце,ул.В.Г
лавинов,р.Отиња,ул.М.Тито,у
л.Кирил и Методи,ул.Асном 

кг 2277,59 

30 Изработка и монтажа на нова метална р.Отиња,ул.Партизанска, кг 674,69 
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ограда со минимизирање и фарбање со 
транспорт на раст. од 5км со обезбедување 
на сообраќајот 

ул.Пиринска 

31 Машинско сечење на коловозна 
конструкција од асфалт 

ул.Р.Јовановиќ,ул.Јајце,ул.В.Г
лавинов,ул.В.Главинов,ул.Бор
ко Талев,ул.Питу Гули 

м 313,6 

32 Засекување на коловозна конструкција од 
асфалт  

Кампус4,ул.Енгелсова,ул.Питу 
Гули 

м 61,70 

33 Штемовање на асфалт со клукач 
комбинирана машина КАТ 428 и утовар на 
материјалот 

Кампус 4 ч 7 

34 Рушење на коловозна конструкција од 
сфалт со компресор 

ул.Р.Јовановиќ,ул.Јајце,ул.В.Г
лавинов,ул.В.Главинов,ул.Бор
ко Талев,ул.Питу 
Гули,ул.Димитар 
Влахов,ул.Васил Главинов 

м² 139,8 

35 Набавка,транспорт и рачно вградување на 
битумизиран шљунак со валирање 
АБ8=9см 

ул.В.Главинов,ул.Борко 
Талев,ул.ПитуГули,ул.Димита
р Влахов,ул.Васил Главинов 

м² 113,5 

36 Поправка на оштетена метална ограда со 
анкерисување и заварување на објектот со 
обезбедување на сообраќајот и транспорт 
до 5 км 

ул.Бел камен, ул.Сремски 
Фронт,ул.Борис 
Крајгер,ул.Сутјеска,ул.Васил 
Главинов,Ген.М.Апостолски,8
-ми Ноември,пешачка патека 

ч 68,5 

37 Поставување на метална ограда со 
анкерисување и заварување  

ул.Бел камен ч 12 

38 Набавка транспорт и вградување на 
метални столбчиња на тротоари 

ул.Сремски Фронт,ул.Борис 
Крајгер,ул.Сутјеска,ул.Х.Карп
ош,ул.С.Демир,Ново Село, 

бр 35 

39 Рачно планирање и набивање на теренот ул.Стив Наумов,ул.Крушевска 
Република,ул.Кочанска 

м² 570,91 

40 Поставување на вештачка издаденост со 
терминали 

ул.Кирил и Методи,кај 
Д.Влахов, 

бр 31 

41 Изработка на бетонски тротоари со МБ20 ул.Крушевска Република, 
ул.Кочанска, ул.Пиринска 

м³ 53,52 

42 Набавка,транспорт и поставување на 
еластична ограда 

ул.Кочанска м 28 

43 Набавка на боја и фарбање на метална 
ограда 

ул.Кочанска м² 39,2 

44 Машински ископ на земја III ,IV катво 
широк откоп со булджер и буткање до 60м 

ул.Пиринска м³ 11,04 

45 Поставување водоотпорна табла и метален 
кош 

8-ми Ноември бр 1 

 
 
 
 



Извештај за работењето на ЈП “СТИПИОН 2011“ по Програма  
 
     за одржување на локални патишта и улици  
 

 

Вкупно за месеците јули-септември реализирани се........................... 4.942.886.00ден. 
јануари,2022 

 
                                                                                             ЈП“СТИПИОН  2011“ 

                                                                                                             Директор 
                                                                                                         Игор Ефтимов 
 
 


