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

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.10.2021 ДО 31.12.2021ГОДИНА 
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

 
Во текот на извештајниот период од 01.10.-31.12.2021 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.Вита Поп Јорданова, 
ул.Коле Неделковски 

м³ 45,46 

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

/ 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 

 м² 1672,9 

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

/ м² 276,6 

6 Ангажирано градежна машина ровокопач / ч 139,5 
7 Ангажирано работници / ч 401,5 
8 Ангажирано возило ФАП / ч 115,5 
9 Ангажирано возило Там / ч 46,5 
10 Ангажирано возило Трактор / ч 18,5 
11 Рачен утовар и транспорт на земја со 

камион на раст.(3-5)км 
ул.Вита Поп Јорданова м³ 5,65 

12 Набавка,транспорт и вградување на бетон 
за темели со МБ30 

ул.Коле Неделковски м³ 5,8 

13 Обележување и осигурување на трасата ул.Ферус Демир м 60 
14 Одржување и чистење на тиролски зафати 

од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на 
материјалот 

Низ разни места во градот м 68 

15 Рачно чистење на отворени бетонски 
канали од наноси и ѓубре соутовар и 
транспорт на материјалот на раст.1-3 км 

бул.ЈНА,ул.И.Л.Рибар м³ 23,5 

16 Рачно затрупување на каналски ров ул.Ферус Демир м³ 12,6 
17 Машински утовар и транспорт на земја со 

камион на раст. 5 км 
ул.Коле Неделковски м³ 8,2 

18 Поставување на гумени столбчиња 
(портокалови) со рефлектирачки материјал 

ул.Јајце,Стопанска 
банка,Тинекс,Сајбер 

бр 94 
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кафе,ул.В.Главинов 
19 Набавка,сечкање и виткање и вградување 

на бетонско железо  
Суитлак кг 47,5 

20 Машинско затрупување на каналски ров ул.Ферус Демир м³ 25,2 
21 Рачно вадење и повторно прередување на 

камена коцка 
ул.Маршал Тито м² 4 

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

ул.Маршал Тито м 4 

23 Набавка,транспорт и вградување на 
челични решетки (тиролски) за улични 
сливници 

ул.Вита Поп Јорданова, 
ул.Ферус Демир, ул.Стојан 
Гогов, ул.Коле 
Неделковски,Суитлак, 
Ул.Сремски фронт,ул.Борис 
Крајгер 

кг 2183,5 

24 Набавка и поставување на РЕ коругирана 
цефка ф 110 

ул.Ферус Демир м 3,6 

25 Изработка на бетонски коловоз со МБ 30 ул.Вита Поп 
Јорданова,ул.Стојан Гогов 

м³ 48,6 

26 Посипување со ситен песок на каналски 
ров 

ул.Ферус Демир м³ 12,6 

27 Набавка и поставување на  РЕ коругирани 
цефки ф 315 

ул.Ферус Демир м 61 

28 Рачен ископ на земја III кат во широк 
откоп 

ул.Ферус Демир м³ 18,9 

29 Оплатирање бетонирање и демонтажа на 
оплата на потпорен зид МБ30 со 
еднострука оплата 

ул.Коле Неделковски,Суитлак м³ 8,5 

30 Изработка и монтажа на нова метална 
ограда со минимизирање и фарбање со 
транспорт на раст. од 5км со обезбедување 
на сообраќајот 

ул.Бел Камен,Суитлак кг 273,25 

31 Машинско сечење на коловозна 
конструкција од асфалт 

ул.Ферус Демир м 17 

32 Рушење на коловозна конструкција од 
сфалт со компресор 

ул.Вита Поп Јорданова м² 17,39 

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

Суитлак,ул.Бел Камен, 
ул.Маршал Тито 

ч 88 

34 Набавка транспорт и вградување на 
метални столбчиња на тротоари 

Сава 
Табак,Даблин,ул.В.Главинов,8
-ми Ноември 

бр 83 

35 Поставување на вештачка издаденост со 
терминали 

ул.Христијан Карпош бр 24 

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

ул.Ферус Демир м³ 44,1 
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37 Грубо и фино планирање на каналски ров 
во земја 

ул.Ферус Демир м² 42 

38 Зидање на зид со бетонски блокови ул.Коле Неделковски м² 86,5 
39 Набавка на боја и фарбање на метална 

ограда 
ул.Сремски фронт,ул.Борис 
Крајгер 

м² 57 

40 Набавка транспорт и поставување на 
метална заштитна мрежа на косина 

Суитлак м² 75 

41 Одржување и чистење на улични сливници 
од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на 
материјалот 

Низ разни места во градот бр 49 

Вкупно за месеците октомври-декември реализирани се................................... 2.816.184,2ден. 
 
 
Февруари,2022 

 
                                                                                             ЈП“СТИПИОН  2011“ 

                                                                                                             Директор 
                                                                                                         Игор Ефтимов 
 
 


