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

 

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2022 ДО 30.6.2022 ГОДИНА  
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

 
Во текот на извештајниот период од 01.04.2022 до 30.06.2022 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.б
р 

Опис на извршена работа Улица или место Ед.мера 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 

Атмосферска канализација на 
ул.Гоце Делчев,асфалт 
ударни дупкина ул.Анте 
Банина,В Китанов,тротоар 
скали на ул.Косовска,Цар 
Самоил,Питу Гули,ударни 
дупки асфалт ул.Борис 
Крајгер,И.Л.Рибар,санација 
ул.Добре 
Радосављев,бетонирање на 
тротоар ул.Крушевска 
република,ул.Лески 

м³ 145,287 
 

2 Набавка,транспорт и уградување на 
метална еластична ограда 

 
/ 

м² 88 

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

/ 
 
 
 

м² 7026 
 

4 Ангажирано машина КАТ 428 / ч 142 
5 Набавка,транспорт и рачно уградување на 

битуминизиран шљунак со валирање АБ8 
13цм*260ден/цм/м2 

/ м 2 399,485 
 
 
 
 

6 Ангажирано работници / ч 509,5 
 
 

7 Ангажирано возило ФАП / ч 126 
 

8 Машинско планирање и набивање на 
теренот со точност 1 цм 
 

Ул.Добре Радосављев М2 166,4 

9 
 

Ангажирано возило Трактор / ч 101 
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10 Рачен утовар и транспорт на земја со 

камион на раст.(3-5)км 
 
 
 

Нас.8ми Ноември м³ 10,2 
 
 
 
 

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

Обиколница кај 
Баргала,ул.Битолска 
ул.Борис Кидрич ул.Питу 
Гули,ул.Стојан Рибата 

м³ 22,69 

12 Обележување и осигурување на трасата Мост на 
р.Брегалница,ул.Гоце 
Делчев, 

м 162 

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

Нас.8 ми Ноември бр 17 

14 Рачно чистење на отворени бетонски 
канали од наноси и ѓубре со утовар и 
транспорт на материјалот на раст.1-3 км 

     Ул.Маршал 
Тито,нас.Македонка                 

м³ 25,5 

15 Поставување на ливени капаци од 80кг Ул.Гоце Делчев Пар. 2 
16 Машински утовар и транспорт на земја со 

камион на раст. 5 км 
Ул.Анте Банина,В.Китанов,7 
ми Конгрес 
П.Гули,Косовска,Питу 
Гули,ул.Стојан 
Рибата,ул.Лески 

м³ 171,108 

17 Поставување на гумени столбчиња 
(портокалови) со рефлектирачки материјал 

/ бр 90 

18 Набавка,сечкање и виткање и вградување 
на бетонско железо  

Ул.Кежовица 66,68.Нас.8ми 
Ноември,ул.обре Радосављев 
ул.Крушевска 
република,ул.Гоце 
Делчев,ул.Стојан Рибата 

кг 2120,08 

19  
Набавка и поставување на флексибилни 
столбчиња на тротоари 
 

Ул.Маршал Тито м² 40 

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

Тротоар.ул.Кежовица,ул.Мар
шал Тито 

кг 847,91 

21 Набавка и поставување на РЕ коругирана 
цефка ф 110 

Ул.Гоце Делчев м 4 

22 Посипување со ситен песок на каналски 
ров 

Ул.Гоце Делчев м³ 19,97 
 

23 Рачен ископ на земја ИИИ кат.во широк 
откоп 

Ул.Кежовица м³ 10,68 

24 Оплатирање бетонирање и демонтажа на 
оплата на потпорен зид МБ30 со 

Ул.Косовска,Цар 
Самоил,Питу Гули ул.Стојан 

м³ 84,5 
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еднострука оплата Рибата 
25 
 
 

Машинско сечење на коловозна 
конструкција од асфалт 

Нас.Македонка,Христијан 
Карпош ул.Лески,д.Балван 

м 304,7 

26 Рушење на коловозна конструкција од  
асфалт со компресор 

Ул.Анте Банина,В.Китанов 
ул.Лески Д.Балван 

м² 415,285 

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

Нас.8ми Ноември,ул.Маршал 
Тито 

ч 67 

28 Набавка транспорт и вградување на 
метални столбчиња на тротоари 

Ул.Тошо Арсов бр 36 

29 Прередување на бехатон на коловоз и 
паркинг 

Ул.Гоце Делчев М 2 72 
 

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

Ул.Добре Радосављев м³ 49,92 

31 Засекување на коловозна конструкција од 
асфалт бетон 

Ул.Анте 
Банина,В.Китанов,7ми 
Конгрес,Питу Гули 

м 365,7 

32 Зидање на зид со бетонски блокови ул.Кежовица.ул.Стојан 
Рибата 

м² 87 

33 Набавка на боја и фарбање на метална 
ограда 

ул.Сремски фронт,ул.Борис 
Крајгер 

м² 382 

 
34 

Изработка на бетонски коловоз со МБ30 
со дебелина(10-15)см во наизменични 
полиња од 3м 

Ул.Партизанска,ул.Добре 
Радосављев,ул.Косовска,Цар 
Самоил,Питу Гули 

М3 33,826 
 
 
 

35 Изработка на бетонски тротоари сп МБ20 
со д-10см  

Ул.Гоце 
Делчев,ул.Крушевска 
република 

М3 14,75 

36 Поставување мрежа за обрач / ком 1 
37 Промена на оштетен метален обрач за кош 

со нов на ул.Пролетерска 
ул.Пролетерска ком 1 

38 Изработка на АБ ревизиони шахти со 
двоструко оплатирање без капаци 

Ул.Гоце Делчев М 3 2,8 

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

Низ разни места во градот бр 63 

40 Набавка транспорт и вградување на цефки 
за атм.канализација Ф500 

Ул.Гоце Делчев М2 72 

41 Набавка транспорт и изработка на 
тротоарска конструкција од павер 
елементи20/10/6 врз подлога од ситна 
камена ризла со набивање 

/ М2 297,6 

42 
 

Набавка и нанесување на битуменска 
емулзија врз коловоз до 500 грама на м2 

Ул.Анте 
Банина,В.Китанов,7ми 
Конгрес,Питу Гули,ул.Борис 

М2 4397,6 
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Крагер,Пиринска,Христијан 
Карпош,И.Л.Рибарул.Лески 

43 
 

Рачен ископ на земја ИИИ.кат.за дренажен 
ров или за темели на потпорен ѕид со  
ширина(0.6-1.0)м и длабочина до 2м 

Нас.8ми Ноември,ул.Маршал 
Тито 

М3 9 

43 
 

Машински ископ на земја ИИИ кат. За 
дренажен ров или за темел на потпорен 
ѕид со ширина(0,6-1,0)м и длабочина до 
2м 

Ул.Борис Кидрич М3 79 

44 
 

Крпење ударни дупки со претходно 
засечување на ивиците во правилни 
геометриски форми,прскање со 
битуменска емулзија,пополнување со 
асфалтна маса и набивање со машински 
набивни средства 
 

Ул.Борис Кидрич,Сремски 
фронт,Дузлачки рид,нас.Баби 

тон 26,2 

45 
 

Рушење на постоечки бетонски ѕидови на 
тиролска решетка со пикамер на 
компримиран воздух. 

Ул.Солидарност М3 1,2 
 
 

46 
 

Утовар и транспорт на материјал со рачна 
количка на раст.од 20м 

Ул.Кежовица М3 31,2 

47 
 

Набавка,транспорт и изработка на 
коловозна конструкција од камена коцка 
д=10цм врз подлога од ситен песок  

Ул.Кирил и 
Методиј,ул.Михајло 

Апостолски 

М2 156,95 

 
48 

Рачен ископ на земја ИВ,В кат.со  
компресор 

Ул.Кежовица,ул.Стојан 
рибата 

 
М 3 

7,85 

49 Изработка на габиони На патеката М 3 36 
 
 
Вкупно за месеците Април-Јуни реализирани се................................... 9.850.580 денари 

 
                                                                                                             
 
 

 ЈП“СТИПИОН  2011 
                                                                                                                              Директор 
                                                                                                                         Игор Ефтимов      
 

 
 
 
 


