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

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07.2022 ДО 30.9.2022 
ГОДИНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

 
Во текот на извештајниот период од 01.07.2022 до 30.09.2022 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 Опис на извршена работа Улица или место Ед.мера 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.Крсте 
Мисирков,ул.Кристијан 
Карпош,ул.Ванчо 
Китанов,ул.Енгелсова,ул.Јане 
Сандански,ул.Пиринска 

м³ 297,17 
 

2 Набавка,транспорт и уградување на 
бетонски ивичњаци18/24/100 на бетонска 
подлога  МБ20 со фигурирање 

 
/ 

м² 34 
 

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

/ 
 
 
 

м² 7187,8 
 

4 Ангажирано машина КАТ 428 Ул.Јане 
Сандански,Б.Талев,нас.Маке

донка,Сремски фронт,  
ул.Бел Камен 

ч 228,5 

5 Набавка и поставување на сообракајни 
знаци комплет (со столб,темел и споен 
материјал) 

/ бр 8 
 
 
 
 

6 Ангажирано работници / ч 854,4 
 
 

7 Ангажирано возило ФАП / ч 136 
 

8 Машинско сечење на коловозна 
конструкција од асфалт со д(10-15) 
 

Ул.Христијан Карпош М1 42 

9 Ангажирано возило Трактор / ч 142 
 
 

10 Набавка,транспорт и вградување на бетон 
за темели со МБ20 МБ30 

Ул.Крсте 
Мисирков,уло.Енгелсова 

м³ 33,31 

11 Набавка на бела боја и фарбање на / М2 204 
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бетонски површини 
12 Одржување и чистење на тиролски зафати 

од наноси и ѓубре со утовар и транспорт 
на материјалот 

Ул.Сремски фронт бр 3 

13 Набавка транспорт и уградување на 
бетонски ивичњаци 8/16/50 за тротоари на 
бетонска подлога МБ20 

Ул.Јане Сандански,            
Б.Талев 

М1 93,8 

14 Крпење на ударни дупки со претходно 
вертикално засекување на ивиците во 
правилни геометриски форми,чистење 
,обеспрашување,прскање со битуменска 
емулзија на хоризонталните површини,а 
со РБ-200 на вертикалните 
ивици,пополнување со топла асфалтска 
маса и набивање со машински набивни 
средства набавка на масата 

/ тон 8,32 

15 Машински утовар и транспорт на земја со 
камион на раст. 5 км 

Ул.Кристијан 
Карпош,ул.Ванчо 
Китанов,ул.Пиринска,ул.Јане 
Сандански,Б.Талев 

м³ 242,6 

16 Набавка,сечкање и виткање и вградување 
на бетонско железо  

Ул.Бел Камен.ул.Јане 
Сандански,Б.Талев 

кг 270,9 
 
 

17  
Набавка и поставување на флексибилни 
столбчиња на тротоари 
 

Ул.Сутјеска,Г.М.Апостолски,
Маршал Тито,Борис Крагер 

парче 59 

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

Ул.Јаким Стојков,нас.Три 
Чешми,нас.Македонка 

кг 1408,4 
 

19 Набавка и поставување на РЕ коругирана 
цефка  

Ул.Иво Лола Рибар,ул.Ванчо 
Китанов 

м 82,5 
 

20 Посипување со ситен песок на каналски 
ров 

Ул.Ванчо Китанов м³ 19,25 
 
 

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

Ул.Енгелсова м³ 0,72 

22 
 
 

Оплатирање бетонирање и демонтажа на 
оплата за бетонски скалници со коса плоча 
д=12смМБ30 

УЛ.Јане Сандански,Б.Талев м 55,1 

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

Ул.Христијан Карпош,ул.Бел 
Камен 

ч 519,5 

24 Прередување на бехатон на коловоз и 
паркинг 

Ул.Личка,ул.Иво Лола Рибар М 2 93,3 
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25 Зидање на зид со бетонски блокови ул.Енгелсова м² 18,6 
26 Набавка на боја и фарбање на метална 

ограда 
/ м² 316 

 
27 

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

Нас.Македонка М3 6,97 
 
 
 

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

Ул.Јане Сандански,Б.Талев М2 304 
 

 
 
 
 
 
 
 
Вкупно за месеците Јули-Август реализирани се................................................. 7.032.732,00 денари 

 
                                                                                                             
 
 

 ЈП“СТИПИОН  2011 
                                                                                                                              Директор 
                                                                                                                         Игор Ефтимов      
 

 
 
 
 


