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 01.07.2019 ДО 30.09.2019 ГОДИНА
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ
Во текот на извештајниот период од 01.07.-30.09.2019 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:
1.Изработка и монтажа на нова метална ограда со минимизирање и фарбање со транспорт
на раст. До
5км. со обезбедување на сообраќајот ул. Питу Гули,ул.Широк
Дол,ул.Партизанска,ул.Сутјеска...........................................................кг................................385
2.Крпење на ударни дупки со претходно засечување на ивиците во правилни геометриски
форми,чистење,обеспрашување,прскање со бетуменска нестабилна емулзија на
хоризонталните површини ,а со АБ-200 на вертикалните ивици,пополнување со топла
асфслтна маса и набивање со машински набивни средства АБ-8/11
на ул.Сане
Георгиев,ул.Тошо Арсов,нас.Железничка...........................................т.................................33,7
3.Изработка,транспорт и монтажа на армирани бетонски плочи 1,20х0,60х0,10 на
бул.ЈНА,ул.Партизанска......................................................................бр....................................2
4.Изработка и бетонирање на дел од бетонски тротоар на ул.4-ти Јули.......м3...............2,45
5.Бетонирање-крпење на скалила со МБ30 ул.Питу Гули............................м3....................4
6.Рачен ископ на земја III кат за темел на потпорен зид ул. Радански пат
…........................................................................................................................м3.....................1,12
7.Рачен утовар и транспорт на земја со камион на раст. 3-5км ул.Радански
пат.......................................................................................................................м3...................1,96
8.Набавка транспорт и вградување на бетон за темели со МБ 30 ул.Радански
пат,ул.Солунска,ул.Партизанска...................................................................м3.....................5,82
9.Оплатирање,бетонирање и демонтажа на оплата на потпорен зид со МБ 30 на
ул.Радански пат,ул.Солунска ул.Партизанска,ул.Косовска,ул.Киро Кусакатски....м.......11
10. Набавка,сечење,виткање и вградување на бетонско железо за арматура ул.Радански
пат.....................................................................................................................кг..........................21
11.Ѕидање на потпорен зид со бетонскиблокови 0,40х0,20 ул.Радански пат
..............................................................................................................................м2........................7
12.Сепариран песок во коритото на р.Отиња за пренасочување на реката.......м3...............4
13.
Машинско
сечење
на
коловозна
конструкција
од
асфалт
ул.Железничка,ул.Битолска..................................................................м...................................84
14. Набавка и вградување на сепариран кршен камен толченик за тампонски слој со довоз
на раст.12км со планирање и валирање ул.Партизанска,бул.ЈНА,нас.Баби,бул.Гоце
Делчев,ул.ЦветанДимов,ул.Партизанска....................................................м3........................123
15.Ангажирано машина багер за потребите на о.Штип.....................ч.................................178
16.Ангажирано камион ФАП за потребите на о.Штип......................ч.................................32,5
17.Ангажирано возило ТАМ за потребите на о.Штип.......................ч....................................31
18.Ангажирано возило трактор со приколка за потребите на о.Штип...ч............................18
19. Ангажирано работници за потребите на о.Штип.......................ч..................................1223
20. Набавка на бела боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и
фарбање на означените површини со боја......................................м.....................................5838
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21.Набавка и поставување на сообраќајни знаци......................................бр............................32
22. Набавка на жолта боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и
фарбање на означените површини со боја......................................м....................................479
23. Набавка на жолта боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и
фарбање на означените површини со боја......................................м2....................................345
24.Крпење на ударни дупки со претходен ископ на шљунак врз подлога од ситен песок и
пополнување со павер елементи на тротоарот....................................м2................................4
25.Машинско вадење на камена коцка со утовар и транспорт на раст.1-3 км
нас.Железничка...................................................................................м2..................................15
26.Набавка и поставување на РЕ Коругирани цефки р.Отиња......м.....................................12
27. Одржување и чистење на улични сливници од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на
материјалот.............................................................................................бр...................................30
28. Одржување и чистење на тиролски зафати од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на
материјалот.............................................................................................м....................................25
29.Рачен
ископ
на
земја
III
кат
за
темел
за
потпорен
зид
ул.Солунска,ул.Партизанска............................................................м3................................11,7
30.Изработка на потпорен зид со бетонски блок во цементен малтер.............м2..............11,2
31.Поставување на вештачка издаденост ул.Гоце Делчев.................................бр.............11
32.Машински утовар и транспорт на земја на раст.3-5км.............................м3..................49,5
33.Изработка на бетонски тротоар на ул.Партизанска...................................м2...................2,85
34.Изработка на бетонски коловоз нас.Деснаци..........................................м3..................17,325
35. Набавка,сечење,виткање и вградување на бетонско железо за арматура....кг..............336
36.Набавка,транспорт и вградување на
метални столбови на тротоари ул.Васил
Главинов.............................................................................................................бр.........................4
37.Поставување на кабел ППОО-А 4х25,поставување на трака и затрупување на бул.Гоце
Делчев...............................................................................................................м........................155
38.Набавка санација фарбање на канделабра за ул.осветлување бул.Гоце Делчев,ул.Борис
Кидрич................................................................................................................кг......................200
39.Набавка,транспорт и вградување на челични профили за конструкција на кошеви
ул.Панче Карагозов...........................................................................................кг........................20
40.Поставување на метален обрач за кош ул.Панче Карагозов...................бр.........................1
Вкупно за месеците јули-септември реализирани се.................................3.268.083,00 ден.
Кумулативно за период од 01.01.2019-30.09.2019 -----------------------------12.122.083,00ден.
Ноември , 2019
ЈП“СТИПИОН 2011“
Директор
Д.г.и.Сашко Протогеров

