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 01.01.2019 ДО 31.03.2019 ГОДИНА
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ
Во текот на извештајниот период од 01.01.-31.03.2019 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.Санација на коритото на р.Отиња:
-Обележување и осигурување на трасата...................................................м..........................140
-Машински ископ на земја III кат за темел и потпорен ѕид.....................м3........................476
-Планирање на теренот и косините на коритото со КАТ..........................м2.......................1400
-Набавка,транспорт и уградувње на бетон за темели МБ30.....................м3......................97,60
-Оплатирање ,бетонирање и демонтажа на оплата за коси ѕидови на корито со МБ30
(еднострука оплата)......................................................................................м3........................66,3
2.Поставување на вештачка издаденост од вулканизирана гума ОУ Димитар Влахов и
ОУ Ванчо Прќе:
3.Санација на улица во нас.Три Чешми:
-Машинско подрамнување на теренот со КАТ............................................ч..............................5
-Набавка и вградување на кршен камен толченик за тампон со планирање и валирање.......
..........................................................................................................................м3.....................44,25
4.Санација на тиролски зафат на ул.Партизанска:
-Машинско подрамнување на теренот со КАТ..........................................ч.............................11
-Транспорт на кршен бетон со камион ФАП.............................................ч..............................1
-Набавка и вградувње на кршен камен толченик за формирање девијација и тампон околу
цефка за пропуст..........................................................................................м3......................92,24
-Бетонирање на коловоз со МБ30...............................................................м3.......................1,94
-Набавка и поставување на коругирана цефка........................................м..............................18
-Изработка на влезна глава на пропуст....................................................м3.........................0,46
-Оплатирање и бетонирање на шахта со МБ30.......................................м3..........................0,50
-Изработка и монтажа на дебелозидна решетка со профил..................кгр........................250
-Набавка и вградување на електроварена мрежа во коловоз..............кгр..........................79,48
5.Изработка на ограда (ракохват) на ул.Солунска:
-Изработка и монтажа на нова метална ограда со минимизирање и фарбање со транспорт
на раст.до 5км. со обезбедување на сообраќајот..................................кгр.........................115,5
6.Замена на искршени улични сливници ул.Сутјеска и бул.Гоце Делчев:
-Набавка,транспорт и вградување на челична решетка за ул сливници...кгр........................68
7.Изработка на тиролска решетка и шахта за атмосферска канализација на ул.Черења:
-Машинско сечење на коловозна конструкција од асфалт.....................м..............................11
-Машина Багер за ископ на каналски ров................................................ч...............................2,5
-Камион ФАП за одвоз на земја и шут.....................................................ч.................................1
-Работници за рачен докоп на канал........................................................ч..................................6
Набавка,транспорт и вградување на бетон за темели со МБ20............м3..............................0,6
-Оплатирање,бетонирање и демонтажа на оплата на потпорен ѕид за тиролска решетка со
МБ30 со еднострука оплата.....................................................................м3..........................1,104
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-Набавка,сечење и виткање на бетонско железо за арматура..............кгр...........................48,5
-Набавка,транспорт и вградување на челични тиролски решетки за ул.сливници............216
-Набавка и поставување на РЕ коругирана цефка..................................м...............................12
8.Изработка на тротоар со бекатон ул.Добре Радосављев:
-Набавка и вградување на кршен кмен толченик за тампонски слој со довоз на растојание
12 км со планирање и валирање...............................................................м3.............................4,5
-Утовар,транспорт и изработка на тротоарска конструкција од павер елементи 20/10/6 врз
подлога од ситна камена ризла со набивање..........................................м2............................55
-утовар,транспорт и вградување на бетонски рабници 20/24/100 на бетонска подлога со
МБ20 со фугирање....................................................................................м..................................1
9.Подрамнување и тампонирање,планирање и валирање нас.Сончев Град:
-Подрамнување на улица со Багер..........................................................ч..................................3
-Набавка и вградувње на кршен камен толченик за тампонски слој со довоз на раст.12км со
планирање и валирање.............................................................................м3................................16
10.Ангажирано трактор со приколка за потребите на Општина Штип...ч............................28
11.Ангажирано вибро ваљак за набивање и валирање за потребите на Општина
Штип...............................................................................................................ч..........................17,5
12. Ангажирано возило там за потребите на Општина Штип.................ч.............................79
13.Ангажирано работници за потребите на Општина Штип...................ч..........................2164
14.Ангажирано машина КАТ за потребите на Општина Штип.............ч.............................30,5
15.Бетонирање на стопи за паноа:
-Набавка,транспорт и вградување на бетон за темели со МБ20..............м3..........................0,5
16.Шалување и бетонирање на скали на ул.Бел Камен:
-Оплатирање,бетонирање и демонтажа на бетонски скалници со коса плоча
МБ30..............................................................................................................м.........................126,5
-Изработка на бетонски тротоари со МБ20...............................................м3.........................1,68
17.Набавка и поставување на сообраќајни огледала комплет со столб,темел и споен
материјал ул.Христијан Карпош
18.Набавка и поставување на сообраќајни знаци......................................бр............................41
19.Санација на сливници ул.Сутјеска:
-Машинско сечење на коловозна конструкција од асфалт......................м...............................4
-Машинско сечење на асфалт со пикамер-Багер......................................ч..............................0,5
-Рачен утовар на шут и смет од улични сливници и транспорт со камион.......м3..............0,5
-Набавка,сечење и виткање на бетонско железо за арматура..............кгр...........................11,5
-Набавка транспорт и вградување на бетон за улични сливници со МБ30........м3..............0,2
-Набавка,транспорт и вградување на комплет ул.сливник од 80 кгр...................бр..............1
20.Санација на бекатон ул.Иво Лола Рибар и ул.Ванчо Прке:
-Санација на пропаднати павер елементи................................................м2..............................5
-Утовар,транспорт и вградување на бетонски рабници 8/16/50 за тротоари на бетонска
подлога МБ20 со фугирање........................................................................м................................3
21.Ангажирано камион МАН со корпа за потребите на Општина Штип...ч..........................12
Вкупно за месеците јануари-март реализирани се...................................3.386.905,00 ден.
мај,2019
ЈП“СТИПИОН 2011“
Директор
Д.г.и.Сашко Протогеров

