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 01.04.2019 ДО 30.06.2019 ГОДИНА
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Во текот на извештајниот период од 01.04.-30.06.2019 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.Поставување на ракохват-ограда на ул.Солунска:
-Изработка и монтажа на нова метална ограда со минимизирање ,фарбање ,транспорт на
раст. До 5 км со обезбедување на сообраќајот......................................кг...........................157,5
2.Тампонирање на платформа и ул.пристап месност Плуждино,Сењак и ул.Бел камен:
-Набавка и вградување на сепариран кршен камен толченик за тампонски слој со довоз на
раст.12км со планирање и валирање......................................................м3...............................12
3.Замена на скршени капаци на шахти ул.Борис Кидрич:
-Набавка,транспорт и вградување на шахта за атмосферска канализација...кг...................34
4.Крпење на дупки со павер елементи на ул.Сремски фронт,ул.Борис Крајгер,ул.Борис
Кидрич,ул.Партизанска:
-Крпење на ударни дупки со претходен ископ на шљунак врз подлога од ситен песок и
пополнување со павер елементи на тротоарот....................................м2................................25
-Рачно вадење и повторно прередување на камена коцка-павер елементи од лице место..32
5.Бетонирање на ударни дупки ул.Панче Караѓозов и ул.Никола Нехтенин:
-Бетонирање на ударни дупки со готов бетон.....................................м3................................0,5
6.Прередување на камена коцка на ул.Партизанска,ул.Панче каражозов,ул.Борко Талев:
-Рачно вадење и повторно прередување на камена коцка постоечка од лице место..м2...17
7.Крпење на дупки со ладна асфалтна маса......................................т.....................................1,3
8.Поставување на бетонски рабници на платформа за паркинг:
-Изработка,транспорт и вградување на бетонски рабници на бетонска подлога со
МБ20........................................................................................................бр..................................36
9.Санација на ревизиона шахта ул.Пиринска:
-Машинско сечење на коловозна конструкција....................................м...................................4
-Рачен ископ на земја III кат за дренажен ров.......................................м3..............................0,3
-Рачен утовар и транспорт на земја со камион......................................м3..............................0,3
-Набавка,транспорт и вградување на бетон за темели со МБ30..........м3............................0,15
10.Санација на потпорен ѕид ул.Леринска:
-Машински ископ на земја за темел на потпорен ѕид..........................м3..............................16
-Машински утовар и транспорт на земја со камион......................................м3.....................16
-Набавка,транспорт и вградување на бетон за темели со МБ30..........м3............................10,8
-Набавка и вградување на сепариран кршен камен за тампонски слој со довоз на растојание
12 км со планирање и валирање.............................................................м3...............................4
-Оплатирање,бетонирање и демонтажа на оплата од потпорен ѕид МБ30...м3................2,356
-Изработка на потпорен ѕид со бетонски блокови...............................м2................................32
-Набавка,сечење,виткање и вградување на бетонско железо за арматура....кг....................210
-Набавка ,транспорт и вградување на бетон МБ30 за бетонирање........м3..........................2,16
11.Ангажирано работници за потребите на Општина Штип...................ч..........................919
12.Набавка и поставување на сообраќајни знаци......................................бр............................98
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13.Набавка на бела боја за патишта,чистење и обележување на површините за фарбање и
фарбање на означените површини со боја......................................м.....................................2780
14.Набавка,транспорт и монтажа на арм.бет.плочи на отвор. Шахта на тротоар..бр...........2
15.Изработка и монтажа на нова метална ограда со минимизирање и фарбање со транспорт
на раст. До 5км. со обезбедување на сообраќајот ул.Бел Камен....кг................................192,5
16.Рачно чистење на отворени бетонски канали од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на
материјалот на раст. До 3 км. на ул.партизанска............................м3..................................35
17.Машинско сечење на асфалт на ул.Васил Доганџиски............м......................................22
18.Ангажирано работници за одделни работни активности за потребите на о.Штип..ч..1284
19.Поставување на лежечки полицајци пред Ректорат .................бр.....................................8
20.Тампонирање во Плуждино:
-Машинско подрамнување на улица и расчистување од хумус и трева со машина
КАТ.....................................................................................................ч.......................................10
-Набавка ,транспорт и вградување на сепариран камен за тампонски слој со довоз на раст.
до 12 км со планирање и валирање................................................м3.....................................105
21.Крпење на ударни дупки и прекопи со топла асфалтна маса...т......................................10,8
22.Поставување на ракохват-ограда на ул.С.Стојменски:
-Изработка и монтажа на нова метална ограда со минимизирање ,фарбање ,транспорт на
раст. до 5 км со обезбедување на сообраќајот......................................кг...........................87,5
23.Изработка и бетонирање на патека во нас.Македонка:
-Ангажирано машина багер за проширување порамнување и планирање на теренот за
пешачка патека........................................................................................ч..................................6,5
-Машинско планирање и набивање на теренот со точност 1 см........м2...........................394,3
-Набавка ,транспорт и вградување на сепариран камен за тампонски слој со довоз на раст.
до 12 км со планирање и валирање........................................................м3............................37,6
-Изработка на бетонска патека со МБ30..............................................м3..............................27,4
24.Изработка на платформа со бекатон:
-Ангажирано машина багер за ископ,порамнување и планирање на просторот...ч..............1
-Машински утовар и транспорт на земја со камион на раст, 3-5км.......................м3..........11,6
-Машинско планирање и набивање на теренот со точност 1 см........м2..............................46,5
-Утовар,транспорт и вградување на бетонски рабници на бетонска подлога...м..................27
-Набавка ,транспорт и вградување на сепариран камен за тампонски слој со довоз на раст.
до 12 км со планирање и валирање........................................................м3...........................6,325
-Утовар,транспорт и изработка на платформа со конструкција од павер елементи врз
подлога од ситна камена ризла со набивање........................................м2..............................46,5
25.Санација на тиролска решетка на ул.Б.Кидрич:
-Машинско сечење на коловозна конструкцја од асфалт..................м.................................10
-Ангажирано машина багер за кршење на оштетени ѕидови на тир.решетка со
пикамер...................................................................................................ч......................................1
-Оплатирање,бетонирање и демонта-а на оплата на ѕидовите на тиролска решетка со МБ30
со еднострана оплата...........................................................................м3..................................1,2
-Набавка,сечење,виткање и вградување на бетонско железо за арматура..кг....................31
-Набавка,транспорт и вградување на тиролска решетка за ул.сливници......кг...................217
26.Набавка,транспорт и вградување на метални столбќиња на тротоар на
ул.Б.Крајгер...........................................................................................бр.....................................3
27.Санација на дел од тротоар на ул.Добре Радосављев:
-Рачен ископ на земја во широк откоп..............................................м3..................................1,69
-Рачен утовар и транспорт на земја со камион на раст, 3-5 км........м3................................1,69
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-Набавка ,транспорт и вградување на сепариран камен за тампонски слој со довоз на раст.
до 12 км со планирање и валирање........................................................м3...........................1,01
-Утовар,транспорт и вградување на бетонски рабници на бетонска подлога МБ20 со
фугирање.................................................................................................м................................5
-Утовар,транспорт и изработка на тротоарска конструкција од павер елементи врз подлога
од ситна камена ризла со набивање........................................м2..........................................6,75
28.Рачно вадење и повторно набивање на камена коцка бул.ЈНА и
ул.Партизанска...................................................................................м2.....................................26
29.Чистење на отворени бетонски канали од наноси на ѓубре со утовар и транспорт од 13км на ул.Сутјеска,ул.Вардарска и ул.Иво Лола Рибар................м3......................................15
30.Бетонирање на прекоп на бул.Г.Делчев:
-Набавка,транспорт и вградување на бетон за бетонирање на прекоп....м3...........................1
31.Одржување и чистење на улични сливници од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на
материјалот.............................................................................................бр...................................16
32.Одржување и чистење на ревизиони шахти за атмосферска канализација од наноси и
ѓубре со утовар и транспорт..................................................................бр....................................8
33.Одржување и чистење на тиролски зафати од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на
материјалот.............................................................................................м....................................31
34.Фарбање на означените површини со боја (стрелки,разделна линија,паркинг)...м........231

Вкупно за месеците април-јуни реализирани се...................................2.811.500,00 ден.
јули,2019
ЈП“СТИПИОН 2011“
Директор
Д.г.и.Сашко Протогеров

