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ВОВЕД 

 
Согласно на Законот за урбано зеленило Сл.весник 11/2018 како и 

согласно Правилникот за планирање, проектирање, подигање и одржување 
на зеленилото Сл.весник 205/2019 а со цел квалитетно и стручно одржување 
на градското зеленило и цветните површини, оделението Паркови и Зеленило 
при ЈП Плаваја Радовиш изготви Предлог годишна програма за 
подигање,обновување и користење на зеленилото за 2021 година на 
подрачјето на општина Радовиш. 

Со оваа Годишна оперативна програма за подигање и одржување на 
зеленилото се дефинираат следните податоци:  

 
1. Површини под јавно зеленило, според намената ,функцијата и степенот 

на одржување утврден од страна на Јавното претпријатие за 

управување со зеленилото или правното лице регистрирано за таа 
намена ;  

 
2. Преглед за потребите за одржување и тоа :  

1) Одржување на зелени површини : Рачно косење, гребулање на 
трева пред машинско косење, машинско косење, собирање трева, 
чистење и изнесување на зелен отпад (лист, искосена трева, 
искастрени гранки итн.) полевање на зелени површини;  

2) Одржување на дрвенасти и грмушасти растенија: окопување дрвја, 
грмушки и жива ограда, кроење на грмушки, дрвја во дрвореди и 
жива ограда, фито заштита и полевање на дрвореди и зелени 
површини со цистерна како и одвоз на отпад со трактор;  

3) Одржување на цвеќе: одржување на жардињери, одржување на 
цветни површини: плевење, прашење, садење и расадување 
окопување и прашење, како и производство на цветни расади;  

4) Потребен број на извршители и опремување со ХТЗ опрема, алати 
и материјали како и финансиски средства согласно интензитетот и 
видот на одржување за секоја јавна зелена површина.  

3. Подигање на зеленило, коешто опфаќа реконструкција на старото и 
оштетено зеленило, како и подигнување и озеленување на нови 
површини при изградба на комунални инфраструктурни објекти.  

 
При изготвување на оваа програма земен е предвид фактот дека 

начинот и интензитетот на одржување на зеленилото е менлив елемент и тоа 
во зависност од климатските услови, потребите на градот, структурата на 
градот и неговата распространетост.  

Оделението за Паркови и Зеленило се занимава и со производство на 
саден материјал за цветен расад кој е наменет за потребите на самото 
претпријатие за пополнување на цветните површини во градот Радовиш. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Цел на програмата на Оделението за Паркови и Зеленило е да се 

прикаже обемот на работа која ја извршуват вработените , како и 
финансиските средства кои се потребни за извршување на наведените 
активности по програмата во 2021 година. 
 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 
Вп Табела 1 се прикажани сиуе ппзиции сп изразени ппврщини сп јавнп зеленилп вп 
м2 кпј се планирани за уекпвнп пдржуваое вп 2021 гпдина и упа:  
 

1. Табела 1: 
Ред.бр. Опис Ппвршина вп m2 

1. Градски парк (Лпвен дпм) 18.900 

2. Радпвищка река (кприуп пд радпвищка река) 16.200 

3. Зелена ппврщина на уриагплник  на ул. “Илија 
Алекспв ” 

54 

4. Деуски Парк  Марди   450 

5. Зелена ппврщина и фпнуана вп Парк на младиуе 720 

6. Кружен уек на ул. “22 Окупмври “ вп сппј сп 
Ул.Паруизанска  

45 

7. Сппмен паркпу вп сеќаваое на 22 Окупмври  – 
спрпуи Ценуар за кулуура 

90 

8. Зелена ппврщина пред супкпвна куќа 135 

9. Зелена ппврщина пред  зградауа на пснпвнипу  
суд 

540 

10. Одржуваое на дрвпредиуе пп кеј 8 Сепуември  
и булевар Александар Македпнски 

5.400 

11. Зелена ппврщина ппзади пснпвен суд  270 

12. Паркпу  Липа  на ул. “ Бел Камен “ 135 

13. Зелени ппврщини на щеуалищуе “ св.Спасп 
Радпвищки“ 

90 

14. Зелени ппврщини пкплу сиуе суанбени згради  8.100 

15. Малп булеварше на ул.”Плашкпвица “ 90 

16. Зелена ппврщина пред зградауа на ппщуина 
Радпвищ 

935 

17. Парк кај сппменикпу на загинауиуе и 
прпгпнуваниуе бпрци пред апуека Зегин 

45 

18. Парк ппд јавпрпу кај сппменикпу на С. Кпларпв  90 

19. Жардинерииуе ппсуавени на ппвеке лпкации 
низ  градпу 

36 

20. Зелена ппврщина пкплу дневен ценуар UNICEF 45 
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21. Трпупари на ул.” Плашкпвица“ 900 

22.  Зелен ппјас на уриагплник на ул.Плашкпвица  35 

23. Зелени ппврщини и фпнуана на плпщуад “ 
св.Спасп Радпвищки 

30 

24.  Влезпви на градпу Радпвищ 540 

25. Банкини на ппуег ппмеду бул.Александар 
Македпнски и двауа влеза на Радпвищ 

500 

     26.   Зелена ппврщина пкплу Сппруска сала вп 
Радпвищ  

1.350 

 27. Зелена ппврщина на сурелищуеуп 3.000 

28. Зеленилп на Бул. “А. Македпнски ”ппмеду двауа 
кплпвпза 

3.000 

29. Кружен уек на бул. А. Македпнски сп  ул. “Илија 
Алекспв “ 

160 

30. Кружен уек на бул.”А. Македпнски “сп Ул. 22ри 
Окупмври 

300 

31. Градски суадипн 600   

32. Деускп игралищуе вп с. Впиславци 100 

33. Деускп игралищуе вп с.Сулдурци 100 

34. Деускп игралищуе вп с. Калудерица 100 

35. Деускп игралищуе вп с. Орапвица 100 

36. Деускп игралищуе вп с. Ппдарещ 100 

37. Деускп игралищуе вп с. Јаргулица 100 

38. Деускп игралищуе вп с. Злепвп 100 

39. Деускп игралищуе вп с. Иоевп  

40. Парк и деускп игралищуе вп н. Раклищ 200 

41. Парк вп с. Орапвица 150 

42. Тенискп игралищуе вп градинкауа “Цвеупви “ 550 

43. Ул Илија Алекспв пд кружен уек на булевар 
Александар Македпнски дп ценуарпу на  
н.Раклищ 

850 

44. Зеленилп пкплу сппрускп игралищуе вп двпр на  
гимназија Кпсуа Сусинпв вп Радпвищ 

2.000 

45. Деускп игралищуе вп н. Куклевица на ул. Кирил 
и Меупди 

100 

46. Деускп игралищуе вп н. Куклевица на улица 
Вардарска 

200 

47. Сешеое и крпеое на дрва низ градпу и селауа  

 
2. 1. Вп прпдплжение се ппищани акуивнпсуиуе щуп ке се превземаау на 

дадениуе лпкации пд уабела 1:                                                                                                              
1)     Градски парк (Лпвен дпм )  
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Градскипу парк е најгплема ппврщина пд 18.900 м2  вп нащипу град и  бара 
ппсупјани акуивнпсуи  за пдржуваое на ппсупешкауа инфрасурукуура, уревни  
ппврщини,  и др.  
Спсупјбауа сп хпруикулуурнпуп и урбанп уредуваое вп граускипу парк е лпща 
бидејки ппвеке гпдини уназад не  е инвесуиранп вп нпви спдржини , ниуу 
нещуп е  пбнпвенп пд ппсупешкиуе инфрасуукуурни, хпруикулуурни и урбани 
спдржини. За граускипу парк да гп дпбие сјајпу на урбанп уреденп месуп за 
пваа намена, ппуребнп е да се инвесуира вп негп сп ппсебен прпеку кпј щуп ке 
ги ппфауи сиуе сегменуи вп негпвп уредуваое какп урбанп уака и 
хпруикулуурнп, а упа мпже да гп реализира ппщуина Радпвищ пд сппсувени 
средсува. 
Вп ппвеке наврауи пд гпдинауа вп градскипу парк  се пдвиваау следниве 
акуивнпсуи :  шисуеое пд фрлен пупад, кпсеое сп  грбна мпупрна кпсашка, 
ппукасуруваое на дплниуе гранки на дрвјауа  нивнп упвараое вп прикплка пд 
уракупр и урансппруираое дп градскауа деппнија , сешеое на исущениуе дрва 
нивнп упвараое вп прикплка пд уракупр и  урансппруираое дп градскауа 
деппнија ,шисуеое на израсуени чбунпви, прскаое сп препарау прпуив плевел, 
шисуеое на пауекиуе пд урева и плевел, шисуеое на паднауи исущени лисја вп 
есенуа упвараое и урансппруираое дп градска деппнија сп уракупр, 
пдржуваое на хигиенауа на кпрпиуе  за пупадпци и др. 
 

2)     Кприуп на Радпвищка река  

Кприупуп на Радпвищка река  пд 16.200 м2 се  прпуега пп дплжина пп целипу 
град, а упа знаши дека за пдржуваое е предвиден прпсупрпу  пд мпсупу Брипни  
–  месуп дп каде щуп е  изграденп кприупуп сп камен дп ппследниуе куќи ппд  
Сппруска сала 25 Мај Радпвищ. 
Вп кприупуп на Радпвищка река се пдвиваау следниве акуивнпсуи :  прскаое сп 
препарау прпуив плевел на уревауа и урпскпу пп каменесуиуе суранишни тидпви 
на кприупуп, шисуеое на исуиуе и пусурануваое на исшисуенипу пупад , шисуеое 
на фрлен пупад, кпсеое сп мпупрна кпсашка, шисуеое на израснауи чбунпви сп 
урипр и секира нивнп упвараое и пусурануваое сп уракупр и урансппруираое 
дп градскауа деппнија, шисуеое на суплбпвиуе на мпсупвиуе и целпснп 
кприупуп пд нанпси пд ппрпјниуе  дпждпви нивнп  упвараое вп прикплка пд 
уракупр и урансппруираое дп градскауа деппнија ,шисуеое на паднауи исущени 
лисја вп есенуа пд дрвпредиуе пп кејпу , и др. 

 
3) Зелена ппврщина на  уриагплник на ул.”Илија Алекспв “ 

Сп ппврщина пд 54 м2  е малп месуп ,нп бидејќи е над  асфалуирана ппврщина 
ппуребнп е ппвеке ангажман за зеленилпуп да успее. 
Вп негп се пдвиваау следниве акуивнпсуи: кпсеое на уревауа,навпднуваое сп 
цисуерна на уревауа и цвеќиоауа, плевеое , кубеое на суарпуп цвеќе, садеое 
на нпвп сезпнскп цвеќе, пращеое на цвеќиоауа , прихрануваое на уревауа и 
цвеќиоауа , шисуеое пд фрлен пупад и др. 



Годишна програма за Паркови и зеленило за 2021 година 

ЈП Плаваја Радовиш  6 

 
4)    Деуски Парк Марди  

Паркпу е сп ппврщина пд 450м2 .Вп негп има ппсуавенп деуски играшки, ппупа 
има ппсуавенп клупи за седеое и кпрпи за пупадпци шија хигиена уреба да се 
пдржува . Тревнауауа ппврщина се кпси сп мпупрна кпсашка,  се прихранува, се 
шисуи пд фрлен пупад ,спбираое на суви паднауи лисупви вп есен, се навпднува 
сп цревп. На пваа ппврщина се планира пбнпвуваое на зеленилпуп.  
 

5)     Зелена ппврщина и фпнуана вп Паркпу на младиуе 

Паркпу е сп вкупна ппврщина пд 720 м2. Тревауа се кпси сп мпупрна грбна 
кпсашка, се ппухранува перипдишнп, се врщи шисуеое на пауекиуе пд плевел, 
прскаое прпуив плевел,сешеое на суари исущени дрва и урансппруираое дп 
градскауа деппнија ,касуреое на ниски гранки и нивнп пусурануваое,шисуеое 
на суви лисја вп есен,пращеое и прихрануваое ,шисуеое на фрлен пупад, 
навпднуваое сп цревп, пусурануваое на дубреуп пд кануиуе за пупадпк.Вп 
Паркпу на младиуе исуп уака се планира редпвнп пдржуваое на фпнуанауа, 
ренпвираое сп премашкуваое сп уешна гума, украснп псвеулуваое, 
пбнпвуваое на млазници за распрскуваое на впда,редпвнп шисуеое пд фрлен 
пупад. На пваа ппврщина се планира пбнпвуваое на зеленилпуп. 
 

6)     Кружен уек на ул. “ 22 Окупмври “ вп сппј сп ул.Паруизанска 

Вкупнауа ппврщина е 45 м 2 и е мпменуалнп прпсупр сп урева.Вп прплеунипу 
перипд пд 2021 гпдина на пваа ппврщина ке се изврщи кпмплеунп ренпвираое 
на хпруикулуурнпуп уредуваое сп нпвп цвеке, урева и украсен камен. Исуп уака 
редпвнп ке се врщи налеваое сп впда, плевеое, шисуеое пд фрлен пупад и др. 

 
7)     Сппмен парк вп сеќаваое на 22 Окупмври спрпуи Ценуарпу за 

кулуура 

Сп вкупна ппврщина пд 90 м 2 и вп негп се пдвиваау следниве акуивнпсуи: 
шисуеое на фрлен пупад, кпсеое сп грбна мпупрна кпсашка, сешеое на суари 
исущени дрва и нивнп спбираое и урансппруираое дп градскауа деппнија, 
касуреое на ниски гранки кпј смеуаау на минувашиуе и сппбраќајниуе знаци 
спбираое и урансппруираое дп градска деппнија сп уракупрска прикплка, 
шисуеое на паднауи суви лисја вп есенуа. На пваа ппврщина се планира 
пбнпвуваое на зеленилпуп. 
 

8)       Зелена ппврщина пред зградауа на Супкпвнауа куќа 

Месупуп е сп вкупна ппврщина пд 135 м2 и  на неа се врщи кпсеое сп грбна 
мпупрна кпсашка ,навпднуваое вп леунипу перипд сп цисуерна или 
цревп,шисуеое пд фрлен пупад.  
 

9)       Зелена ппврщина пред зградауа  на пснпвен суд 
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На ппврщина пд 540 м 2  се врщи кпсеое на уревауа сп грбна мпупрна  кпсашка, 
сешеое на ниски гранки и на суви дрвја и пусурануваое на спбераниуе гранки и 
дрвја сп прикплка пд уракупр и урансппруираое на градскауа деппнија, 
шисуеое на фрлен пупад, спбираое на паднауи лисја вп есенуа. 
 

10)       Дрвпреди пп кејпу 8 ми Сепуември и пп булеварпу Александар 

Македпнски 

 Сеуа ппврщина е пкплу 5.400 м2  и се расппредени пп дплжинауа на кејпу на 
Радпвищка река пд двеуе сурани и пп целауа дплжина на булеварпу 
Александар Македпнски пд двеуе сурани . Вп зимскипу перипд се превземаау 
следниуе акуивнпсуи: касуреое на нискиуе гранки кпј смеуаау на ппсупјаниуе 
минуваши и ппсуавениуе сппбраќајни знаци нивнп спбираое и урансппруираое 
дп градскауа деппнија сп уракупрска прикплка, сешеое на суари и исущени 
дрвја нивнп пусурануваое и урансппруираое и заменуваое сп нпви 
садници,спбираое и пусурануваое на паднауи исущени лисја вп есен, шисуеое 
на уреви, расшисууваое на израсупци пп суеблпуп на дрвауа и др. 
 

11)       Зелена ппврщина  ппзади пснпвен суд 

 Овпј прпсупр пд  270 м 2  се  кпси сп мпупрна грбна кпсашка ,пкплу пградауа и 
празнипу прпсупр,  се шисуи пд фрлен пупад . 
 

12)       Паркпу Липа на ул. “Бел камен “ 

Паркпу е сп ппврщина пд 135 м2 и заради нерамнипу уерен кпсеоеуп се врщи 
сп мпупрна грбна кпсашка, пдржуваое на пауекиуе нивнп шисуеое пд 
плевел,навпднуваое сп цревп, прихрануваое пп ппуреба, шисуеое на пупад, 
касуреое на нискиуе гранки нивнп спбираое и фрлаое , спбираое на суви 
паднауи лисја пд дрвјауа , планираме пбнпвуваое на уревауа. На пваа 
ппврщина се планира пбнпвуваое на зеленилпуп.   
 

13)     Зелени ппврщини на щеуалищуе “ св.Спасп Радпвищки ”  

Зелениуе ппврщини се расппредени на некплку месуа и се сп вкупна ппврщина 
пд 90 м2,дел пд нив се уревни ппврщини, а на еднпуп месуп има засаденп и 
сезпнскп цвеќе. Ппврщиниуе се пкппуваау, прихрануваау, кпсау сп мпупрна 
грбна кпсашка, се шисуау пд фрлен пупад, се врщи спбираое на суви лисја пд 
дрвпредиуе пп улицауа,се пусурануваау суариуе и се садау нпви сезпнски  
цвеќиоа,се прихрануваау пращау и шисуау пд пупад.Сеуа ппврщина се 
навпднува сп цревп. 
 

14)     Зелени ппврщини пкплу сиуе суанбени згради 

 Вп пваа ппврщина се вбрпјуваау  ппврщиниуе пкплу сиуе згради и пред нив и 
ппзади нив и упа 8.100 м2 . На нив се врщи кпсеое сп грбна мпупрна кпсашка , 
се шисуау пд фрлен пупад , се крпјау нискиуе гранки на дрвјауа и се 
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урансппруираау дп градскауа деппнија,се спбираау паднауи лисја вп есенуа пд 
дрвјауа се упвараау и урансппруираау сп уракупрска прикплка. 
 

15)    Малп булеварше на ул.”Плашкпвица “ 

Тпа е сп ппврщина пд 90 м 2 и вп негп се пдвиваау следниве акуивнпсуи:  
кпсеое сп грбна мпупрна кпсашка, шисуеое на ивишоациуе пд плевел , 
навпднуваое сп цисуерна вп упплиуе денпви , шисуеое пд фрлен пупад . На 
пваа ппврщина се планира пбнпвуваое на зеленилпуп, хпруикулуурнп 
уредуваое и украсуваое сп украсен камен. 
 

16)     Парк пред зградауа на ппщуина Радпвищ 

На пваа ппврщина пд 935 м2 има засаденп дел сп сезпнскп цвеќе и  дел сп 
урева. Таму се врщи : кпсеое на уревауа сп мпупрна кпсашка на ууркаое,  
пусурануваое на суарп цвеќе и засадуваое на нпвп сезпнскп цвеќе ,пращеое и 
плевеое пкплу цвеќиоауа , прихрануваое  и на уревауа и на цвеќиоауа, 
шисуеое на фрлен пупад, шисуеое на плевел пп пауекиуе , навпднуваое  сп 
цревп, касуреое на ниски гранки, спбираое на суви лисја вп есенуа и др. На 
пваа ппврщина се планира пбнпвуваое на зеленилпуп вп делпу пред влезпу на 
ппщуина Радпвищ и хпруикулуурнп уредуваое сп цвеке и расуенија какп и 
украсуваое сп украсен камен. 
 

17)     Парк кај сппменикпу на загинауиуе и прпгпнуваниуе бпрци  

Паркпу е сп ппврщина пд 45 м2 и вп неа се изврщуваау следниве акуивнпсуи: 
кпсеое на урева сп грбна мпупрна кпсашка , шисуеое на пауекиуе пд плевел,  пп 
ппуреба перипдишнп прихрануваое на уревауа, шисуеое на фрлен пупад , 
навпднуваое сп цисуерна , спбираое на суви лисја пд дрвјауа  и нивнп 
пусурануваое . На пваа ппврщина се планира пбнпвуваое на зеленилпуп. 

 
18)     Парк ппд јавпрпу кај сппменикпу на С. Кпларпв 

 Паркпу е сп ппврщина пд 90 м2  и вп негп се врщи : кпсеое на урева сп грбна 
мпупрна кпсашка , шисуеое на фрлен пупад, спбираое на суви лисја вп есенуа, 
шисуеое на пауеки пд плевел . На пваа ппврщина се планира кпмплеунп 
ренпвираое. 
 

19)     Жардинерииуе низ градпу  

Сп ппврщина пд 36 м 2 вп нив се врщи садеое на сезпнскп цвеќе, 
прихрануваое, кубеое на урева, пусурануваое на суарп цвеќе,шисуеое на 
пупад, навпднуваое сп цревп,пращеое на засадениуе цвеќиоа. 

 
20)      Дневен ценуар UNICEF   

Зелена ппврщина пкплу 45 м 2 . На ппврщинауа пред прпсуприиуе на седищуеуп 
на UNICEF се кпси уревауа сп  грбна мпупрна кпсашка . 
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21)     Трпупари на ул.”Плашкпвица “ 

На пваа ппврщина е планиранп кпсеое сп грбна мпупрна кпсашка, пвде се 
врщи и  прскаое сп препарау  и шисуеое на плевелпу пп ивишоациуе .Се шисуи 
пд фрлен пупад. 

 
22)    Зелена ппврщина на уриагплникпу на ул.Плашкпвица 

На пвпј прпсупр  пд 35м2 се пдвиваау кпсеое сп мпупрна грбна кпсашка,шисуеое 
на ивишоациуе пд плевел, шисуеое на пупад и навпднуваое сп цисуерна вп 
најупплиуе леуни денпви.На пваа ппврщина се планира да се дпуреди сп 
украсен камен. 
 

23)     Зелена ппврщина и фпнуана на Плпщуад Св.Спасп Радпвищки 

На пваа ппврщина пд 30 м2  се ппсадувау  цвеќиоа, се врщи замена на суариуе 
сп нпви цвеќиоа, пкппуваое ,прихрануваое,навпднуваое  сп цисуерна и 
цревп, се шисуи фрлен пупад, кубеое на уревауа израсуенп меду цвеќиоауа. 
Исуп уака се планира редпвнп пдржуваое на фпнуанауа, ренпвираое сп 
премашкуваое сп уешна гума, украснп псвеулуваое, пбнпвуваое на млазници 
за распрскуваое на впда, редпвнп шисуеое пд фрлен пупад. 
 

24)     Влезпви на градпу Радпвищ 

На ппврщинауа пд 540 м2 се врщау следниуе акуивнпсуи: кпсеое на уревауа сп 
грбна мпупрна кпсашка , шисуеое на израснауи чбунпви и капини и се пдржува 
хигиенауа . Овде влегуваау и уриагплнициуе  пред Мпнппплпу кпј пваа гпдина 
се ппкрија сп украсен камен знаши 2021г.ќе имаме и нивнп 
пдржуваое(прскаое прпуив кпрпв ) .  
 

25)     Банкини на ппуег ппмеду Бул.Александар Македпнски и влезпви 

на градпу Радпвищ 

На  ппврщина пд 500м2  се пдвиваау следниве акуивнпсуи :кпсеое на урева сп 
грбна мпупрна кпсашка, расшисууваое на израснауи чбунпви и капини пп 
канафкиуе пд магисуралнипу пау и се врщи шисуеое на фрлен пупад.  
 

26)    Зелена ппврщина вп кругпу на Сппруска сала вп Радпвищ 

 Вп пва пдржуваое спада: кпсеое на уревауа сп грбна мпупрна кпсашка целпснп 
пкплу сппрускауа сала и упа :ппмеду Шампипн, кај кејпу и вп целипу паркинг, 
спбираое на пкпсенауа урева и нејзинп пусурануваое, спбираое паднауи лисја 
вп есен и нивнп пусурануваое, крпеое на дрва урансппруираое дп деппнијауа 
на гранки сп уракупр.  

 
27)  Зелена ппврщина на сурелищуеуп 
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Целауа ппврщина пкплу 3.000м2 пп налпг на ппщуина Радпвищ се кпси сп грбна 
мпупрна кпсашка некплку пауи вп гпдинауа.  
 

28)  Зеленилп на Булевар “ Александар Македпнски“  ппмеду двауа 

кплпвпза                                                                

На ппврщина  пд 3.000м2 на средищнипу дел пд  булеварпу се врщау пвие 
акуивнпсуи: прскаое сп хемиски препарау прпуив плевел на месуауа каде има 
израсуенп, нивнп шисуеое и пусурануваое, навпднуваое на  украсни расуенија 
и уревауа сп цисуерна и сп сисуем капка пп капка, кпсеое на урева сп  мпупрна 
кпсашка на ууркаое,сешеое на исущениуе дрвца нивнп пусурануваое и 
заменуваое сп нпви,шисуеое на фрлен пупад , прихрануваое на расуенијауа, 
уревауа и дрвцауа , крпеое на зеленилпуп:prunus otto luycen,мини 
ружи,juniperus procumbens nana, и др., кубеое на урева на делпу пд кружнипу 
уек на ул. Илија Алекспв – кружнипу уек кај авупбускауа суаница и др.  
 

29)  Кружен уек на  бул. “ А. Македпнски “ сп  ул.”Илија Алекспв “                                          

Ппврщинауа му е 160 м2  сп приклушпк за впда и се навпднува сп цревп и сп 
распрскуваши , се врщи  прихрануваое,се шисуи пд пупад, а дпдека уревауа се 
кпси сп мпупрна кпсашка на ууркаое , се прихранува, навпднува , се прскаау 
ивишнациуе сп препарау прпуив плевел,пращеое на зеленилпуп.  
    

30)  Кружен уек на бул. “ А. Македпнски“ сп ул. 22 Окупмври                        

Вкупнауа ппврщина на кружнипу уек пд 300 м2  заеднп сп шеуириуе суранишни 
издигнауи делпви ппсеани и ппсадени  сп урева .Овде се врщи навпднуваое сп 
сисуем капка пп капка, кпсеое сп мпупрна кпсашка на ууркаое , прихрануваое 
,шисуеое на фрлен пупад, прскаое на ивишоациуе сп препарау прпуив плевел и 
негпвп  пусурануваое,крпеое на зеленилпуп. 
 

31) За ппврщиниуе пд ппзиција 31 дп ппзиција 46 пд Табела 1 се врщи 
кпсеое на израснауа урева сп грбна кпсашка, шисуеое пд фрлен пупад , 
плевеое, прскаое прпуив плевел. 

 
Вкупен изнпс за реализација на активнпстите вп прпграмата пп ппзициите пд 
табела 1  пп пснпв на цените на услугите пд ценпвникпт на ЈП Плаваја 
дпнесени пд страна на спветпт на ппштина Радпвиш вп 2014 гпдина кпј штп 
се дадени вп ПРИЛОГ 1,  изнесува   4.836.203 денари. 
 

2. 2. Ппуребен брпј на кприсуеое на  цисуерна за впда за навпднуваое на 
сезпнскп цвеке и зелени ппврщини какп  и кприсуеое на уракупр сп 
прикплка за спбираое и урансппруирое на пупад дп деппнија пд 
зададениуе ппврщини вп уабела 2 се: 
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Табела 2: 

Опрема Брпј на тури Единечна цена пп тура Вкупнп 

Цисуерна за впда   20 2,000 денари 40.000 ден. 

Тракупр сп прикплка 150    700 денари      105.000 ден. 

                                                                                                Вкупнп =   145.000 ден. 
 

2. 3. Вп уабела 3 се прикажани ппединешнп ппуребниуе алауи и ппрема за 
реализација на прпграмауа: 

Табела 3: 

Прпизвпд кпличина Ед. Цена/мера Вкупнп 

Меули (сламени или пласуишни) 10 брпја 100   1.000 ден. 

Мпуики       3 брпја 650   1.950 ден. 

Гребули за лисја     5 брпја 1800   9.000 ден. 

Мпупрна пила  1 брпј 34732     34.732 ден. 

Нпжици за крпео    5 брпја 250    1.250 ден. 

Нпжици за жива пграда    2 брпја 850    1.700 ден. 

Нпжици за крпеое сп дплги 
рашки 

   2 брпја 1500    3.000 ден. 

Семе за цвеќе 250 ќесиоа   25     6.250 ден. 

Кпнец  6.000 меура      5      30.000 ден. 

Најлпн за расад 30 кг. 120     3.600 ден. 

Семе за урева 150 кг. 400      60.000 ден. 

Бензин 95 1.100 l    60      66.000 ден. 

Мпупрнп маслп  50l 250      12.500 ден. 

Сервис и резервни делпви за 
мпупрни кпсашки 

Паущалнп     100.000 ден. 

      Вкупнп =   330.982 ден. 
2. 4. Вп уабела 4 е прикажана ХТЗ ппремауа за рабпунициуе на пдд. “Зеленилп “ 

Табела 4: 

Прпизвпд кпличина Ед. Цена/мера Вкупнп 

Рабпунп пделп (леунп и зимнп) 5 брпја 3100 15.500 ден. 

ракавици 5брпја    100 12.000 ден. 

шевли 5 брпја 1050   5.050 ден. 

шизми гумени 5 брпја     400   2.000 ден. 

флупрпсценуен елек 5 брпја    100      500 ден. 

кабаници 5 брпја    300   1.500 ден. 

маици 5 брпја    250   1.2650ден. 

      Вкупнп =   37.815 ден.                                                                             
3. За рекпнструкција на ппстпечкп и ппдигаое на нпвп зеленилп се планираау 

средсува вп изнпс пд 150,000 денари.  
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Вкупната сума пптребна за реализација на прпграмата за пдржуваое, 
пбнпвуваое и кприсуеое на паркпви и други јавни ппврщини вп ппщуина 
Радпвищ за 2021 гпдина(вкупен збир пд Табела 1+Табела2+ Табела3+ Табела4+ 
упшка 3 рекпнсурукција)  изнесува = 5.500.000 денари. 
Овие пари ке бидау пбезбедени пд Бучеупу на ппщуина Радпвищ за 2021 
гпдина. 
 
 
 
 
 

***Вп прилпг 1 се прикажани сиуе видпви на рабпуа пп сиуе ппзиции и единешна 
цена ууврдена пд ценпвникпу на ЈП Плаваја Радпвищ дпнесен пд сурана на Спвеупу на 
ппщуина Радпвищ вп 2014 гпдина . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Дауа  
27.11.2020 гпд. 

 
           Изгпувила : 

Ракпвпдиуел на пдд. “ Зеленилп“                                          ВД  Дирекупр 
ЈП Плаваја   Радпвищ                                                              ЈП  Плаваја  Радпвищ 
  Марина Бпжинпва                                                                        Дејан Крсуев 
__________________                                                                 ______________ 


