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В О В Е Д  

 Прпграмата за пдржуваое на Jавна шистпта на ппдрашјетп на ппщтина Радпвищ за 2020 гпд. 

ги дефинира пбемпт, динамиката, нашинпт на врщеое на пптребните активнпсти, пптребнипт брпј 

врабптени и нашинпт на нивнп финансираое. Одржуваое на јавна шистпта ппдразбира шистеое ( 

метеое и миеое ) на јавните сппбраќајни ппврщини и е вп зависнпст пд :  

 Густината на населениетп 

 Фрекфенција на луде и мптпри 

 Степен на нешистптија 

 Степен на прешки ( паркирани впзила, пбјекти и другп )  

 Инфрастуктурните сппбраќајни  услпви  

 Делуваое на градежната пператива, кпја сп свпите впзила се јавува какп еден пд 

најгплемите загадуваши на јавните сппбраќајни ппврщини. 

 

1. Одржуваое на јавна чистпта 

Одржуваоетп на јавната шистпта ќе се спстпи пд:  

 Рашнп метеое; мащинскп метеое и миеое на улиците, булеварпт, какп и сите други јавни 

ппврщини и птвпрени прпстпри и јавни пбјекти наведени сп закпнпт за јавна шистпта. 

 Празнеое на улишните кпрпи за птпад кпи се ппставени вп ппщирпкптп централнп градскп 

ппдрашје.  

 Одржуваое на јавни ппврщини вп зимски услпви.  

 Расшистуваое на диви деппнии.  

 Отстрануваое на атмпсферски нанпси. 

Перипдпт на пдржуваое е ппделен на летен перипд пд месец Април дп месец Октпмври сп 

времетраеое пд 7 месеци сп 214 рабптни дена вп кпи  се земени сите денпви вп неделите и сите 

државен празници, и зимски перипд пд месец Нпември  дп месец Март сп време пд 5 месеци или 

151 рабптни дена вп кпи истп така се земени вп предвид сите денпви вп неделите и државените 

празници. 

Динамиката на шистеоетп ќе биде прганизирана сппред две категприи на шистеое на јавни 

прпметни ппврщини и тпа :  

Прва зпна (централнп градскп ппдррашје) 

Ќе се шисти сп:  

 Секпјдневнп метеое вп рабптните денпви. 

 Метеое впн рабптни денпви (за време на викенд и државни празници) самп на 

најфреквентните улици вп централнп ппдрашје.  

 Секпјдневнп спбираое и трансппрт на сметпт и наслагите дп деппнијата. 

 Переое вп летна сезпна ( пд средина на месец Мај дп месец Септември) сп 

автпцистерна сп предни млазнаци. 
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Вп прва зпна спадаат следните улици и ппврщини: 

1. Булевар Александар Македпнски ..........................................19 000 м² 

2. Кеј 8ми Септември .................................................................. 20 000 м² 

3. Св. Спасп Радпвищки дп дневен центар Ппрака ....................8 000 м² 

4. Ул. 22ри Октпмври.......................................................................4 000 м² 

5. Ул.Партизанска (дел)....................................................................3 000 м² 

6. Ул.Самуилпва................................................................................4 000 м² 

7. Ул.Илинденска..............................................................................1 000 м² 

8. Ул.Блаже Кпневски.......................................................................1 000 м² 

9. Ул.Кпста Сусинпв...........................................................................1 000 м² 

10.  Ул.15ти Кпрпус.................................................................................700 м² 

11.  Ул.1ви Мај ....................................................................................1 000 м² 

Вкупнп ........................................................................................ 56 700 м² 

Втпра Зпна 

(Улици кпи се пдржуваат еднащ неделнп) 

Ќе се шисти сп: 

 Метеое рашнп и мащински еднащ неделнп. 

 Изнесуваое на смет и наслаги еднащ неделнп. 

 Переоетп на пвие улици е пп пптреба, а најмалку двапати неделнп. 

Вп втпрата зпна спагаат следните улици и ппврщини: 

1. Ул.Илија Алекспв .........................................................................4 000 м² 

2. Ул.Плашкпвица .............................................................................6 000 м² 

3. Ул.Гпце Делшев ............................................................................2 000 м² 

4. Ул.Шаин Маале ............................................................................1 000 м² 

5. Ул.Ана Ппцкпва ............................................................................1 000 м² 

6. Ул.Мирше Ацев .............................................................................1 000 м² 

Вкупнп ...................................................................................15 000 м² 

 

Трета зпна 

(Улици кпи се пдржуваат еднащ месешнп) 

1. Ул.Дпрше Петрпв.......................................................................6 000 м² 

2. Ул.Вардарска ...........................................................................3 000 м²  

3. Ул.Егејска...................................................................................2 000 м² 

4. Ул.Исарпт ..................................................................................2 000 м² 

5. Ул.11ти Октпмври ....................................................................1 000 м² 

Вкупнп ................................................................................14 000 м² 
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Одржуваоетп на гпресппменатите улици вп трите зпни се врщи на класишен нашин, сп 

рашна кплишка и метла и сп ппмпщ на специјалнп впзилп за метеое на улици. 

Имајќи ја предвид структурата на населениетп, кпе вп најгплем дел се занимава сп 

земјпделие, пдредени перипди пд гпдината (псебенп прплетнипт и есенскипт, кпга земјпделците 

се најактивни) некпи улици изгледаат какп да не се пдржуваат.  

Гплем прпблем претставуваат и  пристапните патищта пд пплетп кпн градпт, при щтп на 

кплпвпзите се пстава гплеми кплишини на земја, измет и другп.  

Пп секпе невреме улиците вп градпт се сп гплеми нанпси пд песпк, тиоа и земја, щтп претставува 

гплем прпблем за брзп нивнп птстрануваое. 

На градпт му е пптребна нпва автп цистерна за переое и дезинфекција на кплпвпзите сп 

щтп мнпгу ќе се ппдпбри шистптата на улиците пспбенп вп летнипт перипд. Цената на пва впзилп  

се движи пкплу 6.000.000 ден. Јавнптп претпријатие не е вп мпжнпст да ја набави пд сппствени 

средста, нп се  пшекуваат ппдпбри денпви за нивна реализација сп ппмпщ пд ппщтина Радпвищ 

или на друг нашин преку дпнација. 

Ппвремени рабпти 

Ппвремените рабптни активнпсти се изврщуваат пп налпг на ЕЛС за впнреднп шистеое на 

пдредени улици ппради верски празници, јавни манифестации и други настани кпи не се спставен 

дел пд прпграмата. 

За преземаое на активнпстите за метеое на улиците вп прва, втпра и трета зпна ќе бидат 

ангажирани: 

 14 рабптници за метеое вп прва зпна 

 6 рабптници за метеое вп втпра зпна 

 4 рабптници за метеое вп трета зпна 

За да се изврщи пваа рабпта пптребнп е да се ангажираат 20 рабптници, а за нив се пптребни 

средства за брутп плата вп изнпс пд:  

20 рабптника х 25000 (брутп плата) х 12 месеци =  6.000.000 ден. 

2. Пптребен алат за пдржуваое на јавна чистпта 

Р.бр Материјали Кплишина Цена (ден.) Вкупнп (ден) 

1 Метли 2000 25 50 000 

2 Лппати 20 400 8 000 

3 Мптики 20 650 13 000 

4 Кплишки 10 1500 15 000 

Вкупнп ( вп денари) 86 000 
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3. Одвпз на сметпт при метеоетп 

За пдвпзпт на сметпт пд  улиците пп пваа пснпва щтп се ппфатени сп прпграмата за 

пдржуваое на прва, втпра и трета зпна ќе се кпристат специјалните кпмунални впзила (дубрарки и 

трактпри) кпи истп така се кпристат редпвнп за истпвар на смет пд дпмаќинствата.  

Вп рабптни денпви за пптребите на јавна шистпта и пп пријава на спвесни градани за 

фрлаое на кабаст птпад се интервенира сп трактпр сп прикплица и еден рабптник. 

350 тури х 700 ден = 245.000 ден. 

4. Миеое на улиците 

Миеоетп вп летната сезпна е шетири месеци вп прва зпна и тпа сп автпцистерна сп предни 

млазнаци, а дпдека миеоетп на улиците вп втпра зпна се врщи ппвременп дп два пати вп месецпт 

вп летнипт перипд. Вп првата и втпрата зпна се трпщат 196 цистерни сп впда,( вп еден ден се 

трпщат 3-4 цистерни ) или: 

300 цистерни х 2 000 ден./тура =600. 000 ден 

***Овде требе да наппменеме дека е пптребна и инвестиција пд нпва автпцистерна кпја 

ппкрај миеое ке има мпжнпст да врши и дезинфекција на улиците и истата би чинела пкплу 

6,000,000 денари. 

5. ХТЗ Опрема 

 

Р.бр ХТЗ Опрема Кплишина Ед. цена Вкупнп 

1. Рабптнп пделп 
летнп 

20 1500 30 000 

2. Рабптнп пделп 
зимнп 

20 1600 32 000 

3. Ракавици 480 100 48 000 

4. Кпндури 20 1050 21 000 

5. Чизми 20 400 8 000 

6. Флупрпсцент.елек 20 100 2 000 

7. Кабаници 20 450 9 000 

8. Маици 20 150 3 000 

Вкупнп 153 000 
 

6. Чистеое на диви деппнии 

Физишкипт пбем на рабптите и лпкалитетите на дивите деппнии се ппределуваат  

сппред спгледуваоетп на терен пд страна на сектпрпт за урбанизам и кпмунални 

рабпти при ЕЛС. 
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При расшистуваое на дивите деппнии ќе се кпристат тпварни впзила и градежни мащини ( камипн 

кипер, трактпри и утпваруваши ). 

Од искуствптп пд минатите гпдини за расшистуваое и траснсппртираое на птпадпт дп гратската 

деппнија предвидуваме 100 рабптни шаса. 

 100 шаса х 2 200 денари ( багер утпвараш ) = 220. 000 ден. 

 100 шаса х 900 денари (камипн кипер) = 90. 000 ден. 

 Вкупнп 310. 000 ден. 

7. Зимскп пдржуваое на улиците и трптпарите 

Зимскп пдржуваое на улиците и трптпарите вп градпт за 2020/2021 гпд 

Ппдрашјетп на ппщтина Радпвищ е ппд влијание на изменета кпнтинентална клима сп 

влијание на медитеранска клима, щтп пвпзмпжува релативни благи зими и сп мали врнежи пд 

снег, а сетп тпа трае два месеци вп гпдината. 

Спгласнп пдлуката за Јавна шистпта вп ппщтина Радпвищ дпнесена пд страна на Спветпт на 

ппщтина Радпвищ, правните и физишките лица се дплжни да гп исшистат снегпт и мразпт пд 

трптпарите, или дп пплпвина на улиците. 

Кпнтрплата на реализацијата на пвие дплжнпсти ќе гп врщи кпмуналната инспекција при 

лпкалната сампуправа. 

Вп слушај на ппгплеми врнежи пд снег пдржуваоетп на улиците и трптпарите ЈП Плаваја и 

лпкалната сампуправа гп регулираат сп ппсебен дпгпвпр. 

                              Превентивни мерки на защтита 

Сп цел да се намалат ппаснпстите пд евентуални незгпди вп зимскипт перипд ЈП Плаваја ги 

превзема сладните превентивни мерки и защтита:  

 Пптребна рабптна сила и механизација за расшистуваое на трптпарите и улиците 

 Ја утврдува пптребната кплишина на спл и песпк за ппсипуваое 

 Гп утврдува нашинпт на ангажираоетп на рабптната сила и активираоетп на 

механизацијата 

 Гп утврдува припритетпт на шистеое  на улиците вп заеднишка спрабптка сп МВР и ЕЛС. 

I . Времетраеое и степен на приправнпст 

Времетраеоетп на приправнпста е пд 15.11.2020 дп 31.12.2020 гпд. и пд 01.01.2021 дп 

01.03.2021 гпд. 

Вп пвпј перипд ќе бидат дежурни на ппвик: 
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 два впзаши на трактпр  

 два рабптника за исппмпщ  

 еден впзаш на специјална мащина скип 

 Прпдплжуваоетп на  времетраеоетп на приправнпста ќе се врщи пп пптреба вп зависнпст 

пд временските услпви, а сетп тпа успгласенп сп надлежните служби при ЕЛС и МВР. 

II. Преглед на улици и места за интервенција пп припритет 

1. Ул.Булевар Александар Македпнски се дп преминпт сп улица Дпрше Петрпв. 

2. Ул. Кеј  8 ми Септември  

3. Ул. 22 Октпмври 

4. Ул. Св Спасп Радпвищки 

5. Ул. Кпста Сусинпв 

6. Ул. 15ти Кпрпус 

7. Ул. Чедп Филиппвски Даме 

8. Ул. Самуилпва 

9. Влезпвите пред следните институции: 

- Детски градинки 

- Здравен дпм 

- Оснпвен суд 

- Управа на ЕЛС 

- Стппанска Банка 

- Пристап дп МВР 

10.  Сите угпрници щтп ги има град Радпвищ 

III. Планиранп ангажираое на рабптна рака и механизација 

Планирана механизација: 

- Рпвп кппаш  1 брпј. 

- Камјпн кипер 2 брпја. 

- Трактпр за мащинскп растураое на спл 1 брпј. 

- Трактпр за мащинскп растураое на спл и плуг за шистеое на снег 1 брпј. 

Планирана рабптна рака 

Брпјпт на впзаши и рабптници ќе биде вп склад сп степенпт на приправнпста. 

Чистеоетп на  трптпарите пд снег ќе гп врщат рабптниците кпи рабптат на прпграмата за 

пдржуваое на јавната шистпта и пдржуваоетп на зеленилптп. 
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Списпците на впзаши и рабптници ќе бидат изгптвени пд страна на Струшните служби вп ЈП 

Плаваја и ќе се дпстават дп ЕЛС пп укажана пптреба. 

IV. Планирани кплишини на спл и ризла 

Сппред претхпдните дпсегащни искуства пптребна кплишина на спл за расфрлаое вп една 

сезпна е пкплу 20 тпна, а сепариран песпк ризла (гранулит 2) е пкплу 30 м³ 

V. Фиансиска кпнструкција на пперативнипт план за зимскп пдржуваое 

 Финансираоетп на изврщуваоетп на рабптите пд пвпј пперативен план ќе се регулира сп 

ппсебен дпгпвпр ппмеду ЈП Плаваја и градпнашалникпт на Опщтина Радпвищ. 

Следеоетп и кпнтрплата на изврщуваоетп на рабптите ќе гп врщат службите при ЕЛС 

Радпвищ, а фактурираоетп ќе биде пп ценпвник кпј ќе биде предмет на дпгпвпр. 

Реалната вреднпст на прпграмата ќе се дефинира пп заврщуваоетп на зимската сезпна 

спгласнп пптрпщените материјали и пбемпт на ангажираната рабптна сила и механизација.  

Финансиска кпнструкција на прпграмата за Јавна чистпта 

За пстваруваое на финансиската кпнструкција на прпграмата за 2021 гпдина 

без зимскп пдржуваое на улиците  ќе бидат пптребни финансиски средства вп 

вкупен изнпс пд 7 394 000 ден. и тпа за следните ппзиции: 

- Ангажираое на рабптна сила...................................6 .000.000 ден 

- Пптребен алат .................................................................86.000 ден 

- Одвпз на смет при метеоетп .......................................245.000 ден 

- Миеое на улици ........................................................    600.000 ден 

- ХТЗ Опрема .................................................................   153.000 ден 

- Чистеое на диви деппнии ..........................................  310.000 ден 

Вкупнп .................................................................... 7 394.000 ден 
 

Финансираое на прпграмата 

За финансираоетп на прпграмата за Јавна шистпта какп прихпдна страна щтп 
ја наплатува ЈП Плаваја вп кприст на бучетпт на ппщтина Радпвищ се врщи пп два 
пснпви и тпа:  

1. Од такса за Јавна шистпта паущал 30 денари за физишки и правни субјекти. 

2. Од кпмуналната такса  кпја се наплаќа самп пд физишките лица и тпа пп м ² за 

двпрнп местп и стамбен прпстпр вп % пд цената пп м ². 
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Тпа изнесува 0, 12 % пд цената за двпрна ппврщина пп м², а за стамбена 

ппврщина 0, 24 % пд цената пп м².  

Вкупнп спбрани сретства за 2020 гпдина пд страна на ЈП Плаваја вп кприст на 

бучетпт на ппщтина Радпвищ се:  

1. Такса за јавна шистпта пп 30 ден. пп кприсник на месец: 196.880,пп 

ден/месец. х 12 месеци = 2.362.560,пп ден 

2. Кпмунална такса 187.680,пп денари/месец х 12 месеци = 2.252.160,пп 

ден. 

Вкупнп пп двата пснпви се фактурирани 4.614.720,00 денари. 

На крајпт мпже да се заклуши дека за пдржуваоетп на јавната шистпта се 

пптребни 7.394,000,00 денари, а ЈП Плаваја гпдищнп фактурира  изнпс пд 

4.614.720,пп денари. Пратејки гп прпцентпт на наплата кпј на гпдищнп нивп се 

движи дп 85% гпдищнп реалнп се спбираат пкплу 3.922.500,00 денари. 

За реализација на пваа прпграма пптребни се и дппплнителни средства кпј се 

дпбиваат какп разликата пд планираните средства за реализација на прпграмата и 

наплатените пд такси и изнесува 3.471.500 ден. и истите ке требе да се пбезбедат 

пд бучетпт на Опщтина Радпвищ. 

Вкупнп средства кпј требе да се пбезбедат пд буџетпт на ппштина Радпвиш 

за пстваруваое на прпграмата се  7.394.000 денари.  

 

 

 

                                 ЈП Плаваја Радпвиш 
                          В.Д  Директпр 
                                 Дејан Крстев 
 


