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Јавното претпријатие за комунални дејности Плаваја Радовиш како носител на 

целокупните комунални дејности на територијата на општина Радовиш преку 

одделението за гробишта врши дејности во оваа област и тоа во градот Радовиш и во 

населените места Ораовица, Раклиш и Подареш. 

Со оваа програма се утврдува видот, физичкиот обем и вредностите на работите 

кои ќе се извршуваат на потребното ниво и општо одржување и одржување на 

гробиштата во овие населени места со кои стопанисува ЈП Плаваја Радовиш. 

Одржувањето на гробиштата посебно во градот Радовиш претставува голем 

проблем поради недооформената комунална структура со што е отежнато 

спроведувањето на закопите и посетата на граѓаните на нивните гробни парцели. 

Поради исполнување на капацитетите за формирање на нови гробни места на 

градската гробишта во Радовиш, потребно е час побргу да се најде решение кое ќе биде 

подолгорочно со проширување на постоечките локации со нови гробни парцели. Исто 

така е потребно да се обезбеди и дополнителен паркинг простор за потребите на 

граѓаните. 

ЈП Плаваја Радовиш преку одделението за гробишта за успешно извршување на 

планираните работи во 2021 година ги презеде следните активности: 

1. Ископ и закоп на починати лица, 

2. Одржување и чистење на гробиштата, 

3. Парцелизирање на гробни јами, 

4. Косење на гробиштата, 

5. Собирање и транспорт на комуналниот отпад, 

6. Сечење и кастрење на грмушки. 

Programata  donesena za 2021 godina  ja realizira{e  spored  

predvidenata dinamika на активнпсти какп и извршени искпп и закпп на ппчинати 

лица i toa: 

 

1. Вп грпбиштата вп  населенптп местп Radovi{ се превземени следните 
рабпти:  

 Se izvr{i parcelizirawe na povr{ina na koja se vr{i i }e se vr{i 

pogrebuvawa na po~inati lica. 

 Vo Radovi{ vo 2021 godina se izvr{eni 181  pogrebi (165 вп 2020) za 

koi se napraveni iskop i zakop. Od 181 po~inati lica 31 лицe se 

po~inati od covid 19 ili suspektni na covid 19 (23 лица во 2020  

година). 
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 Vkupnata povr{ina na gradskite grobi{ta e okolu 3 hektari, istata 

e 7  pati kosena  i 4  pati prskana so herbicid, izvr{eno e 

otstranuvawe  na stari stebla i `bunesti rastenija koi go 

popre~uvat pristapot do samite grobni mesta. 

 Komunalniot otpad koj se sobira od gradskite grobi{ta se skladira 

na posebno utvrdeno mesto i od tamu se transportira do gradskata 

deponija so kamioni i traktori. Vakviot transport se vr{i 10-12 

pati vo godinata vo zavisnost od koli~inta na otpadot. 

 Се изврши пбнпвуваое на пградата на пштетените места. 

 Za vreme na verskite praznici bea anga`irani slu`bi za 

obezbeduvawe za nepre~eno odvivawe na verskite obredi. 

 Од страна на ппштина Радпвиш се изврши асфалтираое на паркинг 
прпстпр и пристапна патека на нпвипт дел пд градската грпбишта. 
 

2. Вп грпбиштата вп  населенптп местп Rakli{ се превземени следните рабпти:  
 

 Vo с. Rakli{ vo 2021 godina izvr{eni se 5 pogrebi (8 вп 2020) so 

iskop i zakop. Od 8 po~inati lica 1лице e po~inatо od covid 19 ili 

suspekten na covid 19. 

 Parcelata kade {to se vr{at pogrebuvawata vo s.Rakli{ e so 

povr{ina od 1,5 hektari i 4 pati godi{no taa parcela se kosi i se 

otstranuvaat grmu{ki i drvja za nepre~en pristap do grobnite 

mesta.Детално се исчисти просторот од старите гробишта од жбунасти 

растенија, трње и дрва и истиот простор трипати беше прскан со хербицид. 

 Еднаш месечно како и пред секој поголем верски празник се вршеше 

чистење и транспортирање на комунален и друг неопасен отпад.  

 

3. Вп грпбиштата вп  населенптп местп Ораовица се превземени следните 
рабпти:  

 

 Vo s.Oraovica vo 2021 godina izvr{eni se 27 pogrebi (20 вп 2020) so 

iskop i zakop, Vo 2021 godina vo s.Oraovica иma 4 po~inati lica od 

covid 19 ili suspekti na covid 19. 

 Vo s.Oraovica parcelata e okolu 1 hektar i istata se kosi  4 pati vo 

godinata, и се птстрануваа грмушки и дрвја. Се изгради одвод на чешмите 

инсталирани во кругот на гробиштата.Се изгради просторија за потребите 

на вработените во оделението за Гробишта. 

 Еднаш месечно како и пред секој поголем верски празник се вршеше 

чистење и транспортирање на комунален и друг неопасен отпад.  
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4. Вп грпбиштата вп  населенптп местп Подареш се превземени следните 
рабпти: 
 

 Vo selo Ппдареш se pogrebani 15 po~inati  lica (17 вп 2020)  za koi e 

napraven iskop i zakop. Od 17 po~inati lica 2 лица сe po~inatи od 

covid 19 ili suspektnи na covid 19. 

 Vo s.Podare{ parcela e so povr{ina od 1 hektar  i na istata se vr{i 

kosewe 4 pati vo godinata kako i otstranuvawe na grmu{ki i stari 

stebla. 

 Еднаш месечно како и пред секој поголем верски празник се вршеше 

чистење и транспортирање на комунален и друг неопасен отпад.  

 

Сpored evidencijata сп koja распплага JP Plavaja Radovi{ koja se 

odnesuva samo na hristijanskoto naselenie, vo 2021 godina ima po~inato 

vkupno 270 lica (269 лица вп 2020 гпдина) od koj 42 lica se po~inati od 

covid 19 ili suspekti na covid 19 и тоа: 

 

Населено 

место 

Вкупен 

број на 

починати 

Број на 

починати 

од covid19 

Населено 

место 

Вкупен 

број на 

починати 

Број на 

починати 

од covid19 

Radovi{ 181 31 s. Zleovo 5 1 

s. Rakli{ 5 1 s.Kalugerica 6 0 

s. Oraovica 27 4 s. Suldurci 3 0 

s.Podare{ 15 2 s. Vojslavci 8 0 

s. Jargulica 5 1 s. Iwevo 13 1 

s.Pokraj~evo 2 1    

VKUPNO po~inati/ covid19 270 42 

 

       ZAKLU^OK 
Iako brojot na pogrebi na grobi{tata koj gi odr`uva JP PLavaja vo 2021 
godina e pogolem (228/210 po~inati lica) vo odnos na 2020 godina, sepak 
vrabotenite uspe{no se spravija kako na izvr{uvawe na pogrebite taka i na 
odr`uvawe na grobi{tata. Vo pogled na finansiskiot del prihodite od 

taksata za pogrebalni uslugi gi zadovoli rashodite {to e prika`ano vo 
finansiskiot izve{taj. 

 
                  Радовиш               ЈП Плаваја Радовиш   

           23.02.2022 година                
                         В.Д  Директпр 
                          Дејан Крстев 

                                                                                                      __________________                  






