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 ЈП  Плаваја Радпвищ преку свпетп пдделение  “ Паркпви и Зеленилп “  
реализираще ппвеке активнпсти пд дпнесената прпграма за паркпви и зеленилп 
какп и други активнпсти щтп не се вп прпграмата а придпнеспа да се дпбие ппубав 
лик на пдредени ппврщини.  

Вп кругпт на ЈП Плаваја има изграденп  фплија вп кпја се пдгледува цвеќиоа 
пд сппственп прпизвпдствп  кпј се засадуваат  на цветните ппврщини низ градпт . Вп 
целипт перпд пд гпдината врабптените вп Паркпви и зеленилп врщат пдржуваое 
на фплијата (ппдгптпвка на ппшвата,ппсејуваое , пращеое, третираое сп препарат, 
пптхрануваое, навпднуваое, прпветруваое,пткриваое и затвараое на расадите и 
фплијата, пикираое пресадуваое на цвеќиоа вп леи,пткппуваое на цвеќиоата и 
нивнп пткпрнуваое ).Вака прпизведените цветни расади се расејуват на ппвеке 
места низ градпт каде мпже да се засаде цвеке. 

На сите зелени ппврщини низ градпт и пкплината кпј ги пдржува Одделениетп за 
паркпви и зеленилп при ЈП Плаваја Радпвищ, преку целата гпдина се пдвиваа 
следниве активнпсти: 

1. Градски парк (Лпвен дпм ) – еднащ неделнп се шистеще пд фрлен птпад  

целата ппврщина на градскипт парк.  Сп мптпрна грбна кпсашка пд месец 

Април дп месец Октпмври се кпсеще трипати целата ппврщина и ущте трипати 

самп патеките вп паркпт. Вп рана прплет се изврщи прекрпјуваое на жбунасти 

растенија и сешеое на исущени дрвја.Вп градскипт парк вп месец Мај се стави 

вп функција и Фпнтана за впда за пиеое, а истп така беа пбнпвени клупите 

какп и мпнтирани нпви клупи. На ппвеке ппзиции вп градскипт парк беа 

ппставени кпрпи за птпадпци.За жал мпра да кпнстатираме дека урбаната 

ппрема ппставена вп градскипт парк е шеста мета на вандализам. 

2. Радпвишка  река (кпритп пд радпвишка река) -  двапати  неделнп се шистеще 

пд фрлен птпад и тпа пд првипт мпст кај Брипни дп ппследните куќи ппд 

Сппртската сала , вп месеците – април, мај, јуни, јули,август,септември и 

пктпмври се кпсеще тревата сп мптпрна грбна кпсашка. Есента се 

птстрануваще паднатипт лист пд дрвпредите пп кејпт  пд целата ппврщина пд 

решнптп кпритп и трптпарите . 

3. Зелена ппвршина на  триагплник на ул. “ Илија Алекспв“ – Вп текпт на цела 

гпдина на пваа ппврщина се сееще сезпнскп цвеке, се ппращуваще , 

прихрануваще , птстрануваа стари цвеќиоа, се навпднуваще  секпјдневнп и се 

врщеще шистеое на фрлен птпад.  

4. Зелена ппвршина и фпнтана вп паркпт на младите - Се врщеще кпсеое сп 

грбна мптпрна кпсашка вп целипт перипд на кпсеое , се шистеще местптп и 

кпрпите за птпадпци секпјдневнп пд фрлен птпад . Навпднуваоетп на 
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зелените ппврщини се изврщуваще секпјдневнп. Вп есента се изврщи крпеое  

и сешеое на чбунестите стебла, секпјдневнп се шистеа паднатите суви лисја пд 

дрвјата вп есента .Фпнтаната беще ставена вп функција и истата се пдржуваще 

редпвнп вп текпт на целипт перипд. 

5. Кружен тек на ул.” 22 ри Октпмври“ вп сппј сп ул. Партизанска  – тука има 

тревнат и цветен дел , пваа гпдина на пваа ппврщина се пбнпви засадената 

трева, се ппсадија цветни разади пт хризантеми и трендафили. Се кпсеще 

тревата сп мптпрна кпсашка вп текпт на целипт перипд за кпсеое ,секпј ден се 

навпднуваще сп цревп ,се прихрануваще, и  секпј ден се шистеще фрлен птпад. 

6. Сппмен парк  вп сеќаваое на 22 Октпмври –спрпти центарпт за култура – 

еднащ неделнп се шистеще фрлен птпад пд зеленипт ппјас ,  се кпсеще тревата 

сп грбна мптпрна кпсашка вп текпт на целипт перипд на кпсеое, вп есента се 

птстрануваа паднати суви лисја пд дрвјата, и се врщеще кастреое на 

чбунестите растенија, спбираое и трансппртираое дп градската деппнија сп 

трактпрска прикплка.Сп рещение пвде беще исешенп еднп стеблп пд Бпр. 

7.   Зелена ппвршина  пред стпкпвната куќа – пвде се кпсеще тревата сп грбна 

мптпрна кпсашка вп целипт перипд на кпсеое , секпја недела се шистеще пд 

фрлен птпад , а есента  се спбираа паднати суви лисја пд дрвјата . Вп 

жардинерите пред стпкпвна куќа се ппсади цвеке. Вппрплетнипт перипд на 

пваа лпкација се пбнпви тревната ппврщина сп нпва трева. 

8.   Зелена ппвршина  пред зградата на пснпвнипт суд – прплетта се изврщи 

ппткрпјуваое на сите дрвја пкплу зградата сп нивнп птстрануваое и 

трансппртираое дп деппнијата , се кпсеще тревата сп грбна мптпрна кпсашка 

вп целипт перипд на кпсеое , спбираое на сувите паднати лисја пд дрвјата  4 

дп 5 пати вп есента сп нивнп тпвараое вп трактпрска прикплка и нивнп 

трансппртираое дп градската деппнија .Вп есенскипт перипд пд 2021 гпдина 

целипт тревен прпстпр пред пснпвнипт суд беще рекултивиран и ппвтпрнп 

засаден сп нпвп семе. 

9.   Одржуваое на дрвпредите пп кеј 8 Септември  и булевар А. Македпнски  -  

Вп сезпна на крпеое – на места каде беще пвпзмпженп т.е. каде немаще 

електришни инсталации и паркирани впзила се врщеще ппткаструваое на 

ниски гранки на дрвјата на кејпт пд двете страни, на булеварпт истп така пд 

двете страни (левп и деснп пд кплпвпзпт ) , сп нивнп трансппртираое дп 

деппнијата сп трактпрска прикплка, пд нив се спбираа вп есента секпјдневнп 

паднати суви лисја . 
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10.   Зелена ппвршина ппзади пснпвен суд – Овпј прпстпр дпби нпвп уредуваое 

сп изградба на детскп игралищте и паркинг прпстпр. Местптп щтп е засаденп 

сп трева се кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка вп целипт перипд на кпсеое  и 

еднащ неделнп се шистеще пд фрлен птпад.Се изврщи прекрпјуваое на суви 

дрвја и шистеое пд паднат лист вп есенскипт перипд пд гпдината. Одпадпт се 

трансппртираще на градската деппнија сп трактпр. 

11.   Парк Липа на ул. “Бел камен “- се пдржуваще хигиената еднащ неделнп , се 

кпсеще тревата сп грбна мптпрна кпсашка вп целипт перипд на кпсеое,се 

навпднуваще и  се кастреа ниските гранки .Се пбнпви урбаната ппрема сп 

нпви даски на клупите и се ппставија канти за птпад. 

12.   Зелени ппвршини на шеталиште “св. Спасп Радпвишки “ – Сп грбна мптпрна 

кпсашка тревнатите места се кпсеа вп целипт перипд на кпсеое , секпјдневнп 

се шистеа пд фрлен птпад, секпјдневнп се спбираа паднати лисја пд дрвјата , а 

пак цветните ппврщини се засадуваа сп сезпнскп цвеќе, се ппращуваа, се 

пресадуваа  некплку пати заради риеоетп на кушиоа и кражба пд градани и 

секпјдневнп се навпднуваа. 

13.   Зелени ппвршини пкплу сите станбени згради – сп грбна мптпрна кпсашка се 

кпсеще тревата вп текпт на целипт перипд на кпсеое, еднащ неделнп се 

шистеа пд фрлен птпад и вп есента  се птстрануваа сувите паднати лисја пд 

дрвјата се тпвараа и трансппртираа сп трактпр дп градската деппнија. 

14.   Малп булеварче на ул. “Плачкпвица “- некплку пати се кпсеще тревата , се 

пдржуваще хигиената . Ппради пбнпвуваое на трптпарите сп бекатпн на ул. 

Плашкпвица,дел пд градежните материјали беа пставени на зелената 

ппврщина и пвде се унищти зеленипт ппјас.Се врщеще кастреое на суви 

гранки пд дрвјата. 

15.   Зелена ппвршина  пред зградата на ппштина Радпвиш – ппврщината има 

тревнат  и цветен ппјас кпја се пдржуваще секпјдневнп пд фрлен птпад , се 

кпсеще тревата  сп грбна кпсашка и сп кпсашка на туркаое вп текпт на целипт 

перипд на кпсеое, секпјдневнп се врщеще навпднуваое на засеаната 

ппврщина сп трева и цвекиоа,  се изврщи надубруваое, пптхрануваое и 

ппращуваое на засаденипт прпстпр сп трева и цвекиоа. И пвде цвеќиоата се 

пресадуваа ппвеќе пати вп гпдината. Кпн пваа ппврщина е присппена и 

ппврщината пред пплицијата каде се третираще целата ппврщина вп целипт 

перипд пд гпдината ,се врщеще навпднуваое и пп крајпт на трптпарпт се 
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засадија цвеќиоа.Вп пдреден перипд пд гпдината ппради ренпвираое на 

зградата пд пплициската станица пвпј прпстпр беще прилишнп загаден.  

16.   Парк кај сппменикпт на загинатите и прпгпнуваните бпрци пред аптека 

Зегин  – Овде се кпсеще тревата вп текпт на целипт перипд на кпсеое сп грбна 

мптпрна кпсашка, и секпјдневнп  се пдржуваще хигиена. Вп жардинерите 

беще ппсаден цветен расад вп прплетнипт и есенскит перипд пд гпдината.  

17.   Паркпт ппд јавпрпт кај сппменикпт на С. Кпларпв – се кпсеще тревата вп 

текпт на целипт перипд на кпсеое сп грбна мптпрна кпсашка , секпјдневнп се 

пдржуваще хигиената , есента секпјдневнп се спбираа паднати лисја пд 

јавпрпт и на асфалтпт и вп паркпт и вп нпември се врщеще крпеое на 

чбунпвите вп паркпт сп нивнп птстрануваое сп трактпрска прикплка дп 

градската деппнија .  

18.   Жардинериите ппставени на ппвеќе лпкации низ градпт  - се ппсадуваа  сп 

темјанущки  за 8 ми март ,вп мај чунчулиоа пд сппственп прпизвпдствп кпј се 

ппращуваа , а вп есента се ппсадија и хризантеми, се шистеа пд дубре ппвеке 

пати вп текпт на неделата , навпднуваоетп се пдвиваще сп цистерна за впда . 

19.  Зелена ппвршина пкплу дневен центар UNICEF – се кпсеще тревата вп 

перипдпт на кпсеое ,се пдржуваще хигиената. 

20.  Трптпарите на ул. “Плачкпвица “-се кпсеще тревата вп перипдпт на 

кпсеое,се пдржуваще хигиената, се птстрануваа суви и пбраснати гранки на 

пдредени лпкации. 

21.  Зелен ппјас на триагплник на ул. Плачкпвица  -се кпсеще тревата вп 

перипдпт на кпсеое,се пдржуваще хигиената, се кастреа суви и пбраснати 

гранки пд дрвјата. 

22.   Зелени ппвршини и фпнтана на плпштад св. Спасп Радпвишки -  

секпјдневнп се пдржуваще  хигиената ,а вп есента се изврщи крпеое на 

зимзелените дрвја и се ппсадија некплку видпви на сезпнски цвеќиоа. 

Фпнтаната ппзната какп Рибишка беще ставена вп функција вп целипт перипд 

и на истата беще изврщенп ренпвираое на псветлуваоетп и истата беще 

премашкана сп тешна гума тпнирана сп бпја небеснп плавп. На истата беа 

превземени ппвеке градежни активнпсти кпј се ппкажаа какп успещни и вп 

текпт на целипт перипд истата беще редпвнп шистена и пдржувана.На 

ппплпшенипт прпстпр сп мермер се изврщи длабинскп переое сп виспк 

притиспк. 
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23. Влезпви на градпт Радпвиш  - шетири пати се кпсеще сп грбна мптпрна 

кпсашка тревата вп текпт на гпдината. На триагплниците се пдржуваще 

декпрацијата сп украсен камен пд израстпци на трева, се сешеа чбунпви кај 

старата бензинска, ппвеќе пати се врщеще хигиена ( шистеое на хартии, кутии 

, најлпни паднати или фрлени пд впзилата и минувашите )  . 

24. Банкини на пптег ппмеду бул. А. Македпнски и двата влеза на Радпвиш -  

шетири пати сп грбна мптпрна кпсашка се кпсеще тревата , се кастреа дрва и 

чбунпви  кпј сметаа на сппбраќајни знаци пд десната страна на кплпвпзпт, 

ппвеќе  пати се врщеще хигиена ( шистеое на хартии, кутии , најлпни паднати 

или фрлени пд впзилата и минувашите). Вп есенскипт дел пд гпдината се 

изврщи пдстрануваое на чбунпви и растенија пд канавките на пптегпт пд Јака 

80 дп дискпнтпт на Макпм Маја пд двете страни на кплпвпзпт. 

25.  Зелена ппвршина пкплу сппртска сала вп Радпвиш- некплку пати вп гпдината 

се шистеще фрлен птпад и др. се кпсеще тревата сп грбна мптпрна кпсашка, вп 

есента се врщеще крпеое на дрвата и птпаднипт материјал пд лисја, гранки 

беще трансппртиран сп трактпр на градската деппнија. 

26.   Зелената ппвршина на стрелиштетп  - се пкпсуваще сп грбна мптпрна 

кпсашка  и тпа за  време на вежбите за стрелаое  пп бараое на МВР и 

Стрелашкп друщтвп.   

27.  Зеленилп на Бул. “ Александар Македпнски“ппмеду двата кплпвпза –  се 

кпсеще тревата сп мптпрна кпсашка на туркаое 4 пати месешнп , се крпеще 

prunus otto luycen,juniperus procumbens nana, се изврщи крпеое на сите 

дрвца.Навпднуваоетп е сп распрскуваши ,а на гпрнипт дел кај бензинските вп 

летнипт перипд дппплнуваме навпднуваое сп цистерна ,се плеви и пкппува 

зеленипт ппјас ппмеду двата кружни текпви и се прихрануваа сп дубре сите 

зелени ппврщини. 

28. Кружен тек на “ А. Македпнски “ сп ул. “И. Алекспв “ –  ппврщината се 

кпсеще сп мптпрна кпсашка на туркаое, се навпднуваще сп распрскуваши, 

кппаще ,прихрануваще , се шистеще  фрлен птпад  и се изврщи крпеое на 

растенијата. 

29.   Кружен тек на бул. “А. Македпнски “ сп ул. 22 Октпмври  – се пдржуваще 

зеленилптп сп навпднуваое, се врщеще прихрануваое, пращеое,кпсеоетп 

беще вп текпт на целата сезпна.Трите Фпнтани беа ренпвирани и премашкани 

сп тешна гума и истите рабптеа вп целипт перипд.  
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30.  Градски стадипн-  некплку пати за време на сппртски настани се врщеще 

кпсеое сп грбна кпсашка  ппврщината недпстапна за мащинскп кпсеое сп 

кпсашка на буткаое. Истп така се шистеще и фрлен птпад. 

31.  Детскп игралиште вп с. Впиславци- ппврщината се шистеще пд фрлен птпад и 

се кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината. 

32.  Детскп игралиште вп с.Сулдурци- ппврщината се шистеще пд фрлен птпад и 

се кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината. 

33.  Детскп игралиште вп с. Калудерица – ппврщината се шистеще пд фрлен птпад 

и се кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината. 

34.  Детскп игралиште вп с. Орапвица – ппврщината се шистеще пд фрлен птпад и 

се кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината. 

35.  Детскп игралиште вп с. Ппдареш – ппврщината се шистеще пд фрлен птпад и 

се кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината. 

36.  Детскп игралиште вп с. Јаргулица – ппврщината се шистеще пд фрлен птпад и 

се кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината. 

37.  Детскп игралиште вп с. Злепвп – ппврщината се шистеще пд фрлен птпад и се 

кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината. 

38.  Детскп игралиште вп с. Иоевп –  ппврщината се шистеще пд фрлен птпад и се 

кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината. 

39.  Парк и детскп игралиште вп н. Раклиш – ппврщината се шистеще пд фрлен 

птпад и се кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината. 

40.  Парк вп с. Орапвица –  ппврщината се шистеще пд фрлен птпад и се кпсеще сп 

грбна мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината. 

41.  Тенискп игралиште вп градинката “Цветпви “-ппврщината се шистеще пд 

фрлен птпад и се кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината и 

се крпеја дрва. 

42.  Ул. Илија Алекспв пд кружен тек на булеварпт А. Македпнски дп центарпт 

на н. Раклиш – ппврщината се шистеще пд фрлен птпад и се кпсеще сп грбна 

мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината. 

43.  Зеленилп пкплу сппртскп игралиште вп двпрпт на гимназија Кпста Сусинпв 

вп Радпвиш – ппврщината се шистеще пд фрлен птпад и се кпсеще сп грбна 

мптпрна кпсашка некплку пати вп гпдината, се крпеја дрва на истипт терен пп 

рещенија дпбиени пд ппщтина Радпвищ. 
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44.  Детскп игралиште вп н. Куклевица на ул. Кирил и Метпди- ппврщината се 

шистеще пд фрлен птпад и се кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати 

вп гпдината. 

45.  Детскп игралиште вп н. Куклевица на ул. Вардарска – ппврщината се 

шистеще пд фрлен птпад и се кпсеще сп грбна мптпрна кпсашка некплку пати 

вп гпдината. 

46.  Сечеое и крпеое на дрва низ градпт и селата  

На ппвеке лпкации пп издадени рещенија за сешеое и кастреое пд страна на 

инспектпратпт за живптна средина пд ппщтина Радпвищ се изврщи кастреое 

на израснати гранки и сешеое на суви дрва. Оспбенп мпже да се истакне 

кастреоетп на јавприте дплж ул. Сампилпва кпј ппвеке гпдини наназад беа 

пдлпжувани ппради немаое на ресурси. 

 

Пптрпшени материјали и ппрема 

За реализација на пваа прпграма се пптрпщени следниве материјали и 

ппрема: 

 

 

 

требуваое  1бр. Метла израбптена пд 6 страка 50 бр. 

рабптен налпг 8бр. Вила 2 бр. 

пенкала 5бр. Мптика 5 бр. 

гумени шизми 5бр. Лппата Ащпв 5 бр. 

пластишни напшари 5бр. Ланец за мптпрна пила 4 бр. 

летнп пделп кпмплет 6бр. пила за пстреое  15 бр. 

елек 6бр. Глава за кпсашка 4 бр. 

Зимнп пделп кпмплет 6 бр. Филтер за впздух за кпсашка 6 бр. 

Најлпн за расад 10 кг. Филтер за впздух за дувалка 3 бр. 

Пращак прптив мравки 5бр. Маст за ппдмашкуваое глави 5 бр. 

Вещташкп дубре щалитра 2 кг Рамна турпија 1 бр. 

Вещташкп губре 15х15х15 100 кг Хплендар 1 бр. 

Семе за трева 50 кг Гпривп 1300 л 

Средствп прптив трава Тптал 21 л Улје 36 л 

Хартија за пешатеое тпп 4 Ракавици 50 пара 

Кпнец за кпсеое 4000 м Штитници за кпсеое(маски) 5 бр. 

Кплишка  3 бр Семе за темјанущки 90 бр. 
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ЗАКЛУЧОК 

Na krajot mo`e da se konstatira deka delovnata 2021 godina pokraj 

uslovite koj bea dopolnitelno nametnati poradi pandemijata so Covid 

19 vrabotenite vo JP Plavaja од одделението за Паркови и зеленило 

uspe{no i odgovorno se postavija na svoite postaveni obvrski po 

Programata za одржување и користење на паркови и други јавни површини 

како i drugite aktivnosti {to se vo nivna nadle`nost i istata ja 

realiziraa успешно. 

Za realizacijata na programata se izgotveni posebni situacii na 

mese~na osnova za site 12 meseci od 2021 godina i istite se dostaveni 

do nadle`nite slu`bi vo lokalnata samouprava za ponatamo{na 

postapka.  

 

 

Дата 23.02.2022 гпд. 
Радпвищ 
 
 
Израбптил: 
Ракпвпдител на                                                                                                                В.Д.директпр на  
пдд. “Зеленилп”                                                                                                                     ЈП Плаваја 
Марина Бпжинпва                                                                                                               Дејан Крстев 
 
-------------------------                                                                                                               ------------------- 

 






