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В О В Е Д  

 Програмата за одржување на Jавна чистота на подрачјето на општина Радовиш за 2022 год. 
ги дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на потребните активности, потребниот број 
вработени и начинот на нивно финансирање. Одржување на јавна чистота подразбира чистење      
( метење и миење ) на јавните сообраќајни површини и е во зависност од :  

 Густината на населението 
 Фрекфенција на луѓе и возила 
 Степен на загаденост на површините 
 Степен на пречки ( паркирани возила, објекти и друго )  
 Инфрастуктурните и сообраќајните  услови  
 Делување на градежната оператива, која со своите возила се јавува како еден од 

најголемите загадувачи на јавните сообраќајни површини и друго. 
 

1. Одржување на јавна чистота 
Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:  

 Рачно метење; машинско метење и миење на улиците, булеварот, како и сите други јавни 
површини и отворени простори и јавни објекти наведени со законот за јавна чистота. 

 Празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени во поширокото централно градско 
подрачје.  

 Одржување на јавни површини во зимски услови.  
 Расчистување на диви депонии.  
 Отстранување на атмосферски наноси. 

Периодот на одржување е поделен на летен период од месец Април до месец Октомври со 
времетраење од 7 месеци со 214 работни дена во кои  се земени сите денови во неделите и сите 
државен празници, и зимски период од месец Ноември  до месец Март со време од 5 месеци или 
151 работни дена во кои исто така се земени во предвид сите денови во неделите и државените 
празници. 

Динамиката на чистењето ќе биде организирана според две категории на чистење на јавни 
прометни површини и тоа :  

Прва зона (централно градско подррачје) 

Ќе се чисти со:  

 Секојдневно метење во работните денови. 
 Метење вон работни денови (за време на викенд и државни празници) само на 

најфреквентните улици во централно подрачје.  
 Секојдневно собирање и транспорт на сметот и наслагите до депонијата. 
 Перење во летна сезона ( од средина на месец Мај до месец Септември) со 

автоцистерна со предни млазнаци. 
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Во прва зона спаѓаат следните улици и површини: 

1. Булевар Александар Македонски ...........................................19 000 м² 
2. Кеј 8ми Септември ................................................................... 20 000 м² 
3. Св. Спасо Радовишки до дневен центар Порака .....................8 000 м² 
4. Ул. 22ри Октомври........................................................................4 000 м² 
5. Ул.Партизанска (дел)....................................................................3 000 м² 
6. Ул.Самуилова................................................................................4 000 м² 
7. Ул.Илинденска..............................................................................1 000 м² 
8. Ул.Блаже Коневски.......................................................................1 000 м² 
9. Ул.Коста Сусинов...........................................................................1 000 м² 
10.  Ул.15ти Корпус.................................................................................700 м² 
11.  Ул.1ви Мај ....................................................................................1 000 м² 

Вкупно ........................................................................................ 56 700 м² 

Втора Зона 

(Улици кои се одржуваат еднаш неделно) 

Ќе се чисти со: 

 Метење рачно и машински еднаш неделно. 
 Изнесување на смет и наслаги еднаш неделно. 
 Перењето на овие улици е по потреба, а најмалку двапати неделно. 

Во втората зона спагаат следните улици и површини: 

1. Ул.Илија Алексов .........................................................................4 000 м² 
2. Ул.Плачковица .............................................................................6 000 м² 
3. Ул.Гоце Делчев .............................................................................2 000 м² 
4. Ул.Шаин Маале ............................................................................1 000 м² 
5. Ул.Ана Поцкова ............................................................................1 000 м² 
6. Ул.Мирче Ацев .............................................................................1 000 м² 

Вкупно ................................................................................... 15 000 м² 
 

Трета зона 
(Улици кои се одржуваат еднаш месечно) 

1. Ул.Ѓорче Петров.......................................................................6 000 м² 
2. Ул.Вардарска ...........................................................................3 000 м² 
3. Ул.Егејска...................................................................................2 000 м² 
4. Ул.Исарот ..................................................................................2 000 м² 
5. Ул.11ти Октомври ....................................................................1 000 м² 

Вкупно ................................................................................14 000 м² 
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Одржувањето на гореспоменатите улици во трите зони се врши на класичен начин, со 
рачна количка и метла и со помош на специјално возило за метење на улици. 

Имајќи ја предвид структурата на населението, кое во најголем дел се занимава со 
земјоделие, одредени периоди од годината (осебено пролетниот и есенскиот, кога земјоделците 
се најактивни) некои улици изгледаат како да не се одржуваат. Голем проблем претставуваат  
пристапните патишта од полето кон градот, при што на коловозите се остава големи количини на 
земја, измет и друго.  

По секое невреме улиците во градот се со големи наноси од песок, тиња и земја, што претставува 
голем проблем за брзо нивно отстранување.Причината за ова е наидување на атмосферските 
води од периферијата на градот према населеното место.Ова посебно е изразено према улица 
Плачковица особено од Улица Калузлиска,Шаин маало, крак позади Микрон и Коџа Баир. 

За перење и дезинфекција на коловозите во трите зони од градот Радовиш потребно е да 
се набави нова авто цистерна со што многу ќе се подобри чистотата на улиците особено во 
летниот период. Цената на ова возило  се движи околу 6.000.000 ден. Јавното претпријатие не е во 
можност да ја набави од сопствени средста, но се  очекуваат подобри денови за нивна 
реализација со помош од општина Радовиш или на друг начин преку донација. 

Повремени работи 

Повремените работни активности се извршуваат по налог на ЕЛС за вонредно чистење на 
одредени улици поради верски празници, јавни манифестации и други настани кои не се составен 
дел од програмата. 

За преземање на активностите за метење на улиците во прва, втора и трета зона ќе бидат 
ангажирани: 

 14 работници за метење во прва зона 
 6 работници за метење во втора и трета зона 

За да се изврши работата планирана во оваа програма потребно е да се ангажираат 20 
работници, а за нив се потребни средства за бруто плата во износ од:  
20 работника х 25000 (бруто плата) х 12 месеци =  6.000.000 ден. 

2. Потребен алат за одржување на јавна чистота 

Р.бр Материјали Количина Цена (ден.) Вкупно (ден) 
1 Метли 2000 25 50 000 
2 Лопати 20 400 8 000 
3 Мотики 20 650 13 000 
4 Колички 10 1500 15 000 

Вкупно ( во денари) 86 000 
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3. Одвоз на сметот при метењето 

За одвозот на сметот од  улиците по овој основ што е опфатено со програмата за 
одржување на прва, втора и трета зона ќе се користат специјалните комунални возила (ѓубрарки и 
трактори) кои исто така се користат редовно за собирање и транспортирање на смет од 
домаќинствата до гратската депонија.  

350 тури х 700 ден = 245. 000 ден. 

Во работни денови за потребите на јавна чистота и по пријава на совесни граѓани за 
фрлање на кабаст и друг вид неопасен отпад ке се интервенира со трактор со приколица и еден 
работник.За оваа намена планирани се: 

350 тури х 700 ден = 245.000 ден. 

4. Миење на улиците 

Миењето во летната сезона е четири месеци во прва зона и тоа со автоцистерна со предни 
млазнаци, а додека миењето на улиците во втора зона се врши повремено до два пати во месецот 
во летниот период. Во првата и втората зона се трошат 196 цистерни со вода,( во еден ден се 
трошат 3-4 цистерни ) или: 

300 цистерни х 2000 ден./тура =600. 000 ден 

***Овде требе да напоменеме дека е потребна и инвестиција од нова автоцистерна која 
покрај миење ке има можност да врши и дезинфекција на улиците и истата би чинела околу 
6,000,000 денари. 

5. ХТЗ Опрема 
 

Р.бр ХТЗ Опрема Количина Ед. цена Вкупно 
1. Работно одело 

летно 
20 1500 30 000 

2. Работно одело 
зимно 

20 1600 32 000 

3. Ракавици 480 100 48 000 
4. Кондури 20 1050 21 000 
5. Чизми 20 400 8 000 
6. Флуоросцент.елек 20 100 2 000 
7. Кабаници 20 450 9 000 
8. Маици 20 150 3 000 

Вкупно 153 000 
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6. Чистење на диви депонии 
Физичкиот обем на работите и локалитетите на дивите депонии се определуваат  

според согледувањето на терен од страна на секторот за урбанизам и комунални 
работи при ЕЛС. 

При расчистување на дивите депонии ќе се користат товарни возила и градежни машини                   
( камиони кипер, трактори и утоварувачи ). 

Од искуството од минатите години за расчистување и траснспортирање на отпадот до градската 
депонија предвидуваме 100 работни часа. 

 100 часа х 2 200 денари ( багер утоварач ) = 220. 000 ден. 

 100 часа х 900 денари (камион кипер) = 90. 000 ден. 

 Вкупно 310. 000 ден. 

7. Зимско одржување на улиците и тротоарите 

Зимско одржување на улиците и тротоарите во градот за 2021/2022 година 

Подрачјето на општина Радовиш е под влијание на изменета континентална клима со 
влијание на медитеранска клима, што овозможува релативни благи зими и со мали врнежи од 
снег, а сето тоа трае два месеци во годината. 

Согласно одлуката за Јавна чистота во општина Радовиш донесена од страна на Советот на 
општина Радовиш, правните и физичките лица се должни да го исчистат снегот и мразот од 
тротоарите, или до половина на улиците. 

Контролата на реализацијата на овие должности ќе го врши комуналната инспекција при 
локалната самоуправа. 

Во случај на поголеми врнежи од снег одржувањето на улиците и тротоарите ЈП Плаваја и 
локалната самоуправа го регулираат со посебен договор. 

                              Превентивни мерки на заштита 

Со цел да се намалат опасностите од евентуални незгоди во зимскиот период ЈП Плаваја ги 
превзема сладните превентивни мерки и заштита:  

 Потребна работна сила и механизација за расчистување на тротоарите и улиците 
 Ја утврдува потребната количина на сол и песок за посипување 
 Го утврдува начинот на ангажирањето на работната сила и активирањето на 

механизацијата 
 Го утврдува приоритетот на чистење  на улиците во заедничка соработка со МВР и ЕЛС. 
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I . Времетраење и степен на приправност 

Времетраењето на приправноста е од 15.11.2021 до 31.12.2021 год. и од 01.01.2022 до 
01.03.2022 год. 

Во овој период ќе бидат дежурни на повик: 

 два возачи на трактор  

 два работника за испомош  

 еден возач на специјална машина скип 

 Продолжувањето на  времетраењето на приправноста ќе се врши по потреба во зависност 
од временските услови, а сето тоа усогласено со надлежните служби при ЕЛС и МВР. 

II. Преглед на улици и места за интервенција по приоритет 

1. Ул.Булевар Александар Македонски се до преминот со улица Ѓорче Петров. 

2. Ул. Кеј  8 ми Септември  

3. Ул. 22 Октомври 

4. Ул. Св Спасо Радовишки 

5. Ул. Коста Сусинов 

6. Ул. 15ти Корпус 

7. Ул. Чедо Филиповски Даме 

8. Ул. Самуилова 

9. Влезовите пред следните институции: 

- Детски градинки 

- Здравен дом 

- Основен суд 

- Управа на ЕЛС 

- Стопанска Банка 

- Пристап до МВР 

10.  Сите угорници што ги има град Радовиш 

III. Планирано ангажирање на работна рака и механизација 

Планирана механизација: 

- Ровокопач Скип  1 број. 

- Камјон кипер 2 броја. 

- Трактор за машинско растурање на сол 1 број. 

- Трактор за машинско растурање на сол и плуг за чистење на снег 1 број. 
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Планирана работна рака: 

Бројот на возачи и работници ќе биде во склад со степенот на приправноста. 

Чистењето на  тротоарите од снег ќе го вршат работниците кои работат на програмата за 
одржување на јавната чистота и одржувањето на зеленилото. 

Списоците на возачи и работници ќе бидат изготвени од страна на Стручните служби во ЈП 
Плаваја и ќе се достават до ЕЛС по укажана потреба. 

IV. Планирани количини на сол и ризла 

Според претходните досегашни искуства потребна количина на сол за расфрлање во една 
сезона е околу 20 тона, а сепариран песок ризла (гранулит 2) е околу 30 м³ и истите матрејали ги 
набавува ЕЛС Радовиш. 

V. Фиансиска конструкција на оперативниот план за зимско одржување 

 Финансирањето на извршувањето на работите од овој оперативен план ќе се регулира со 
посебен договор помеѓу ЈП Плаваја и Градоначалникот на Општина Радовиш. 

Следењето и контролата на извршувањето на работите ќе го вршат службите при ЕЛС 
Радовиш, а фактурирањето ќе биде по ценовник кој ќе биде предмет на договор. 

Реалната вредност на програмата ќе се дефинира по завршувањето на зимската сезона 
согласно потрошените материјали и обемот на ангажираната работна сила и механизација.  

8. Финансиска конструкција на програмата за Јавна чистота 

За остварување на финансиската конструкција на програмата за 2022 година 
без зимско одржување на улиците  ќе бидат потребни финансиски средства во 
вкупен износ од 7 639 000 ден. и тоа за следните позиции: 

- Ангажирање на работна сила.....................................6 .000.000 ден 
- Потребен алат ..................................................................86.000 ден 
- Одвоз на смет при метењето .........................................490.000 ден 
- Миење на улици .........................................................    600.000 ден 
- ХТЗ Опрема ..................................................................   153.000 ден 
- Чистење на диви депонии ............................................  310.000 ден 

Вкупно ........................................................................ 7 639.000 ден 
 

9. Финансирање на програмата 
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За финансирањето на програмата за Јавна чистота како приходна страна што 
ја наплатува ЈП Плаваја во корист на буџетот на општина Радовиш се врши по два 
основи и тоа:  

1. Од такса за Јавна чистота која изнесува 0,00035 денари/м2 за физички и 
правни субјекти како надоместок за одржување на јавна чистота по м2 јавна 
површина согласно одлуката за утврдување на надоместок за одржување на 
јавна чистота на општина Радовиш донесена од страна на советот на општина 
радовиш под бр. 07-177/1 од 29.01.2010 година која е опфатена во оваа 
програма.  

85700 м2 х 0,00035 ден = 30 денари по корисник на месец. 

2. Од комуналната такса (комунален допринос) која се наплаќа само од 
физичките лица и тоа по цена од 0,12 ден. по м ² за дворно место и 0,24 ден. 
по м2 стамбен простор.  

Вкупно собрани сретства за 2021 година од страна на ЈП Плаваја во корист на 
буџетот на општина Радовиш по двата основа се:  

1. Такса за јавна чистота по 30 ден. по корисник на месец: 196.218,оо 
ден/месец. х 12 месеци = 2.354.616,оо денари 

2. Комунална такса 186.968,оо денари/месец х 12 месеци = 2.243.616,оо 
денари 

Вкупно по двата основи се фактурирани 4.598.232,00 денари. 

На крајот може да се заклучи дека за одржувањето на јавната чистота се 
потребни 7.639,000,00 денари, а ЈП Плаваја годишно фактурира  износ од 
4.598.232,оо денари. Пратејки го процентот на наплата кој на годишно ниво се 
движи до 85% годишно реално се собираат околу 3.908.497,00 денари кој средства 
се обврска да се уплатат на сметка на буџетот на општина Радовиш. 

За реализација на оваа програма потребни се и дополнителни средства кој се 
добиваат како разликата од планираните средства за реализација на програмата и 
наплатените од такси и изнесува 3.730.503 денари и истите ке требе да се 
дообезбедат во буџетот на Општина Радовиш за 2022 година. 

Вкупно средства кој требе да се обезбедат од буџетот на општина Радовиш 
за остварување на програма за Јавна чистота за 2022 година се  7.639.000 денари.  
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10. Извршител на Програмата 

 Задолжен субјект за извршување на активности предвидени со оваа Програма е  ЈП 
„Плаваја“ Радовиш. 

 Јавното претпријатие „Плаваја“ Радовиш изготвува Годишна програма за работа во која се 
содржани вкупните површини, бројот и категоријата на улиците поименично, бројот на 
извршителите, ангажираната механизација, динамиката и степенот на услугата, како и 
финансиските показатели. 

 Извршителите имаат обврска за континуирано, квалитетно и навремено одржување на 
јавната чистота согласно Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина 
Радовиш за 2022 година. 

11. Надзор над извршување на Програмата 

 Надзор над извршување на Програмата за јавна чистота на подрачјето на општина Радовиш 
за 2022 година врши надлежно лице овластено од страна на  Градоначалникот на општина 
Радовиш. 

 Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота вршат овластениот комунален 
инспектор, комуналните редари. 

 

 

 

 

 

                                 ЈП Плаваја Радовиш 
                          В.Д  Директор 
                                 Дејан Крстев 
 


