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Врз основа на член  7 од Законот за комуналните дејности ( „Службен весник 
на РМ“ број 111/08 ) ЈП Плаваја Радовиш изготви  

 

 

П Р О Г Р А М А  
 

за управување и одржување на градските гробишта во општина 
Радовиш, и населените места Раклиш, Ораовица и Подареш за  

2022 година. 
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ВОВЕД 

 
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 инфраструктура 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 во текот на 2022 година 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, а 
исто така и изградба на нова капела во горна зона на гробиштата како и пристапен пат. Овие 
работи ЕЛС при Општина Радовиш треба да ги планира на терет на буџетот на општина Радовиш 
за 2022 година и истите да ги реализира надвор од оваа програма. 

ЈП Плаваја Радовиш преку одделението за Гробишта за успешно извршување на 
планираните работи во 2022 година ги предвидува следните активности: 

1. Ископ и закоп на починати лица, 

2. Одржување и чистење на гробиштата, косење и кастрење, собирање и транспорт на 
комунален отпад 

3. Парцелизирање на гробни јами, оградовање, градење на потпорни зидови и бетонирање 
на патеки 

4. Административни работи  

 

 

 

 

 

 



Програма за управување со Гробишта за 2022 гоина 

ЈП Плаваја Радовиш 3 

Ι  Планиран Расход  

1. 1. Ископ и закоп на починати лица:  

Планиран број на ископ и закоп на починати лица како и потребен ангажман на извршители 
е претставено во Табела бр. 1.    

 Табела бр.1 

Ред.бр. Локација 
Број на 
погреби 

Човечки 
ресурси 

дневница вкупно 

1. 
Градски 

гробишта 
 до 200 4 986,оо ден 788.800,оо 

2. с.Раклиш до 15 2 986,оо ден 29.580,оо 

3. с. Ораовица до 18 2 986,оо ден 35.496,оо 

4. с. Подареш до 18 2 986,оо ден 35.496,оо 

ВКУПНО:     889.372,оо ден. 

 

2. Погребална опрема 

За извршувањето на погребот како чин потребна е и погребна опрема со оглед на 
горенаведените податоци за погребување на покојните лица па затоа на ЈП Плаваја и се 
потребни средства за набавка на истата и тоа во приближен износ претставен во Табела 

бр. 2 и тоа :  

Табела бр.2 

р.бр Ковчег Крст Венец букви трака 

Ед.мерка 250 бр. 250 бр. 250 бр. 5000 250 

Ед.цена 2000,оо ден. 300,оо ден. 200,ооден. 9,оо ден. 80,оо ден. 

Вкупно 
500.000,оо 

ден. 
75.000,оо 

ден. 
50.000,оо ден. 

45.000,оо 
ден. 

20.000,оо 
ден. 

Вкупно претпоставен износ за погребна опрема е потребно : 690.000,оо денари 
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3. Рачен алат и ХТЗ  опрема 

За изведување на сите активности потребен е и рачен алат(копачи, лопати, ортома) и ХТЗ 
опрема (летно и зимно одело, кондури, чизми, ракавици, дезинфициенти и слично) за 
ангажираните лица паушално од 50.000,оо денари 

 

Вкупно(точка1 + точка2 + точка3) за ископ и закоп на починати лица како и потребна опрема 
и алат е потребно 1.629.372,оо денари. 

2. Одржување и чистење на гробиштата, косење и кастрење, собирање и 
транспорт на комунален отпад 

За одржување на комуналната хигиена, зеленило со косење и кастрење потребен е ангажман од :     

табела бр.3 

Ред.бр. локација 
Денови на  

интервенција 
Човечки 
ресурси 

дневница вкупно 

1. 
Градски 

гробишта 
52 6 986,оо 307.632,оо 

2. с.Раклиш 26 4 986,оо 102.544,оо 

3. с. Ораовица 26 4 986,оо 102.544,оо 

4. с. Подареш 26 4 986,оо 102.544,оо 

ВКУПНО:     615.255,оо ден. 

За извршување на активностите, потребни се средства за набавка на потрошни материјали 

прикажани во табела бр. 4  и тоа:  

Табела бр.4 

Ред.бр
. 

локација 

Горив
о 

Ед.ме

р 

литар 

Цена 

 

1:Вкупно 

 

Уље 

Ед.мер

а 

литар 

Цена 

 

2:Вкупно 

 

Конец 
ед.ме

р 

метар 

Цена 

 

3:Вкупно 

 

СЕ 
вкупно 

1+2+3 

1. 
Градски 

гробишта 
150  

60,о
о 

9.000,о
о 

20 
250,о

о 
5.000,о

о 
1200  10,оо 

12.000,о
о 

26.000,оо 

2. 
с.Ракли

ш 
60 

60,о
о 

3.600,оо 10 
250,о

о 
2.500,оо 600  

10,о
о 

6.000,оо 12.100,оо 

3. с. 
Ораовиц

60 
60,о

о 
3.600,оо 10 

250,о
о 

2.500,оо 600  
10,о

о 
6.000,оо 

12.100,о
о 
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а 

4. 
с. 

Подареш 
60 

60,о
о 

3.600,оо 10 
250,о

о 
2.500,оо 600  

10,о
о 

6.000,оо 
12.100,о

о 

Вкупно : 62.300,оо 

ден. 

Собирање и транспорт на комунален отпад ЈП Плаваја ке врши од гробиштата што се 
доделени на управување од страна на советот на општина Радовиш и тоа: градските гробишта 
во Радовиш и гробиштата во населените места Раклиш, Ораовица и Подареш, а исто така и од 
гробиштата од населените места каде што има непречени услови и тоа: Јаргулица, Покрајчево, 

Злеово и тоа 3 до 4 пати во текот на годината и за изведување на истата се потребни 

следните средства: 

12 камионски тури х 4 пати = 48 тури  х 1300,00 ден  = 62.400,оо ден. 

Човечки ресурси 4 дена х 3 работника х 986,оо = 11.832,оо ден. 

Вупно за собирање и транспортирање на комунален отпад се потребни средства во износ 
од 74.232,оо денари. 

Вкупно за реализација на овие активности прикажани во табела  3 и 4 како и 
собирање и транспорт на комунален отпад, потребни се (615,255,оо + 62.300,оо + 74.232,оо) 

751.787,оо ден. 

3. Парцелизирање на гробни јами, оградовање, градење на потпорни 
зидови и бетонирање на патеки 

За парцелизирање на гробни јами, обновување на оградувањето со бетонски столбови и 
жица на сите четири локации каде што има гробишта (во Радовиш, с.Раклиш, 
с.Ораовица и с.Подареш) особено на предвиденото проширување  на локацијата на градските 
гробишта во Радовиш  како и замена на постоечка ограда од стариот дел на гробиштата која е 

на граница на ул. Гоце Делчев потребни се : 

 20 дена х 8 работника х  986,оо ден. дневница = 157.760,оо денари. 

Потребен материјал за оградување(Ограда од железо-дрво, метална мрежа, метални и бетонски 

столбови паушално 300.000,оо денари.  

 ВКУПНО за парцелизирање и обновување на оградата е потребно: 457.760,оо 
денари. 

За изведување на активност и одржување на комуналната инфраструктура потребнисе :  

 За бетонирање на патеки и потпорни ѕидови :  

 Песок 10-15м3 х 1.500,оо = 22.200,оо ден. 

 Цемент 100 вреќи х 370,оо ден. = 37.000,оо ден 
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 Даски за шелување 2м3  х 13.000,оо ден = 26.000,оо ден. 

ВКУПНО за бетонирање на патеки и потпорни зидови потребно е: 85.200,оо ден. 

Вкупно за парцелизирање на гробни јами, оградовање, градење на потпорни зидови и 
бетонирање на патеки е потребно средства од 700.720,оо денари 

4. Административни работи и бруто плати за административни работници 

Во реализацијата на оваа програма се опфатени и бруто личните доходи во 
административниот дел и тоа:  

1. Раководител на одделение -----------------    472.260,оо  денари годишно 

2. Магационер   ----------------------------------   378.640,оо денари годишно 

3. Возач на погребно возило  -----------------    270.000,оо денари годишно 

4. Финансово и материјално книговодство --------    850.900,оо денари годишно 

5. Правни услуги   ----------------------------------  137.462,оо денари годишно 

Вкупно за бруто лични доходи во административниот дел е 2.109.262,00 денари 

Вкупно расходи за  реализација на оваа програма со сите четири основи се 
предвидени  5.191.141,оо денари . 

II. Приход 

  Одделението за гробишта се финансира од погребна такса што се наплаќа по водомерно 
броило по желба на корисниците  и тоа во Радовиш, с.Раклиш, с.Ораовица и с.Подареш по 90,оо 
денари месечно, додека во с.Сулдурци и с.Воиславци истата изнесува по 65,оо денари месечно 
каде важи само за погребална опрема. 

 Вкупно месечните приходи од оваа такса се очекува да изнесуваат околу 390.000,оо денари 
по месец, или за 12 месеци износот треба да е 4.680.000,оо денари со планиран процент на наплата 
од 100%.  Бидејки расходите се планирани на 5.191.141,оо денар а приходите се 
4.680.000,ооденари, се појавува разлика помеѓу приходите и расходите од - 511.141,оо денари.  

Од сето погоре прикажано очигледно е дека ЈП Плаваја Радовиш не може со остварениот 
приход да ги покрие сите планирани расходи кои се јавуваат во извршувањето на оваа дејност.     
                                                                            

             ВД Директор  

                        Дејан Крстев                                       

                                                                     _____________________ 

         


