Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“, број 111/08),
член 7 од Одлуката за одржување на јавната чистота во Општината Штип („Службен гласник
на Општината Штип“, број 14/08 и3/09 ) и член 21 точка 35 од Статутот на Општината Штип
(„Службен гласник на Општината Штип“, број 1/03), Советот на Општината Штип, на
седницата одржана на ______2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ВО ОПШТИНАТА ШТИП
ЗА 2019 ГОДИНА
Под поимот одржување на јавната чистота се подразбира :
Чистење (миење и метење) на јавни површини и отворени простори на јавни објекти.
Чистење на снег во зимски услови.
Одржувањето на јавната чистота преставува континуиран процес кој обезбедува трајно и
квалитетно чистење на јавните површини. За реализирање на овие активности ЈП ”Исар”
изготви годишна програма одржување на јавната чистота за 2019 г.
Со програма за одржување на јавната чистота за 2019 г. се утврдени: видот и обемот на
работите што треба да се извршат, финансиските срества за вршење на работите,
временските рокови за извршување на работите, динамиката и начин на вршење на работите,
како и поставување на корпи за отпадоци на јавните површини.
1. ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ:
Во планирањето и димензионирањето на работата, работната рака и механизацијата за
одржувањето на чистотата на јавните површини како клучни фактори се земени:
-Одредувањето на нивото и динамиката на одржување на комуналната јавна чистота на
јавните површини ( категоризацијата)
-Димензиите,типот и формата на јавните површини (големина)
-Начинот на одржување на јавната чистота
-Пресметка на нормите за работа врз кои се врши димензионирањето на работата, работната
рака и механизацијата.
Потекло и вид на сметот на јавните површини
Под поимот смет се подразбира збир на отпадоци кои се создаваат при одржувањето на
јавната чистота.
Под поимот собирање смет се подразбира отстранување на создадениот смет и сместување во
садови за смет.
Според начинот на живеење и работење на луѓето одржувањето на јавната чистота е условено
од следниве фактори:
- Густината на населеност
- Градскиот сообраќај
- Станбениот простор
- Културните навики на населениоет
- Стандардот
- Самодисциплината на граѓаните
- Придржување на позитивните прописи
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Од овие фактори е условен и степенот на загаденост на јавните површини, начинот и
динамиката на одржување на истите.
1.1. Секојдневен смет:
а) Отпадоци од возила кој насатнуваат при:
- при превоз на разновиден материјал( градежен материјал, овошје, зеленчук и технолошки
материјал)
- при товарање и растоварање на разни стоки
- при собирање на домашен смет
- при косење на тревни површини
в) Загадувања од атмосверата
- загадување од чад, прав
- индустриски очаци
- гасовите од моторните возила
г) При интензивно врнење на дождови
- наноси од земја, песок, лисја и др.
1.2. Сезонски смет
Се појавува сезонски и обично го има два вида
- лисја од дрвата, суви гранки и слично
- песок, згура и ситен камен кој во зимскиот период служи за посипување на јавните
површини заради намалување на клизавоста кој по престанокот на мразевите и снеговите
треба темелно да се отстрани.
2. ДИНАМИКА, НАЧИН И ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ:
За изработка на организациониот план за чистење на јавните површини еден од важните
фактори е категоризацијата на јавните површини. Категоризацијата на јавните површини
зависи од : населеноста на градот, распоредот на работните и стамбените објекти,
интензитетот на сообраќајот.
Имајќи го во предвид искуството од претходните години ја предлагаме следнава
категоризација:
I. Категорија:
Јавни сообраќајни површини во центарот на градот и трговскиот дел на градот каде
улиците, тротоарите, плочниците се со густа фреквенција на движење.
Обем на работа: комбинирано рачно и машинско метење јавната површина, празнење на
уличните корпи превоз на сметот со рачни колички до привремено депо .
Работите од оваа категорија ќе се изведуваат секој ден во годината дење или ноќе во
зависност од временските услови и обемот на работата,со исклучок во зимски периоди при
поголеми врнежи на снег и појава на ноќни мразеви.
II. Категорија:
Јавни сообраќајни површини во градот и трговскиот дел на градот каде улиците,
тротоарите, плочниците се со густа фреквенција на движење.
Обем на работа: комбинирано рачно и машинско метење јавната површина, празнење на
уличните корпи превоз на сметот со рачни колички до привремено депо
Работите ќе се изведуваат секој работен ден во годината освен во Недела и државни
празници, со исклучок во зимски периоди при поголеми врнежи на снег и појава на ноќни
мразеви.
III. Категорија:
Густо населени улици и населби со послаб градски промет и луѓе.
Обем на работите: комбинирано рачно и машинско метење јавната површина, празнење на
уличните корпи превоз на сметот со рачни колички до привремено депо.
Работите ќе се изведуваат еднаш во неделата.
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IV. Категорија:
Густо населени улици и населби со послаб градски промет и луѓе.
Обем на работите: рачно метење јавната површина, празнење на уличните корпи превоз на
сметот со рачни колички до привремено депо.
Работите ќе се изведуваат еднаш месечно.
V. Категорија:
Миењето на јавните површини се врши рачно со црево. Работата се извршува
најмалку еднаш месечно 7 пати во годината по завршувањето на зимските месеци.
VI. Категорија:
Во оваа категорија спаѓа: изнесувањето
дождови.

на песок,

камен ,кал, лисја

по поројни

VII. Категорија:
Чистење на снег од јавните површини на Категорија I
Снегот и мразот од тротоарите се собира на рабовите на тротоарот , а ако тротоарите се
потесни од 1,5м. на работ од коловозот при што се внимава да не се затрупуваат сливниците
и да не се нарушува движењето на возилата и пешаците. Остранувањето на складираниот
снег и мраз ЈП Исар ќе го врши со сопствена механизација.
Работниците кој ја одржуваат чистотата на јавните површини ќе работат во центарот на
градот (улици предвидени во категорија I ) и ќе ги извршуваат следниве работи:
- Отварање на пешачки премини
- Отварање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците
- Целосни чистењеа на мостовите
- Чистење и празнење на уличните корпи
Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е во надлежност на
сопствениците или корисниците на објектите.
Повремени работи:
Како повремени работи се јавуваат пречистување на јавните површини по барање на
органите на Општината за време на државните празници , по барање на инспекциските
служби, собирање на смет после јавните манифестации на барање на организаторот на
јавната манифестација и др. Овие работи се извршуваат надвор од планираната програма.
Во Програмата за одржување на јавната чистота за 2019г. не се предвидени следниве
активности:
- Одржување на површини на отворените простории на јавните објекти и на дворните
површини на колктивните и индивидуалните објекти.
- Расчистување на диви депонии
- Слободните површини кои не се наменети за промет на сообраќај.

3

ПРЕГЛЕД
на годишен физички обем за одржување на јавната чисота на
Јавно прометните површини во 2019 г.
р.
бр

Површина м2

Денови

Годишна
површина

50.550

365

18.450.750

Категорија II

Метење на јавната
површина, празнење на
уличните корпи превоз на
сметот со рачни колички до
привремено депо секој
работен ден во годината
освен во Недела и државни
празници.

161.590

296

47.830.640

Категорија III

Метење на јавна површина,
празнење на уличните корпи
превоз на сметот со рачни
колички до привремено депо
еднаш во неделата.

38.260

48

1.836.480

4.

Категорија IV

Метење на јавна површина,
празнење на уличните корпи
превоз на сметот со рачни
колички до привремено депо
еднаш месечно.

32.350

12

388.200

5.

Категорија V

Рачно миење со црево еднаш
месечно 7 пати во годината

130.150

7

911.050

6.

Категорија VI

Чистење на снег од јавните
површини

7.400

10

74.000

Категорија

1.

Категорија I

2.

3.

Опис на работа
Метење на јавната
површина, празнење на
уличните корпи превоз на
сметот со рачни колички до
привремено депо секој ден.

Јавните површини од прва и втора категорија, како и улиците Димитар Влахов и Вардатска од
трета категорија и Борис Крајгер, Лески и Крушевска република од четврта категорија ќе се
метат комбинирано и рачно и машински со компактно возило за метење на улици, со
капацитет на чистење од 20.000 м² на работен час.
р.бр.

динамика на интервенции

1.

Метење секој работен ден

2.

Метење секој работен ден освен
Недела и за време на празник

норма за 7 часа
9.937 м 2
8.775 м 2

бр.на
цена м 2
вработени
4
0,2614
10

0,2614
4

3.

Метење еднаш во неделата

4.

Метење еднаш во месецот

8.495 м2
7.066 м2

2

0,2800

1

0,2800

3. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РОБОТИТЕ:
ПРЕСМЕТКА
за потребните финансиски средства за спроведување на предложената програма за
одржување на јавната чистота за 2019 година
р.бр
1
2
3

4
5
6
7
8

9

10
11

Позиција на работа
Метење секој работен ден –
рачно
Метење секој работен ден –
машински
Метење секој работен ден
освен во Недела и државни
празници – рачно
Метење секој работен ден
освен во Недела и државни
празници – машински
Метење еднаш во неделата –
рачно
Метење еднаш во неделата –
машински
Метење еднаш месечно –
рачно
Метење еднаш месечно –
машински
Рачно миење на улиците со
црево еднаш месечно 7 пати
во годината
( во летниот период)
Изнесување на земја камен и
кал по поројни дождови.
Чистење на снег од јавните
површини
ВКУПНО

износ во
ден.

е.мера

количина

ед. цена

м2

9.225.375

0.2614

м2

9.225.375

0.08

м2

23.915.320

0.2614

6.251.465

м2

23.915.320

0.08

1.913.226

м2

1.356.480

0.28

379.814

м2

480.000

0.08

38.400

м2

133.800

0.28

37.464

м2

254.400

0.08

20.352

тура

700

3.200

2.240.000

тура

150

800

120.000

м2

74.000

5.1700

382.580

2.411.413
738.030

14.532.844

Планирани набавки за 2019 година
р.бр

Опис

Количина

Ед.цена

Вкупно

1.

Рачни колички за отпад

10

2.000

20.000

2.

Лопати и копачи

17

1.500

25.500

2.

Набавка на корпи за отпадоци

150

1.700

255.000

3.

Набавка на метли

5000

30

150.000
5

4.

ХТЗ опрема за вработени

5.

Резервни делови за машина за
метење

300.000

6.

Гориво

560.000

19

1000

19.000

ВКУПНО

1.329.500
Преглед
на непосредни извршители на програмата

ред.бр

Работно место

Број на извршители

1.

Раководител на одделение

1

2.

Оперативен техничар

3

3.

Чистачи на Јавно прометни површини

4.

Возач

17
2

Вкупно:

23

Планирани приходи:
1.Домаќинства
-Станбена површина 13.840.140м2х 0.50=6.920.070
-дворна површина 8.310.192 м2 х 0.06 = 498.611
2.Претпријатија
-Работни простории 6.063.046 м2 х 1,20 =7.275.655
-Дворна површина 6.456.086 м2 х 0,30 =1.936.825
3.Средства од буџетот на Општина Штип
ВКУПНО:

6.920.070
498.611
7.275.655
1.936.825
50.000
16.681.161

Наплатата на надометокот за одржување на јавната чистота ЈП 'Исар" ќе ја врши со
доставување на сметката за собирање и транспортирање на комуналниот отпад.
Надоместокот за одржување на јавната чистота на сметката ќе се прикажува одвоено.
Средствата собрани од надоместокот за одржување на јавната чистота се приход на буџетот и
се користат за финансирање на ова програма.
Повлекувањето на средствата од Буџетот на СО Штип ќе се врши врз основа на склучен
договор со Општина Штип по доставени месечни ситуации за извршена работа од страна на
ЈП"Исар" Сектор "Комунална хигиена".

Штип

Совет на Општина Штип
Претседател
Јане Миланов
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Динамичен план за одржување на јавната чистота во Општина Штип
I - va Kategorija
Metewe na javni i soobra}ajni povr{ini,ulici, trotoari,plo{tadi i
parking placevi sekoj den vo godinata.
r.br.

Ime na povr{inata

1

ул."Маршал Тито "
Од Здравен дом до раскрсница кај црквата
-Подлога асфалт
ul."Христијан Карпош"од здравен дом до рас. со ул "Еврејска"
- подлога асвалт

2
3
4
5
6

7
8

Plo~nik nad "Bezisten"
-podloga mermerni plo~ki
Plo[tad "Sloboda"
-podloga mermerni plo~ki
Plo[tad "To{o Arsov"
-podloga asfalt
ul "Van~o Pr}e"
-podloga asfalt
Bul "Goce Del~ev"
od ras.so ul."V.Prke"pozadi crkva "S.Nikola” do Rektorat na
UGD
-podloga asfalt
ul. "Boris Kidri~"
od kru`en tek pred Stopanska banka do zgrada promaja
-podloga asfalt

m2
8,250
3,500
2,500
3,000
5,000
8,000

8,000

1,500

9

ul. "G.M.Apostolski"
-podloga asfalt

8,600

10

Ul. "Todor Kolarov"od park Krteke do Klini~ka bolnica
-podloga asfalt

2,200

Vkupno:

50,550

1

II - va Kategorija
Metewe na javni i soobra}ajni povr{ini,ulici, trotoari,plo{tadi i parking placevi
sekoj raboten den vo godinata osven vo Nedela i dr`avni praznici.
r.br.
1
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

10.

11.
12.
13.
14
15.

16.

17

Ime na povr{inata
Boris Kidri~-{tipski sokak
podloga beton
Stara ~ar{ija (stepenici,trotoari)
pozadi zgradite kaj Trgovski centar i "Na-Ma"
- podloga betonska i teraco
ul."Josif Kova~ev", pozadi "Trgovski centar",
-podloga asfalt
Kej na r.Otiwa
-podloga asfalt i plo~ki
.ul."Vasil Glavinov" od gimnazija do most kaj crkva
-podloga asfalt
ul."Kiril i Metodi","Boris Kidri~"od kru`en tek kaj
"Na-ma" do kru`en tek "Dujle"
-podloga asfalt
ul "Borko Talev" (od gomnazija do star zdraven dom)
-podloga kocka
ul."Partizanska"
od Dom na mladi do spoj so ul. Boro Arsov
-podloga asfalt
ul."Sutjeska"(del)
od ou G.Del~ev do EVN
-podloga asfalt
ul."Pan~e Kara\ozov"
-podloga asfalt
ul."Engelsova"
-podloga asfalt
ul."Bulevar JNA"
- podloga asfalt
Kru`en tek "Dujle" do most na Bregalnica
-podloga asfalt
"Bra}a Danevi" ( od spoj so P.Karagozov do spoj so
Solidarnost)
-podloga kocka
ul. "Sremski Front" od raskrsnica Bazalt do ou
D.Vlahov
-podloga asfalt
Bul. "Goce Del~ev"
od ras. “V. Prke” ,”Mal Odmor” do kru`en tek vo
nas.” @ezezni~ka”
- podloga asfalt
Vkupno

m2
300

5,500
800
4,150
3,500
10,750
2,000
36,000

17,000
8,500
8,500
11,000
9,500
3,490

9,600

31,000
161,590

..............
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III - ta Kategorija
Metewe na javni-soobra}ajni povr{ini, ulici,
trotoari edna{ vo nedelata
r.br.

Ime na povr{inata

3.
4.

ul. "Dimitar Vlahov" ( od crkva do most na r.Bregalnica )
-podloga asfalt
ul. "Krste Misirkov"-podloga asfalt

m2
6,500
3,000

6.

ul. "Hristijan Karpoш" ( do raskr. so ul "Kole
Nedelkov"-podloga kocka

4,500

7.

ul. "S.Stojmenski" ( od crvena kula do ul.I.L.Ribar)
-podloga asfalt

1,760

8.

ul. "Stojan Ribata" (od I.L.Ribar do trgovski centar )
-podloga aspfalt

2,500

10.

ul. "I.L.Ribar" (od ul.Van~o Prke do spoj so
u.l.B.Kidri~ -podloga asfalt)

6,000

11.

ul. "Solidarnost" ( od spoj so P.Karagozov do dispanzer )
-podloga kocka

7,500

Peша~ka pateka reka Otiwa
Podloga behaton

3,000

Ul. Vardarska (od spoj so I.L.Ribar do kru`en tek Dujle)
-podloga asfalt

3,500

Vkupno

38,260

16.
17.

IV- ta. Kategorija
Metewe na javni-sobra}ajni povr{ini, ulici,trotoari edna{ mese~no-dnanaeset dena
vo godinata
r.br.
1.
2.
3.
14.
15.

1
2.

Ime na povr{inata
ul. "Boris Krajger" ( od spojot so ul. Pan~e Karaѓozov do
zelena zgrada Sewak )
-podloga asfalt
ul. "Leski"
-podloga asfalt
ul. "Kru{evska Republika"
-podloga asfalt
Suitlak ulica
-podloga asfalt
Suitlak {etali{te
-podloga kocka
ul."Stra{o Pinxur" ( od kam.most do Fond za zdrav. )
-podloga kocka
ul. "Vita Pop Jordanova"
-podloga asfalt
Vkupno

m2
10,000
6,700
4,500
3,500
1,500
2,650
3,500
32,350

…
..........
3

Miewe na ulici so asfaltna podloga edna{ mese~no
sedum dena vo godinata
r.br.
1

2

3

4

5
6

7

Ime na povr{inata
"Hr.Karpo{"(del)
"Mar{al Tito"(del)
"Krste Misirkov"
"G.M.Apostolski" (del)
"Vasil Glavinov"(del)
"Dimitar Vlahov"do benz.pum.
"Partizanska" do kru`en tek "Dujle"
“V.Vlahovi}",
"Goce Del~ev"od
rask.Alumina do rask. na ul. ."Van~o Pr}e"

m2
2,500
9,500
3,000
3,000
1,600
2,200
3,500
19.000

"AVNOJ"kej kaj kulite
"Josif Kova~ev"(del)
"Boris Kidri~"i
del od"Kiril i Metodi
Bulevar"JNA"
Engelsova
Sremski Front", "D.Krupi{ki"
"Leski"
"Kru{evska Republika"
"Sutjeska" od o.u.Goce Del~ev do EVN
"Vardarska" od spoj so "I.L.Ribar" do spoj so "B.Kidri~"

3,960
4,150
3,000
10,750
4,640
5.650
22,000
6,700
4,500
17,000
3,500

Vkupno

130,150

4

