ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден

Илинден, Декември 2018 год.
Јавно комунално претпријатие „Илинден“ - Општина Илинден

Одржувањето на јавната чистота претставува континуиран процес кој
обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини. За реализирањето
на овие активности, а врз основа на чл.7 од Законот за јавна чистота и одредбите
од Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на
Општина Илинден арх.бр.07-1891/4 од 30.06.2014 година (објавена во Службен
гласник на Општина Илинден бр.6 од 03.07.2014 година), Јавното комунално
претпријатие „Илинден“ н.Илинден донесува:
ПРОГРАМА
за одржување јавна чистота на подрачјето на
Општина Илинден
Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина
Илинден ги дефинира: видот и обемот на работите што треба да се извршат,
финансиските средства за вршење на работите, временските рокови за
извршување на работите, како и динамиката и начинот на вршење на работите.
1.Цел на Програмата
Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина
Илинден е креирана за одржување на оптимална јавна чистота на највисоко ниво
преку зајакната контрола на сите создавачи на отпад со цел да се намалат
трошоците за одржување на јавна чистота преку:
- одговорност на субјектите од создавање преку постапување до одлагање
на отпадот;
- едукација од страна на извршителот на програмата;
- подигнување на јавната свест;
- чести контроли на терен од страна на надлежниот општински орган Одделението за инспекциски надзор;
-систем за стимулација - опомени и казни.
2. Финансирање на Програмата
За реализација на предметнава програма и за успешно реализирање на
програмски предвидените задачи и активности се предвидува да се обезбедат
финансиски средства во износ од 5.000.000,00 денари и тоа за:
 5 000 000,00 денари предвидени за одржување на јавна чистота
од надоместокот за одржување на јавна чистота согласно член 24 од Законот за
јавна чистота (Сл.Весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11, 53/11,
47/12,80/12 ,163/13,44/15 и 147/15) од домаќинства и од правни субјекти;
(од надомест за комунална дејност и парични казни од комунални прекршоци)
ПРОГРАМА Ј40 подставка 424320 –одржување на автопати ,улици и патишта
-Чистење на снег и мраз во зимски услови согласно член 22 од Законот за
јавна чистота е опфатена во програмата за одржување и заштита на општински
улици и патишта на територијата на општина Илинден за 2019година од Буџетот
на општина Илинден во ПРОГРАМА Ј60 подставка 424320-одржување на
автопати ,улици и патишта
Висината на надоместокот за одржување на јавна чистота е утврдена со
Одлука бр. 07-2187/2 од 24.12.2010 година донесена од Советот на Општина
Илинден согласно член 24 од Законот за јавна чистота (Законот за јавна чистота
Сл.Весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11, 53/11, 47/12, 80/12,
163/13,44/15, 147/15 и 33/16).

3. Вид, обем, динамика, начин и рокови за извршување на работите
3.1 Вид и обем на работите
Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од :
Машинско и рачно метење на улиците, како и сите други јавни површини и
отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота и
празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени на подрачјето на Општина
Илинден, миење на улици, машинско и рачно чистење на отворени одводни
канали, чистење и одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови.
Во планирањето и димензионирањето на работата, 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;
 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 на смет‘‘ се подразбира отстранување на
создадениот смет и сместување во садови за смет.
Според начинот на живеење и работењето на луѓето, одржувањето на
јавната чистота е условено од следниве фактори:
- густината на населеност;
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила;
- степенот на нечистотија;
- степен на пречки (паркирани возила и др.);
- инфраструктурните сообраќајни услови;
- културните навики на населението;
- стандардот;
- самодисциплината на граѓаните;
- придржувањето на позитивните прописи.
Од овие фактори е условен и степенот на загаденост на јавните површини,
начинот и динамиката на одржување на истите.
Секојдневен смет
а) Отпадоци од возила кои настануваат при :
- превоз на разновиден материјал (градежен материјал, овошје, зеленчук и
технолошки материјал);
- товарање и растоварање на разни стоки;
- собирање на домашен смет и смет од правни субјекти;
- косење на тревни површини.
б) При интензивно врнење на дождови
- наноси од земја, песок, лисја и др.
в) отпад при чистење на отворени одводни канали
- трска, наноси од земја, капини и др.
Сезонски смет
Се појавува сезонски и обично го има во два вида:
- лисја од дрвјата, суви гранки и сл.
- песок и ситен камен кој во зимскиот период служи за посипување на
јавните површини заради намалување на лизгавоста, кој по престанокот на
мразевите и снеговите треба темелно да се отстрани;
- снег и мраз;
3.2 Динамика, начин и рокови за извршување 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, распоредот на
работните и станбените објекти и интензитетот на сообраќајот. Имајќи го во
предвид минатогодишното искуство ја предлагаме следнава категоризација :
I Категорија -улиците, тротоарите, плочниците со густа фреквенција на движење.
Метачите ќе вршат рачно метење во поширокото централно подрачје и празнење
на уличните корпи за отпад во ова подрачје:
- чистење три пати неделно;
- метење еднаш во две недели;
- миење на улици еднаш месечно (во летен период) и по потреба;
Летниот период за чистење е од 01 април до 31 октомври и во овој период се
врши рачно и машинско миење и метење на јавните сообраќајни површини и тоа
по правило во раните утрински часови и по укажана потреба.
Зимскиот период за чистење е од 01 ноември до 31 март и во овој период
најчесто се врши само метење на јавните сообраќајни површини и чистење на
рабници.
Приоритет при чистење на јавните површини од I Категорија се: ул.2,
ул.8, ул.9 н.м. Илинден, ул.500, ул.531, ул.532,ул.534 во н.м. Марино и ул.10,
ул.1,ул.2 и ул.3 н.м. Кадино како и сите влезови и излези на општината.
Ред.
бр.

релација, патен правец, улица

должина
(во км.)

ширина
(во метри)

површина
2
(во м )

Хиподром-ул.34 н.Илинден

4,0

6

24.000

Влез од
Илинден

М-4(Белви)-ул.2-ул.9

2,7

6

16.200

2

Влез од автопат М-4 (ж.станица Илинден)ул.8 н.Илинден

2,6

6

15.600

3

Влез од автопат М-3 (Кадино)-ул.10, ул.1 и
ул.3 н.м Кадино

1,5

6

9.000

4

Влез
од
Миладиновци

М-3(Окта)-н.м

1,8

6

10.800

5

ул.531 - ул. 532 н.м Марино-ул.10 н.м
Кадино-ул.1 н.м Мралино

4,0

6

24.000

6

ул.500 н.м Марино

2,1

6

12.600

4,5

6

27.000

н.м Кадино-н.м Бунарџик-н.м Ајватовци

4,4

5

22.000

н.м Миладиновци-Текија-Дељадровци

5,0

5

25.000

1
автопат

автопат

7
8

Раскрсница
Миладиновци

Кадино-влез

на

н.м

9
10
Вкупно:

186.200

II Категорија - населени улици и подрачја со послаба фреквенција на луѓе и
моторни возила каде работите(метење,чистење и собирање на отпадоците) ќе се
изведуваат два пати во неделата.
Ред.
бр.
1
2

релација, патен правец, улица

ул.1 н.м.Илинден
ул.11, ул.13, ул.15, ул.19, ул.21 и ул.27
н.м.Илинден

должина
(km)
3,3
2,6

ширина
(m)
6
4

површина
2
(m )
19.800
10.400

3
4
5
6
7
8

9
10

ООУ,,Гоце Делчев’’ – нов мост
н.м Марино
ул.7 н.Илинден
ул.401, ул.403, ул.405 и ул.406
во н.м Марино
ул.533 (стамбени згради)
во н.м Марино
ул.6, ул.7, ул.8, ул.9 и ул.11
во н.м Кадино
ул.501, ул.502, ул.503, ул.504,
ул.505, ул.506, ул.510 и ул. 518
во н.м Марино
улици во економска зона
Марино-Кадино
сите останати улици во урбаниот дел
на Општината
Вкупно:

0,1

6

600

0,25
2,4

6
4

1.500
9.600

0,5

5

2.500

1,7

4

6.800

2,2

4

8.800

1,2

6

7.200

10,2

3

30.600
97.800

III Категорија - Собирање на отпадоците од и покрај главните патни правци кои
ги поврзуваат населените места во општината и празнење на садовите за
отпадоци поставени на јавните површини (корпите за отпадоци и отпушоци).
Работите ќе се извршуваат еднаш во две недели.
Ред.
бр.

релација, патен правец, улица

должина
(во км.)

ширина
(во м.)

површина
2
(во м )

Илинден – Хиподром

4

4

16.000

Илинден – Пуста Кула

2,0

4

8.000

Илинден - Јурумлери

2,0

5

10.000

ул.10 (Кадино) – излез кон автопат М-3
(н.м Кадино)

2,7

5

13.500

ул.2 (н.м.Кадино- н.м.Мралино)

1,0

4

4.000

Раскрсница Кадино – Бунарџик

2,5

5

12.500

Бунарџик–Ајватовци

1,9

4

7.600

Раскрсница Кадино – Миладиновци

6,2

6

37.200

Миладиновци-Текија

2,7

5

13.500

Текија-Дељадровци

1,4

5

7.000

Миладиновци-Бујковци

2,0

5

10.000

Бујковци – Мршевци

1,5

5

7.500

Мршевци-Бучинци

1,0

4

4.000

Мршевци-Дељадровци

2,0

5

10.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Илинден- Ајватовци

3.2

5

16.000

ул.36 н.м Илинден кон Стопански
комплекс Илинден

0,2

5

1.000

Ајватовци – Мршевци

3,9

5

19.500

15
16
17
Вкупно:

197.300м

2

Покрај улиците и патиштата на територијата на Општина Илинден, со оваа
програма се опфатени и други јавни површини како што се :
Јавни површини околу спортско-рекреативни објекти ----------------------- 10.400 м2
Јавни површини околу детски игралишта ------------------------------------------1.400 м2
Пешачки патеки и тротоари ------------------------------------------------------------17.400 м2
Паркинзи за лесни и тешки товарни возила -------------------------------------- 3.600 м2
Зголемување на новите зелени површини во општината, уредување на запуштени
зелени површини, деградираниот простор, амортизирање на загадувањето на
почвата, воздухот и бучавата, подобрување на визуелниот изглед на урбаната
средина, како и активности за пошумување поради што се планираат следниве
проекти:
- Развоен план за подигнување на зелени површини и пошумување на одредени
површини преку планско и одржливо подигање и одржување на зеленилото со
акцент на засадување на дрвенести видови, заради зачувување на квалитетот и
разновидноста на зеленилото, подобрување на квалитетот на воздухот,
подобрување на квалитетот на живот и унапредување на животната средина.
Јавните зелени површини и парковите се значајни еколошки фактори кои го
обезбедуваат квалитетот на живеењето на граѓаните во една урбана средина и
стануваат се понеопходни како
на експанзијата и забрзаниот развој на
општината.
Грижата и одржувањето на веќе оформените паркови, тревници, пешачки
патеки и други озеленети површини подразбира:
- полевање, косење, кроење, окопување и чистење на површините;
- замена и отстранување на оштетените и исушени садници со други;
- озеленување и засадување на нови садници на јавни зелени површини;
- редовна контрола и надзор;
Преглед на уредени јавни зелени површини за одржување
на подрачјето на Општина Илинден за 2019 година

I. Паркови и јавни зелени површини на
територијата на Општина Илинден

површина м
4.500м
2
500 м
2
2.000 м
2
14.500 м
2
10.000 м

6.

Одржување на паркот пред дом на култура Илинден
парк на раскрсница во Илинден
парк кај седиштето на Општината
зелени површини на ул.11 и ул.19(локална зона-Ограѓе)
зелена површина на ул.5 н.Илинден кај повеќенаменското
игралиште
тревник покрај пешачка патека Илинден-Марино

7.

тревник кај спортската сала ,,Гоце Делчев"

3.000 м

8.

Простор околу мониторинг станици и парк на ул.2 во н.м Илинден

300 м

9.
10.

тревник кај помошното фудбалско игралиште во Марино
зелена површина на ул.532 во економска зона Марино-Кадино

1.700м
2
12.000 м

11.

тревник пред Домови на Култура во сите населени места

7.400м

1.
2.
3.
4.
5.

2

5.100 м

2
2

2
2

2

2

32.500м

13.

зелени површини–заштитен појас на локалитет 13, 14, 15, 16, 17,
18 и 19 локална зона Марино-Кадино
Локалитет 12 н.м.Марино

14.

Зелена површина пред игралиште-блок 3 Кадино

700 м

15.

зелени површини околу пречистителни станици

2.000 м

16.

спортско-рекреативна патека Ајватовци

3.500 м

17.

парк во н.м Миладиновци

1.000 м

18.

зелена површина на ул.1 во н.м.Миладиновци

1.800 м

19.

зелена површина кај амулантата во н.м. Миладиновци

1.000 м

20.

Зелена површина локална зона Илинден покрај ул.19

2.600 м

21.

Зелена површина покрај ул.500 на излез од н.м Марино

3.400 м

12.

Вкупна површина на паркови и озеленети површини

2

2

10.500м
2

2

2

2
2

2
2
2

120.000 м

2

Озеленети површини покрај патишта во Општина Илинден
1
2

Должина на локалните патишта
Ширина за косење на локалните патишта
( од двете страни на патот по 1 метар)
Вкупната површина покрај локалните патишта

30.000 метри
2 метри
60.000 м2

Во Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина
Илинден за 2019 година ќе биде опфатен урбаниот дел на општината во сите 12
(дванаесет) населени места.
Приоритет при чистење на јавните површини се улиците од I Категорија :
ул.2, ул.8, ул.9 н.м. Илинден, ул.500, ул.531, ул.532,ул.534 во н.м. Марино и
ул.10, ул.1,ул.2 и ул.3 н.м. Кадино како и сите влезови и излези на општината.
Дополнителни активности
Во текот на 2019 година Одделението за инспекциски надзор како надлежен
надзорен орган над Програмата во функција на јавната чистота може да издаде
налог за превземање на други дополнителни и вонредни активности во зависност
од укажани потребни околности на ЈКП Илинден н.м Илинден за:
-редовно подигање на биолошки отпад од јавни површини кој настанува при
чистење на градинарски култури како и од кастрење и сечење на дрвја(потребно е
да се донесе Одлука на Совет за плаќање на дополнителниот смет што се
создава надвор од садовите за собирање на смет);
-редовно чистење на просторот околу автобуските станици и миење на стакла на
автобуски постојки еднаш неделно;
-трајно и непрекинато да обезбеди прифаќање и одведување на атмосферските
води од урбаните површини и редовно чистење на цевасти пропусти на јавните
сообраќајни површини;
- редовно чистење и одржување на пешачките патеки и на урбаната опрема
-редовно подигање на умрени и згазени животни од јавни површини;
-други активности по налог на одделението за инспекциски надзор-Инспекторат
Динамика на одржување на општинските улици и патишта во зимски услови
Согласно Членот 22 од Законот за јавна чистота давателот на услугата е
должен да го исчисти снегот од јавните површини најдоцна во рок 6 (шест) часа од
почетокот на снежните врнежи со што улиците ќе бидат оспособени за
функционирање на сообраќајот во зимски услови.

Оспособувањето на улиците ќе се врши во зависност од временските услови и
тоа:
- состојбата на присуство на голомразици или снежни врнежи до 20 см (прва
состојба на готовност);
- состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 см (втора состојба на
готовност).
Во првата состојба на готовност давателот на услугата со својата ангажирана
механизација, работна сила и абразивни средства првенствено ќе изврши
оспособување на коловозните површини за сообраќај на улиците од првата
категорија, со што ќе се даде приоритет на отварање на пешачките премини,
отварање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците и целосното чистење на
мостовите, надвозниците и критичните угорнини.
Во втората состојба на готовност давателот на услугата потребно е да
обезбеди ефикасно и навремено оспособување на улиците од првата категорија,
а потоа се продолжува со другите две категории запазувајќи го временскиот рок
од 6 часа од почетокот на снежните врнежи.
Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е во
надлежност на сопствениците или корисниците на објектите, и во зимски услови
при снежни врнежи тие се должни веднаш да започнат со чистењето на снегот на
отворените простори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен
пристап до објектите.
Терцијална каналска мрежа предвидена за уредување во 2019 година од страна
на ЈКП Илинден, н.Илинден

Илинден

Отворени одводни канали и ендеци
Канал-ендек покрај ул.8
Канал во м.в. Врапче(од ул.19 кон Јурумлерски пат)
Канал покрај ул.9 (кај ООУ Гоце Делчев) и во
продолжение каналот кој поминува низ спортски
терени Илинден
Канал позади тениски терени
Канал покрај Јурумлерски пат
Ендек покрај ул.21,ул.23 и ул.27
Ендек покрај ул.11, ул.13, ул.15 и ул.19
Вкупно:

Марино

Кадино

Мралино

Вкупно:

должина/метри
500
400
850

500
1500
350
2500
6600

Терцијални канали - сисавци на Главен канал во
локална зона Марино-Кадино
Ендек покрај ул. 500
Канал во локална зона Марино-Кадино локалитет 19
Канал покрај пешачко-рекреативна патека МариноКадино
Вкупно:

1600

Канал покрај ул.1
канал покрај ул.2 и ул.3
канал покрај ул.5 и ул.6
Канал покрај ул.7, ул.8, ул.9 и ул.10
Канал покрај локален пат Кадино-Мралино
Пробивање и прочистување каналот кој ги поврзува
ул.3 и ул.5
Вкупно:

300
500
550
2400
250
500

Ендек покрај ул.1, ул.2 и ул.3
Канал во м.в Шамак
Канал во м.в Езериште (покрај ул.7)
Ендек покрај ул.4 и ул.5
Вкупно:

700
900
2000
5200

4500
1900
1000
250
1050
4200
20.500

4. Извршител на Програмата
Согласно член 5 точка 4 и член 9 од Законот за комунални дејности
(Службен Весник на РМ бр.95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 31/16) задолжен
субјект за извршување на активностите предвидени со Програма за одржување на
јавна чистота, одржување на терцијална каналска мрежа, одведувањето на
атмосферските води од урбани површини и нивното испуштање во реципиентот,
како и за зимското одржување на подрачје на општина Илинден за 2019 година е
Јавно Комунално Претпријатие Илинден.
Извршителите имаат обврска за континуирано, квалитетно и навремено
одржување на јавната чистота согласно Програмата за одржување на јавна
чистота на подрачјето на Општина Илинден.
Одговорен субјект за спроведување на Програмата се директорот на
јавното претпријатие или правното лице на кое му е доверено извршувањето на
работите во делот на јавната чистота.
5. Надзор над извршување на Програмата
Надзор над извршување на Програмата за јавна чистота на подрачјето на
општина Илинден врши надлежниот општински орган Одделението за
инспекциски надзор.
Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота вршат комуналниот
инспектор, комуналните редари и инспекторот за животна средина.
6. Завршна одредба
Оваа Програма се донесува од страна на Управниот Одбор на ЈКП
„Илинден“ н.Илинден и истата ќе се применува по стапувањето во сила на
Програмата за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден за
2019 година, усвоена од Советот на Општина Илинден.

ЈКП „Илинден“ н.Илинден
Директор
Игор Филиповски с.р

