ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

за одржување и заштита на општински патишта и улици
на подрачјето на општина Илинден за 2015 година

Илинден, 2014 година
Јавно комунално претпријатие ,,Илинден" н.Илинден

Врз основа на одредбите од Законот за комунални дејности (,,Службен
весник на РМ" 95/2012, 163/13 и 42/14), одредбите од Законот за јавните патишта
(Сл.весник на РМ бр.84/08, бр.52/09, бр.114/09,бр.124/10, бр.23/11, бр.53/11,
бр.44/12 , бр.168/12, бр.163/13, бр.39/14 и бр.42/14) и одредбите од Одлуката за
комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето 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 и заштита на општински
патишта и улици на подрачјето на општина Илинден
за 2015 година
I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Цел на Програмата е превземање на активности за одржување во
функционална состојба на општинските улици и патишта за безбедно одвивање
на сообраќајот на подрачјето на општина Илинден
II. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Предмет на оваа Програма е превземање на активности кои се однесуваат
на редовно, периодично и интервентно одржување и заштита на општинските
улици и патишта на подрачјето на општина Илинден во текот на 2015 година
III. ОБЕМ И ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ
a) Обем
1. Одржувањето и заштитата на општинските улици и патишта опфаќа:
- работи со кои континуирано се одржуваат во функционална состојба
општинските улици и патишта и тротоарите за безбедно одвивање на сообраќајот;
- работи на периодично одржување кои повремено се превземаат за
продолжување на животниот век на патната инфраструктура;
- констатирање на оштетувања и навремено превземање мерки и активности за
нивно санирање, со поправка на ударни дупки и санација на прекопи.
- работи на интервентно одржување за отстранување на оштетувања настанати
од непредвидени настани за обезбедување на непречен и безбеден сообраќај на
општинските улици и патишта;
- редовно следење на состојбите на коловозите и тротоарите на општинските
улици и патишта;

Активностите од оваа точка ќе се изведуваат на општинските улици и
патишта низ сите дванаесет населени места во општина Илинден и тоа на
следните правци
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Општински патишта
Илинден – Марино - Миладиновци
Илинден-Марино-Кадино-Мралино
Илинден-Ајватовци-Мршевци
Кадино-Бунарџик-Ајватовци
Миладиновци-Бујковци-Мршевци-Бучинци
Миладиновци-Текија-Дељадровци
Кадино–Автопат Скопје-Велес

Одржувањето и заштитата на општинските улици и патишта ги опфаќа
следниве работни операции: раскопување деградиран асфалт, тампонирање со
толчаник, прскање со емулзија, асфалтирање, чистење и транспортирање на
раскопаниот материјал, крпење на ударни дупки, вградување на ладен асфалт,
санирање и уредување на банкини, отстранување на вегетација од банкини и
канафките, заливање на површински пукнатини со употреба на емулзија, чистење
на канафки и пропусти, планирање на косини, сечење на постоечки асфалтни
површини, ископ на канавки, тесни ископи на канали за одведување на
атмосферските води паралелно со должината на патот и улицата со обработка на
косини, чистење на коловозите, чистење и водење грижа за објектите за
одводнување на патот, прифатни канавки и патни дренажи, косење на трева,
oбновување на локалните оштетувања на коловозот и трупот на патот,
одводнување на атмосферската вода од коловозот како и вонредни интервенции
за обезбедување на сигурен сообраќај.
б) Динамика
Динамиката на одржувањето и заштитата на општинските улици и патишта
ќе се извршува континуирано во текот на целата година.
IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Оваа програма ќе се финансира од средства предвидени во Буџетот на
општина Илинден за 2015 година:
- Одржување и заштита на општински улици и патиштаЦената на услугите за одржувањето и заштита на општински улици и
патишта ги опфаќа цената на материјалите, трошоците на механизацијата (гориво
и мазиво) и цената на услугата (во единечна цена на извршена количина или час),
дефинирани во ценовникот, донесен на Управниот Одбор на ЈКП Илинден
н.м Илинден, усвоен од Советот на општина Илинден.

Распределбата на средствата за одржување и заштита на општинските
улици и патишта ќе се врши на следниот начин:
Р.б
р.
1.

2.

Опис на позиција

Вредност во денари

Крпење на ударни дупки со претходно засекување
на рабовите во правилна форма, чистење,
обезпрашување, прскање со битуменска емулзија
и пополнување со асфалтна маса и вградување на
ладен асфалт
Машинско чистење на банкини, изработка на
банкини, ископ на канавки, набавка и монтажа на
сливници, корекција на постоечки шахти,
планирање на косини и ископи на тесни канали за
површинско одведување на атмосферски води од
коловозот
Вкупно

830.000,00

2.600.000,00

3.430.000,00

V. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Активностите предвидени во оваа Програма ќе ги извршува јавното
комунално претпријатие ЈКП Илинден н.м.Илинден основано од општина Илинден
за вршење на работите утврдени со оваа Програма.
Претпријатието има обврска за континуирано, квалитетно и навремено
одржување на општинските улица и патишта на територија на општина Илинден
во 2015 година
VI. НАДЗОР
Надзор над извршувањето на Програмата за одржување на општински
улици и патишта на подрачјето на општина Илинден за 2015 година ќе врши
одделението или лицата овластени од страна на Градоначалникот на општина
Илинден.

ЈКП ,,Илинден" н.Илинден
Директор
дипл.екк.Сашо Саздовски

