ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Акционен План за превземање на обврската за плаќање на воден
надомест за одводнување на индивидуални водокорисници на територија
на Општина Илинден за 2015 година

Илинден 2015 година

Акционен план за чистење и одржување на каналска мрежа на територија
на општина Илинден за 2015 година
опис

Вкупна
должина/метри

Главен
Канал
Сува река

14. 200

Планирано
за чистење/
метри
4.000

10 .000

4.000

Ободен
канал
Вкупно:

9. 800

4.000

потег

опис на
чистење

Илинден-МариноКадино
Бучинци-Бујковци
Дељадровци-Текија

машинско и
рачно
рачно

Илинден и Марино

машински и
рачно

машински и
рачно
машински и
рачно

12 000

секундарна мрежа
Азмак

4 .800

4 .000

Топлик

4. 800

1.200

Марино-КадиноМралино
Илинден

сисавец на
Главен канал
сисавец на
Главен канал
Кадински
канал Шамак
Вкупно:

480

450

Мралино

машински

1.200

700

Кадино

1.500

1.500

Кадино

машински и
рачно
рачно

2 .300

Кадино-Мралино

машински и

1.600

Илинден

машински

1.200

Кај гробишта

рачно

Од Забната ординација
до гробишта
Позади Културен Дом и
ПОУ ,,Ристо Крле‘‘
Илинден

машински

7850

терцијална мрежа
Сисавци на
2. 300
Азмак
Сисавец на
1.600
Топлик (ДЗС)
Мралино
1.200
Мралино

400

400

Мралино

500

500

Млака

750

750

Вкупно:

6750

вкупно

26.600
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машински
рачно
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Образложение:
1. Главна каналска мрежа
-

-

Главен канал-Горна зона – рачно и машинско чистење во должина од
4000 метри од н.м.Илинден- н.м.Марино до н.м.Кадино;
Сува Река- рачно и машинско чистење во должина од 4000 метри два
потега крак 1 : 2000 метри од .н.м. Бучинци-Мршевци-Бујковци и крак 2:
2000 метри од Дељадровци-Текија;
Ободен канал - рачно и машинско чистење во должина од 4000 метри во
Марино-Илинден;

2. Секундарна каналска мрежа
-

Азмак во должина од 4000 метри машинско и рачно чистење во Марино-Кадино-Мралино;
Топлик - Илинден рачно чистење во должина од 1.200 метри;
Сисавец на Главен канал Мралино потребно е машинско чистење во
должина од 480 метри;
Сисавец на Главен канал во Кадино машински и рачно во должина од
700 метри;
Кадински канал- Шамак во должина од 1500 метри;

3. Терцијална каналска мрежа
-

Сисавци на секундарен канал Азмак машинско чистење во должина од
2300 метри во н.м. Кадино и Мралино;
Сисавец на Топлик Илинден машинско чистење во должина од 1600
метри;
канал во н.м.Мралино м.в. Гробишта машински во должина од 1200
метри;
канал во н.м.Мралино од Забна ординација до Гробишта машински во
должина од 400 метри;
канал позади Културен Дом и ПУ ,,Ристо Крле‘‘ машинско чистење во
должина од 500 метри;
канал во м.в.Млака рачно чистење во должина од 750 метри;

ЈП Водостопанство Скопско Поле како надлежен орган за одржување на
ХМС Скопско Поле има обврска за редовно, навремено и квалитетно да ја
одржува каналската мрежа на подрачјето на општина Илинден, во
континуитет по целата должина, со соодветна механизација запазувајќи ги
прифилите на главната, секундарната и терцијалната каналска мрежа со
изнесување на ископаниот наносен материјал.
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4.Дополнителни активности
- Во случај на ургентна потреба која ќе се јави како резултат на
покачување на нивото на подземните и површинските води а со цел да
се спречи излевање на водите и загрозување на подрачјето надзорниот
орган со писмено известување ќе го извести ЈП Водостопанство Скопско
Поле за превземање дополнителни активности за чистење, уредување и
нивелирање на каналската мрежа што не е предвидена со овој Акционен
План.
Работни активности при чистење на предвидената должина на каналска мрежа:
- Машинско чистење на каналот со багер од наносен и друг материјал;
- Машинско порамнување на теренот покрај каналот со булдужер;
- Рачно чистење на косини на канал од вегетација;
- Изнесување и транспорт на наносен материјал.

Попречни профили на каналската мрежа на територија на Општина Илинден
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