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ПЛАН
за долгорочно зимско одржување на општинските патишта и улици на
подрачјето на општината Делчево
1.ВОВЕД
Одржувањето на општинските патишта
и улици во населените места
комплетно е во надлежност на општините, а е поделено како: редовно, периодично,
зимско и интервентно.
Најспецифично е зимското одржување посебно во услови на поголеми врнежи
на снег и ниски температури, поради што се налага и негово посебно планирање.
2.ПЛАНСКИ ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ
Подрачјето на општина Делчево е специфично и може да се подели на три
целини: градот Делчево, населените места од збиен тип и населените места од
разбиен тип. Ваквиот начин на поделеност на подрачјето на општината го налага и
посебен начин на планирање и изведување на зимско одржување на патиштата и
улиците во населените места.
Досегашна пракса беше за секоја зимска сезона да се прави план за зимско
одржување но поради фиксните параметри и целите на планирањето, оваа година
планирањето е долгорочно така што во колку настанат други оклоности и настанат
промени во мапата на патишта и улици ќе се изврши само ажурирање на веќе
важечкиот план.
3.ОСНОВНИ АКТИВНОСТИ
За извршување на квалитетно зимско одржување се спроведуваат следните
активности:
3.1.Извршување на подготвителни работи, припрема на механизација, набавка на сол
и абразивни средстав (ризла и песок);
3.2.Чистење на снегот, мразот и други нанесени материјали на коловозот;
3.3.Посипување на коловозот со абразивни средста и сол.
3.4.Заштита од навејување и создавање на наноси (соспи) од снег;
3.5.Поставување на содветни сообраќајни знаци во случај на ограничување на
сообраќајот при зимското одржување на патиштат и улиците;
3.6.Јавно информирање на корисниците и општината за состојбите на патиштата и
улиците во општината.
4.НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
Зимското одржување на патиштата и улиците се врши:
-се чисти најмалку една сообраќајна лента од 3,0м во еден правец во првата
фаза, а во втората фаза целосната ширина на коловозот на улиците и патиштата;
-се чисти целосно коловозот на улиците и тротоарите на улиците како и
прилазите до јавните објекти. Исчистениот снег од централниот дел на градот Делчево
се одстранува со транспорт до коритото на река Брегалница.
5.ВРЕМЕ НА ОТПОЧНУВАЊЕ И ЗАВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
Зимското одржување започнува на 15 ноември тековната година, а трае до 15 март
наредната година.
Чистењето на снегот од коловозите на патиштата и улиците отпочнува во
моментот пред дебелината на снегот да достигне:
-10 сантиметри за сообраќајниците од прв и втор приоритет;
-15 сантиметри кај сите останати сообраќајници опфатени со планот.
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Посебно внимание одржувачот да посвети на:
-остри кривини, стрмни косини, мостови, големи надолжни нагиби и делови
каде има сенка (шуми, осојничави места, реки и слично), патни премини и вкрстувања
итн;
-местата каде постојано се појавува голомразица или пак поголеми наноси од
снег (соспи).
Наведените критични делови/реони задолжително се посолуваат со абразивни
средства и сол веднаш откако ќе се примети мраз на коловозната површина без да се
чека наврнување на снег
до 10 см односно 15 сантиметри, а овие места
задолжително се означуваат со содветна сообраќајна сигнализација.
Интервенцијата на одржување на патиштата и улиците треба да се заврши во
следните рокови:
- 5 часа откако ќе престане да паѓа снег во долински предели за патишта од I (прв)
приоритет а целосно чистење на коловозот во рок од 24 часа;
- 6 часа откако ќе престане да паѓа снег во планински места по I (прв) приоритет;
- 8 часа за сообраќајниците од II (втор) приоритет; и
- 12 часа кај останатите сообраќајници.
6.ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА И УЛИЦИ
Зимското одржување на патишта и улици не може да се врши одеднаш и
истовремено и моментално на сите сообраќајници поради што истото се врши по
приоритете во зависност од интизитетот на користење на сообраќајниците поради што
истите се поделени по категории и приоритети, одделно патишта и одделно улици.
Сообраќајниците на подрачјето на општина Делчево функционално се
поделени на патишта и улици:
6.1.ПАТИШТА
Прв приоритет:
Л-14,пат до с.Стамер,
Л-15,пат до с.Град,
Л-16;пат до с.Вирче,
Л-17;пат до Стар Истевник
Л-3;пат до с.Драмче
Л-2;пат до с.Ветрен
Л-10; пат до с.Илиово-Турија
Втор приоритет:
Л-3;пат Драмче-Вртиславци
Л-9:пат Драмче-Селник
Л-4:пат до с.Чифлик
Л-1:пат до мотел „Сандански“
Л-12:пат до Косово Дабје
Л-18:пат до Нов Истевник
Трет приоритет:
Сите останати општински патишта и пристапните патишта до маалите на селата од
разбиен тип и улиците во Тработивиште и Разловци.
6.2.УЛИЦИ
Прв приоритет:
-Методи Митевски Брицо,
-Тротоари и прилази на Булевар Македонија
-Маршал Тито,
-Пере Тошев,
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-Вера Јоциќ,
-Горче Петров,
-Питу Гули,
-Голачка,
-Брегалничка со Ванчо Прке,
-Острец,
-Влаинска,
-Кузман Јосифовски Питу,
-Светозар Марковиќ,
-Никола Јонков Вапцаров,
-Мито Хаџивасилев Јасмин,
-Кузман Јосифовски Питу.
-Улица 4 ЦГП (кон пешачки мост)
*Пешачки мост „Гоце Делчев“ во ЦГП
Втор приоритет:
-Браќа Миладиновци,
-Велко Влаховиќ,
-Кирил и Методиј,
-Кеј на ослободување,
-Кеј на Брегалница,
-Орце Николов,
-Индустриска,
-Солунска,
-Иво Лола Рибар,
-Мирче Ацев,
-Плачковица,
-Видое Смилевски- Бато.
Трет приоритет,
Сите останати улици во Делчево и улиците во другите населени места.
7.ОПФАТ ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА И УЛИЦИ
Зимско одржување опфаќа:
-Општински патишта со асвалтен коловоз ...................................82,5 км.
-Општински патишта со макадам коловоз.....................................42 км.
-Улици со асвалтен коловоз ...........................................................38,64 км.
8.НАДЗОР ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
Надзор над спроведувањето на Планот како и обемот, количината и квалитетот на
извршените работи на зимското одржување на сообраќајниците во Општината ќе врши
Одделението за инспекциски надзор.
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