ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 12 од законот за јавна чистота (Службен весник на Р.М.,,
бр.111/08), член 7 од Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина Делчево
(Службен глесник на Општина Делчево,, бр.8 од 17.11.2008) и член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр.5/02), Советот на
Општина Делчево на седницата одржана на ден_______________ја донесе следната :

ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА
ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2020 ГОДИНА
ВОВЕД
Под поимот одржување на јавна чистота се подразбира чистење (миење и
метење) на јавните површини и отворените простори на јавните објекти како и
чистење на мраз во зимски услови.
Со Програмата за одржување на јавната чистота се предвидуваат видот и
обемот на работите што треба да се извршат, финансиските средства потребни за
реализација како и временските рокови за извршување на работите и динамиката и
начинот на извршување на работите.
Согласно Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина Делчево
донесена од Советот на Општина Делчево број 07-701/1 од 14.11.2008 година,
одржувањето на јавната чистота во Општина Делчево го врши Јавното комунално
претпријатие,,Брегалница,, Делчево.

ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ
Со Програмата се предвидени работи за одржување на јавната чистота од
следните јавни површини: улици, тротоари, плоштади, кејови, мостови, паркинг
простори, пазаришен простор, пешачки патеки, парковски површини и градско
зеленило и други уредени отворени простори.
Во одржувањето на јавната чистота ќе се извршуваат следните работи:
-Метење на улици, тротоари, пешачки патеки, паркинзи, пазаришен простор и други
јавни површини,
-Миење на улиците и јавните површини,
-Собирање и транспортирање на сметот од улиците, тротоарите и јавните површини,
празнење на корпи за отпадоци, отстранување на атмосверски наноси,
-Чистење на снегот и мразот во зимски услови од тротоарите и јавните паркинг
простори,

-Вонредно чистење во случај на елементарни непогоди и отстранување на штети од
истите.
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Метењето на улиците и другите јавни површини (тротоари, пешачки патеки,
паркинг простори) во централното градско подрачје, каде јавнитре површини се со
густа фреквенција на движење ќе се врши секој работен ден во неделата освен во
зимски услови кога има поголема количина на снег и мразпо тротоарите и пешачките
патеки.
Во зависност од временскиот период во годината метењето на улиците ќе се врши:
-

Од 06.00-14.00 часот во периодот од 01.04 до 31.10 (летен период)
Од 07.00-15.00 часот во период од 01.11 до 31.03 (зимски период)

МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ И ЈАВНИ ПОВРШИНИ
Ред.бр
1
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14
15
16

Улица – јавна површина
Ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица до касарна)
Ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалница-семафорите од двете
страни на булеварот, до стара зграда на Општина Делчево)
Булевар ,,Македонија,, (Од АД Фротирка до Шумско стопанство)
Ул.,,Индустриска,, (Од спој со Бул.Македонија, ул.Светозар
Марковиќ, до ул.,,Маршал Тито,,)
Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,, (Од ,,Дамјанов,, - ОУ,,Ванчо Прќе,,-Градски Парк
АСНОМ
Кеј на Ослободување (Од мостот до Градски стадион)
Градски Пазар
Паркинг пред Спомен дом АСНОМ
Паркинг пред Здравен дом
Детски игралишта во Милково Брдо, Стар расадник и игралиште зад
Стар пожарен дом
Парк на Кеј на Ослободување
Детско игралиште во Ново Делчево
Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и ул,,Пере Тошев,,
Пешачки остров на ул,,Пере Тошев,,
Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и ул,,Велко Влаховиќ,,
Парк кај нова цркваКирил и Методи
Вкупно површина од 20.500м2

-Миењето на улиците ќе се извршува во летниот период (01.06 до 30.09) во
временскиот интервал од 04 – 07 часот еднаш во неделата
МИЕЊЕ НА УЛИЦИ
Ред.бр
1
2
3

Улица – јавна површина
Ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица до касарна)
Ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалница-семафорите од двете
страни на булеварот, до стара зграда на Општина Делчево)
Булевар ,,Македонија,, (Од Бензинска пумпа ,,МАКПЕТРОЛ,, до

4
5

раскрсница со улица ,,Скопска,,)
Ул.,,Индустриска,, (Од спој со Бул.Македонија, ул.Светозар
Марковиќ, до ул.,,Маршал Тито,,)
Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,, (Од ,,Дамјанов,, - ОУ,,Ванчо Прќе,,-Градски Парк
АСНОМ
Вкупно површина од 10.700м2

УЛИЦИ И ПОВРШИНИ ОД КОИ СЕ СОБИРААТ ОТПАДОЦИ
Собирање на отпадоци од улиците, тротоарите и јавните површини, празнење
на корпи за отпадоци, отстранување на атмосверски наноси (песок, камен, кал, лисја и
сл. По поројни дождови) се врши секој работен ден во годината.
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Улица – јавна површина
Ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица до касарна)
Ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалница-семафорите од двете
страни на булеварот, до стара зграда на Општина Делчево)
Булевар ,,Македонија,, (Од АД Фротирка до Шумско стопанство)
Ул.,,Н.Ј.Вапцаров,, (Од ,,Дамјанов,, - ОУ,,Ванчо Прќе,,-Градски Парк
АСНОМ
Градски Пазар
Градски парк пред Спомен дом АСНОМ
Парк на Кеј на Ослободување
Детско игралиште во Ново Делчево
Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и ул,,Пере Тошев,,
Пешачки остров на ул,,Пере Тошев,,
Пешачки остров на ул.,,Македонска,, и ул,,Велко Влаховиќ,,
Кеј на река Брегалница
Голак сцена и спортски игралишта
Парк кај ноца црква Кирил и Методи
Вкупно површина од 20.270м2

ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ
Во зимски услови кога улиците се прекриени со снег и е оневозможено
редовното метење на улиците и јавните површини опфатени со оваа Програма ЈПКД
,,Брегалница,, Делчево ќе врши чистење на снегот од тротоарите и нивно посипување
со сол и песок во централното градско подрачје како и кај детските установи, пешачки
премини, мостовите, паркиралиштата и сите други прометни јавни површини во
градот.
Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е обврска на
самите корисници и сопственици на објектите.
Во зимски услови ќе се врши чистење на снегот и мразот од следните јавни
површини:

Ред.бр
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Улица – јавна површина
Тротоари на ул.,,Маршал Тито,,(Од ветеринарна станица до
касарна)
Тротоари на ул.,,М.М.Брицо,, (Од мостот на р.Брегалницасемафорите од двете страни на булеварот, до стара зграда на
Општина Делчево)
Тротоари на булевар ,,Македонија,, (Од Бензинска пумпа
,,МАКПЕТРОЛ,, до раскрсница со улица ,,Скопска,,)
Тротоари на ул.,,Индустриска,,
Тротоари на ул.,,Светозар Марковиќ,,
Тротоари на ул.,,Кеј на ослободување-десниот тротоар гледано во
правец на градскиот базент)
Паркинг пред спомен дом АСНОМ
Паркинг пред Здравен дом,,Гоце Делчев,,
Градски пазар
Вкупно површина од 13.900м2
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ

Преглед на
потребни финансиски средства за спроведување на
рограмата за одржување на јавната чистота во Општина Делчево за 2020 година
Ред.бр. Позиција
1
Метење на улици
и јавни површинисекојдневно(282
дена во годината)
2
Миење на улици 4мес.х4пати-16
пати во годината
3
Собирање
на
отпадоци од јавни
површинисекојдневно 282д.
4
Чистење на снег
и мраз во зимски
услови-зимски
период
5
Набавка
и
поставување на
улични корпи за
отпадоци

Ед.мера

Количина

Ед.цена

Вкупна цена

(20.500х261)
5.350.500

0.15

802.575.00

М2
М2

(10.700х16)
171.200

0.50

/

М2

(20.270х261)
5.290.470

0.15

793.570.00

М2

13.900

8.50

118.150.00

Бр.

10

2.000.00

20.000.00

ВКУПНО

1700.000.00

П

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020 ГОД.
Ред.бр.

приходи

Износ во ден.

1
2

Надомест за јавна чистота од домаќинствата
Надомест за јавна чистота од правни лица

1.596.100.00
438.000.00

ВКУПНО

2.034.100.00

Пресметките се дадени во случај наплатата да биде 100%.
Наплата на надоместокот за одржување на јавна чистота ќе ја врши
ЈПКД,,Брегалница,,-Делчево преку доставување на фактурите за извршени комунални
услуги.
Надоместокот за одржување на јавната чистота на фактурите ќе се прикажува
одвоено.
Средствата собрани од надоместокот за одржување на јавната чистота се
приход на буџетот на Општина Делчевона давателот на услугата ЈПКД,,Брегалница,,Делчево ќе се врши врз основа на склучен договор по доставени фактури за извршени
работи од страна на ЈПКД,,Брегалница,, Делчево.
Надзор над спроведувањето на оваа Програма врши Овластениот инспектор за
комунални работи и животна средина на Општина Делчево.
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