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ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР
ЗА 2019 ГОДИНА
1.СТРАТЕШКА ЦЕЛ

Програмата на Општина Дебар за одржување на јавната чистота е насочена кон одржување на
јавната чистота на јавните површини и на отворените простори на јавните објекти, заради обезбедување
на поквалитетни услови за живот на граѓаните и почиста животна средина во општината.
П.ЦЕЈ1И НА ПРОГРАМАТА

Општа цел на Програмата е да се обезбеди редовно чистење (метење и миење) на јавните
повшини и отворените простори на јавните објекти, како и чистењето на снегот и мразот (од тротоарите
и отворените простори на јавните објекти ) во зимски услови.
Со оваа програма:
-Се утврдува територијата и фреквенцијата за одржување (метење и миење)на јавните
површини и отворените простори на јавните објекти;
-Се утврдуваат основните начини на вршење на работите за одржување на јавната чистота; Се утврдува надзор во спроведувањето;
-Се утврдува начинот на финансирање.
Ш.ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Одржување на јавната чистота на територијата на Општина Дебар ќе ги опфати: јавните
површини (улици, тротоари, пристапни патишта, плоштади и уредени отворени простори, паркинг
простори, автобуски стојалишта и такси станици, јавни санитарни јазли)
Одржувањето на јавната чистота во парковските површини и градско зеленило не е дел од
оваа Програма, туку дел од Програмата за одржување и уредување на градското зеленило.Освен
изнесувањето.транспортирање на сметот;
Во спроведувањето на Програмата се изведуваат следните активности:
-рачно метење на јавните површини,
-машинско чистење на улиците од наноси на земја после врнежи од дожд,
-миење на јавните површини со цистерна,
-собирање и транспортирање на отпадот од одржување на јавната чистота и негово
транспортирање на општинската комунална депонија,
-рачно чистење на снегот и мразот (од тротоарите и отворените простори на јавните објекти )
во зимски услови.
Согласно програмата ќе се врши метење на: улици, паркинг простори,плоштади, пристапни
патишта кон градот, јавни санитарни јазли, автобуски стојалишта и такси станици, миење на улици и
паркинг простори, рачно чистење на снег и мраз во зимски услови; со вкупна ефективна површина на
одржување од 56.400,00 м2.

1У.ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за одржување на јавната чистота ќе ја изведува ЈКП „Стандард,,.
V. АКТИВНОСТИ
При утврдување на јавните површини кои ќе се одржуваат со оваа Програма земени се во
предвид: густината на населеност, фреквенцијата на граѓани и сообраќај, социјалните, културните и
воспитно - образовните објекти.
VI. ДИНАМИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА У1.1.МЕТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ
ПОВРШИНИ
1.МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ

А. Метење на улиците секој ден (лрва категорија)
Од 7.00 14.00 часот во зимски период
Од 5.00 12.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на јавните површини

улица

р.бр.

1

2
3
4
5
6

опис

Ул.„Братство Единство,,
Од раскрс. со ул.„8-ми Септември„до
спој со ул.„22-ри Декември,,
Ул.„8-ми Септември,,
од мост на влез до раскрс. со
ул.„Братство Единство,,
Ул.„Велко Влаховиќ,,
од раскрс. со ул.„Братство Единство,,
до раскрс. со кружен тек.
Ул.„Атанас Илиќ„
од раскрс. со Ул.„ Велко Влаховиќ„до
противпожарен дом
дел на ул.„ЈНА„
од раскрс. со ул.„Братство Единство,,
до влез на градски амам
од раскрс. со ул.„8-ми Септември,, до
Крак на ул.„8-ми Септември,, спој со Ул.„Велко Влаховиќ,,

Ефективна
површина
м2
3000

6000
2100
2100
200
600
14.000,00м1

Б.Метење на улиците три пати седмично(втора категорија)

Од 7.00 14.00 часот во зимски период
Од 5.00 12.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на јавните површини

улица

Р.бр.

I
2

Ул.„1-ви Мај„
Ул.„ЈНА„

опис

Ефективна
површина м2
2500
Од раскрс.со кружен тек до спој со
ул.„ЈНА„
300
Од спој со Ул.„1-ви Мај„ до влез на
градски амам

3
4

Ул.„Лиман Каба,,
Ул.„Ибе Паликуќа,,

5

Ул.„Јордан Зафировски,,

Цела должина
Од спој со ул.„ЈНА„до спој со
ул.„Братство Единство,,

1200
1000
1000

Од спој со ул.„Братство Единство,, до
спој со ул.„Амди Леши„
6

7

крак на ул. „Братство Единство,,
Бул.„Илириа,, (100)

800
Покрај комплекс „Градски пазар,, до
раскрс.со ул„Амди Леши„
По цела должина

3000
9.500,00м2

В Метење на улиците два пати месечно(трета категорија)
Од 7.00 14.00 часот во зимски период Од 5.00 12.00 часот во
летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на јавните површини

Р.бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

улица
Ул.„Здравко Чочковски,,
Ул.„Амди Леши„
Ул.„Бетон„
Бул.„Скопје„
Ул.„7-ма Албанска Бригада,,
Ул.„Едвард Кардел,,
Ул.„Урфи Аголи,,
Ул.„Моша Пијаде,,
Ул.„22-ри Декември,,
Ул.„Џавит Уштеленца,,

опис

Ефективна
површина
м2

Од.„Братство Единство,, до „Дилавер
Села,,
Цела должина
Цела должина
Цела должина
Цела должина
Од „Амди Леши„до ОУ„Саид
Најдени,,
Цела должина
Цела должина
Од
„Амди
Леши„до
градски
гробишта

600
1800
1800
2500
1800
1500
900
800
2600
3000

Од „Амди Леши„до „15-ти Корпус,,
17.300,00м2

Д.Метење на улицн еднаш месечно(четврта категорија)
Од 7.00 - 14.00 часот во зимски период Од 6.00 - 13.00 часот
во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на јавните површини

Р.бр.

1
2
3
4
5
6
7

улица
Ул.„Ленинова„
Ул.,,111„
Ул.„204„
Ул.„Велко Влаховиќ,,
Ул.„Еќерем Зенго,,
Ул.„15-ти Корпус,,
Ул.„Али Зенговски,,

опис
Цела должина
од ул.„Урфи Аголи „до ул.„204„
од ул.„Велко Влаховиќ„до крај
Од круж.тек до градски стадион
Цела должина
Цела должина
Цела должина

2. МЕТЕЊЕ НА ПАРКИНГ ПРОСТОРИ
Метење на паркннг просторите се врши два пати неделно

Р.бр.

Паркинг

Ефективна површина м2

Ефективна
површина
м2
1500
1500
900
4000
1900
2500
2300
10.200,00м2

1
2
3
4

До градски парк
До Стопанска банка
До медицински центар
Пред општина Дебар

1200
1200
1500
1500
5.400,00м2

З.ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ САНИТАРНИ ЈАЗЛИ
Одржувањето е редовно согласно санитарно-хигиенските прописи.
Финансирањето не е дел од оваа Програма.
4.МЕТЕЊЕ НА АВТОБУСКИ СТОЈАЛИШТА И ТАКСИ СТАНИЦИ
Финансирањето не е дел од оваа програма. Метењето на стојалиштата и станиците
е во рамките на одржувањето на улиците. Затоа овде е изоставена ефективната површина за
метење.
Финансирањето е опфатено во ставката метење на улици.

У1.2.МИЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ
Миењето на улиците се извршува од 22.00-6.00 часот во летниот период од 1 Мај до 30 Септември.
А. Миење на улиците секој ден (четри пати месечно за улица)

Р.бр.
1

2
3

4

5

6

7

улица

опис

Ул.„Братство Единство,,

Од
раскрс.
со
ул.„8-ми
Септември„до спој со ул.„22-ри
Декември,,
Ул.„8-ми Септември,,
од мост на влез до раскрс. со
ул.„Братство Единство,,
Ул.„Велко Влаховиќ,,
од раскрс. со ул.„Братство
Единство,, до раскрс. со кружен
тек.
Ул.„Атанас Илиќ„
од раскрс. со Ул.„ Велко
Влаховиќ,,до
противпожарен
дом
дел на ул.„ЈНА„
од раскрс. со ул.„Братство
Единство,, до влез на градски
амам
Крак на ул.„8-ми Септември,, од
раскрс.
со
ул.„8-ми
Септември,,
до
спој
со
Ул.„Велко Влаховиќ,,
Бул.„Илириа„ (100)
По цела должина

Ефективна
површина м2
6.000,00

21.000,00
6.800,00

6.600,00

300,00

1.000.00

8.000.00
49.700,00м2

У1.3. РАЧНО ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

Во зимскиот период доколку има падавини од снег.место ставка за метење и чистење од оваа
Програма,изведувачот е должен рачно да го очисти снегот и мразот од тротоарот опишан во табелата
подолу.
Се чистат тротоарите и пристапи од јавни површини во делови каде нема објекти на физички и
правни лица.
Р.бр.
1

2

улица

Ул.„8-ми Септември,,
Ул.„Велко Влаховиќ,,

опис
од мост на влез до раскрс. со
кружен тек
од раскрс. со ул.„Братство
Единство,, до раскрс. со

Ефективна
површина м2
2.400,00

2.400,00

3

4
5
6
7
8

кружен тек.
од раскрс. со Ул.„ Велко
Влаховиќ„до
противпожарен
дом
Тротоари и патеки околу градски
Крак на ул.„8-ми Септември,, парк
Бул.„Илириа„ (100)
По цела должина
Ул.„Велко Влаховиќ,,
Од кружен тек до градски
стадион
Бул.„Скопје„
Од
„Велко
Влаховиќ„до
автобуска станица
Ул.„22-ри Декември,,
Од „Амди Ј1еши„до излез од
градот
Ул.„Атанас Илиќ„

2.400,00

600,00
2.000,00
2.500,00
1.200,00
2.000,00
15.500,00м2

У1.4. ПРЕДМЕР НА ПОВРШИНИ И РАБОТНИ ДЕНОВИ 4.1.
МЕТЕЊЕ
Р.бр.
Категорија
површина

1
2
3
4
5

метење

Прва категорија
Втора категорија
Трета категорија
Четврта категорија
паркинзи

14.000,00
9.500,00
17.300,00
10.200,00
5.400,00
56.400,00

4.2. МИЕЊЕ

Р.б

Категорија

Р

површин

Р.б

Категорија

Р

288
144
96
12
96
636

Раб.дена

миење
49.700,00
49.700,00
4.3. ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ ОД ТРОТОАРИ
Прва категорија

1

Раб.дена

а

површин

120
120

Раб.дена

чистење
15.500,00 Зависно од снег
15.500,00
У1.5.ВОНРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ
ЈКП „Стандард,, е должен да постапува и по издадени решенија од општинскиот комунален инспектор
и овластениот инспектор за животна средина за чистење на мини депонии и јавни површини кои се
надвор од програмата а кои се вонредно загадени и на кои е констатирано присуство на отпад од
непознато потекло ЖП „Стандард,, ќе врши чистење на просторот веднаш
по одржување на јавни манифестации кои ги организира Општина Дебар _______________________
ЖП „Стандард„е должен да врши отстранување на некролозите плакатите и постерите од
уличните столбови и дрвја со датум постар од две седмици
1

Прва категорија

а

5.1 Пресметка на трошоци за одржување на Јавна чистота

-вредност на работна рака по час
Метач ..................................................... 120,00ден/час
Мијач......................................................120,00ден/час
-вредност на основни средства по час
Цистерна .................................................. 1.780,00ден/час
Трактор ...................................................... 750,00ден/час
Утоваривач ............................................2.200,ООден/час
Авто смеќарка ........................................ 1.580,00ден/час
-пресметка на вредност на работна рака по м2

1. метење секој ден ......................
2. метење три дена неделно ........
3. метење два пати месечно ........
4. метење еднаш месечно ............
5. миење со црево со два мијачи

.0.0010783 х 120.00= 0.129 ден/м2
0.0012313 х 120,00=0,148 ден/м2
0.0072760 х 120,00=0,873 ден/м2
.0.0036388 х 120.00=0,437ден/м2
0,00123 х 2.020,00=2,485ден/м2

У1.6. Вкупен преглед на работн на годишно ниво и пресметка на трошоци на
Вид на услуга категорија

површина Денови
Вкупно ден.
на Вкупна
Един.
интервенција
год.
Цена
површина
ден/м2
14.000,00
4.032.000
0,129
520.128,00
288

Рач.

1 категор.

метење
Рач.

II категор.

9.500,00

144

метење
Рач.

III категор.

17.300,00

96

метење
Рач.

IV категор.

метење
Рач.

10.200,00

12

паркинзи

5.400,00

96

1.368.000

0,148

202.464,00

0,873

1.449.878,00

122.400

0,437

53.489,00

518.400

0,148

76.723,00

1.660.800

метење
56.400,00

2.302.682,00

У1.7. Вкупен преглед на работи на годишно ниво и пресметка на трошоци на одржувањето
миење за 2016год.
Вид на

категорија

површина

услуга

Миење
улици
тротоари

на 1 категор.
и

49.700,00

Денови
интервенција

Вкупно ден.
на Вкупна
Един.
год.
Цена
површина
ден/м2
120
5.964.000
0,485 2.892.540,00

Во оваа Програма предвидено е вкупно годишно одржување на јавните површини и тоа метење
- 7.701600,00 м2 миење 5.964.000,00 м2 рачно чистење на снег и мраз во зимски услови 15.500,00 м2.3а
одржување на оваа површина со обем и фреквенција предвидена во програмата потребни се
5.195.222,00 денари.
Од ова произлегува дека одржување на јавна површина од м2 чини 0,38 денари м2
Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансира од фактурата за потрошена вода и смет
каде има посебна тарифа за одржување на јавни прометни површини.

VII. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
VIII.
Надзор над спроведување на овој Правилник и прописите донесени во оваа Програма врши
Секторот за урбанизам,животна средина и комунални дејности.
Инспекциски надзор над спроведување на оваа Програма врши општинскиот комунален
инспектор
За спроведените активности на терен изведувачот ќе биде задолжен до Општина Дебар да
доставува месечни извештаи за извршената работа а на крајот на годината и годишен извештај кој ќе
биде доставен до Градоначалникот и Советот на Општина Деба
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во
Општина Дебар

Предлагач:

гласник на

Оделение за комунални работи
ЈКП„Стандард Дебар

