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Програма за одржување на јавно зелени површини во Свети Николе за 2016 година 

ПРОГРАМА 
за одржување на јавно зелени површини во Свети Николе  

за 2016 година 
 
 

 Програмата за одржување на јавно зеленило, паркови и спортски 
објекти содржи: 
 

1. Вид и обем на работите 
2. Спроведување на програмата 
3. Динамика и начин на вршење на работите 
4. Завршни одредби 

 
1. ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
 
1.1. Под одржување на јавно зеленило се подразбира чистење, косење и 

собирање на трева, обнова, одржување и нега на дрвјата, одржување 
и кроење на украсни грмушки и жбунови, одржување и нега на 
сезонско и трајно цвеќе, одржување на поплочени и посипени со 
песок површини во паркови, фитосанитетска заштита на растенијата, 
депонирање на собраниот отпад, како и останати работни задачи 
потребни за одржување на јавно зеленило. 

 
1.2. На подрачјето на град Свети Николе евидентирани се вкупно 160 878 

м2 јавно зелени површини, од кои: 
 

1. Парк “Александар Серафимов” со.............................................22 908 м2  
2. Градски Парк “Колишев Дол” со.................................................67 243 м2 
3. Скверови и зелени површини во потесно градско подрачје во кои 

спаѓаат Спомен Парк “Лазар Колишевски”, скверови пред општинска 
зграда, скверови пред ПТТ, скверови пред поранешна Стоковна куќа, 
скверови пред Општински суд, Градска Фонтана, зеленила пред сите 
колективни згради за домување и др. со...................................15 918 м2  

4. Спортско – рекреативни површини (градски стадион кај Спортска 
сала “Цар Самоил” и нов градски стадиот кај Хотел Овче Поле)        
со...................................................................................................43 752 м2  

5. Јавно – општински објекти со.....................................................21 787 м2  
                                Вкупно:171 608 м2  
 

1.3. Зеленило пред колективни згради за домување во Свети  
Николе.....................................................................................................10 000 м2 
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 2. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
 Програмата за одржување на јавно зелените површини и спортски 
објекти во Свети Николе ја спроведува ЈКП Комуналец – Свети Николе. 
 
 
3. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
 
 Работите за одржување на јавно зелените површини ќе се 
извршуваат спрема оперативниот план разработен по месеци за тековната 
година спрема слични стандарди за одржување: 
 

- рачно чистење на јавно зелени површини се извршуваат 
секојдневно на сите површини во централното градско 
подрачје; 

- двапати неделно (а по потреба и почесто) ќе се чистат 
останатите јавно зелени површини; 

- собирање на лисја се врши во периодот од септември до 
февруари; 

- одржување и нега на тревниците започнува со почетокот на 
вегетацијата (март) и се извршува континуирано до септември 

- одржувањето и негата на дрвјата во парковите и дрвореди се 
одвива континуирано во текот на целата година (кастрење, 
кроење и сл.; 

- континуирано одржување на двата фудбалски градски 
стадиони 

- одржување и нега на тревници и дрвца пред колективните 
згради за живеење во Свети Николе (од март до септември); 

- прихранување со арско ѓубре најмалку еднаш во годината на 
јавните зелени површини се врши во почетокот на вегетацијата 
(март); 

- садење на дрвја се одвива во периодот на мирување на 
вегетацијата (од октомври до април); 

- одржувањето на украсните грмушки и жбунови се врши 
континуирано, во фаза на вегетација се врши плевење, 
окопување, кастрење и сл; 

- садење на сезонско цвеќе се врши двапати годишно (во месец 
април се садат едногодишни врсти како што се: бегонија, 
салвија, петунија и сл. а во месец октомври се садат врсти кои 
р’тат од лукавици; 

- одржување и нега на сезонски и трајни жардинерии се врши 
континуирано, што подразбира плевење, окопување, полевање 
и сл.; 

- посипани со песок и поплочени површини во паркови и детски 
игралишта се врши континуирано во текот на целата година 
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- косење на коров-плевелна неуредени површини се спроведува 
во текот на вегетацијата; 

- одржувањето на трендафили се врши тековно во текот на 
целата година (окопување, кроење, расадување и сл.) 

- садење на брзорастечки садници во Градски парк. 
 

Покрај овие хортикултурни активности ќе има и одредени градежни 
зафаќања за подобро урбанизирање на овие микролокации т.е: 

 
- изработка на нови клупи за седење и поставување на корпи за 

отпад; 
- поправка на стари клупи и корпи за отпад; 
- тековно одржување на градскиот плоштад и зеленилото во 

него;  
- поправка на срушени делови на старите патеки за шетање; 
- набавка и садење на одгледувана повеќегодишна садница за 

парковски површини и делови кои што се запоставени околу 
стамбените згради и сл. 

 
Во склоп на сите активности кои секојдневно ги извршуваат 

вработените во оваа дејност за потребите за одржување на цветните леи во 
паркот и други цветни површини во градот ( околу 2500 м2 ) располагаме со 
сопствен расадник за цвеќе кој е сместен во кругот на ЈКП Комуналец – 
Свети Николе. 

 
Во сезонско одржување на градскиот парк “Колишев Дол” е влезено 

редовно косење и изнесување на искосената трева, метење и собирање на 
отпадоците, кастрење и чистење на дрвјата од суви гранки, поправка на 
клупи и канти за отпад, оформување на цветни леи и сл. 
  
 За одржувањето на зелените површини кои што досега беа 
запоставени пред колективните станбени згради изнајдени се средства за 
нивно непречено одржување во текот на седум месеци (од март до 
септември) кога вегетацијата е бујна. За таа цел издвоени се дополнители 
50.000 денари месечно за површина од 10 000 м2. 
 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување 
во Службен гласник на Општина Свети Николе. 

 
 

     Раководител на сектор       ЈКП “Комуналец” 
           комунална хигиена                                            в.д.Директор 
            _____________________                                ___________________ 
              Јордан Михаиловски           Александар Давчев  
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МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА 

за потребни средства за одржување на јавно зелени површини 
во Свети Николе 

 
Ред. 
Бр. 

Опис Износ 
(денари) 

1 Трошоци за гориво, семенски материјал, 
урбана опрема и сл. 

30.000,00 

2 Трошоци за електрична енергија 5.200,00 
3 ХТЗ средства за 4 работника 4.000,00 
4 БЛД за 4 работника 64.000,00 
5 Заеднички трошоци 22.900,00 
6 Плата за сезонски работници од 4м. до 10м.  

6 работника X 5.500 X 7 : 12 
19.250.00 

7 Персонален данок за сезонски работници 1.950.00 
  

ВКУПНО ПОТРЕБНИ МЕСЕЧНИ СРЕДСТВА: 
 

147.300,00 
 
Ред. 
Бр. 

Опис Износ 
(денари) 

1 Трошоци за гориво, семенски материјал, 
урбана опрема и сл. 

50.000,00 

  
ВКУПНО ПОТРЕБНИ МЕСЕЧНИ СРЕДСТВА 

(за март, април, мај, јуни, јули, август и 
септември): 

 
50.000,00 

 
 
Ред. 
Бр. 

Опис Број на 
работници 

Број на бод во 
старт 

1 Работници  4 x 727 бода 2908 
 
2908 бода x 22,00 денари = 63.976,00 денари 
 
 

      Шеф на сметководство  
            _________________________ 

         Жаклина Јорданова 
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