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ВОВЕД
Општина Свети Николе со својата местоположба се наоѓа во
Светиниколската котлина во Овчеполието, која со својата
микроклиматска состојба се вбројува во малкуте подрачја каде се
застапени доста јаки зими со многу ниски температури. Самата
диспозиција на градот која што е север-југ е една од причините за
создавање на екстремно ниски температури коишто пак условуваат и
свои последици на самите улични површини кои што се одржуваат во
зимскиот период. Оваа оперативна програма зависи од повеќе фактори
кои меѓусебно се разликуват едни од други поради степенот на
изграденоста на локалната патна мрежа, па поради тоа не е можно
работните задачи да се извршуваат по утврдена единствена шема на
организација на работењето. Не се можни и единствени шеми на
технологијата на работењето, зошто факторите кои имаат влијание
на состојбата на патната мрежа во најчест случај не се појауваат
поединечно, истовредмено делуваат повеќе фактори (елементи на
локалниот пат, стрмни места, наквасени површини со кал, снег, мраз,
снежни навеви и др.), како и интензитетот на паѓањето на снег кој може
да биде со или без ветер, појава на голомразица или ниски температури
каде што дејствувањето е значитело ограничено и тешко може да се
стави под контрола. Градот се простира на повеќе ридести извишувања
со што се формираат и доста голем број на улици кои што се со стрмен
наклон, кој пак во зимскиот период во присуство на снежни падавини или
голомразица се голем проблем за нормално одвивање на сообраќајот како
и нормално движење на самите пешаци.
Диспозицијата
на
позначајните
објекти
како
што
се
Здравствениот дом, амбулантата, а во тој контекст и главните улици
за населбата Бел Камен, објектите кои што гравитираат кон улиците
Младинска и Карпошева, се изложени на големи ризици при одвивањето
на сообраќајот во зимски услови. Кога врнежите од снег се долготрајни
или се со ветер постои опасност од создавање на големи наноси од снег,
постои потреба од ангажирање на дополнителна механизација од други
фирми.
Роковте за зимски период се сметаат:
- во ридско-планински делови од 16.11 до 05.03
- во рамничарските делови од 25.11 до 20.02
Во случај ако има врнежи од дожд или снег со ниски температури
овие рокови можат да се продолжат.
Информациите за состојбата и проодноста на локалните
патишта и улици во текот на зимскиот период на корисниците се
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соопштуваат преку средствата
Центарот за управување со кризи.

за

јавно

информирање

и

преку

Со редовно и навремено реагирање од страна на Јаното комунално
претпријатие “Комуналец” – Свети Николе, кое е задолжено за
одржување на јавно прометните површини во градот, жителите и
директните учесници во сообраќајот би се чувствувале сигурно и
безбедно.
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ПЛАН НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Како директен учесник во одржувањето на јавно прометните
површини во градот, ЈКП Комуналец – Свети Николе во контекст на
припремата на целокупната програма за одржување во зимски услови
изготви и план на реализација кој што предвидува соодветно одржување.
Под јавно прометни површини се подразбира површини по кој се
движат пешаците и возилата и истите се оформени (со асфалт или коцка)
кои се земени во предвид за одржување, а не оформените (калдрма,
земјени, чакал) улици не се предмет на разгледување на програмата и се со
посебен третман во зависност од интересот помеѓу давателот и корисникот
на услугите.
Во зависност од оптеретеноста, местоположбата и важноста, јавно
прометните површинио се поделени во неколку категории и тоа:
1. категории на улични површини простори кои што се од суштинско
значење за нормално одвивање на активностите на граѓаните на град
Свети Николе. тоа се плочник Плоштад Илинден, уличните површини
до центарот на градот каде фреквенцијата на сообраќајот е густа
(улица Ленинова, Крсте Мисирков, Маршал Тито, Септемвриска,
Младинска, Карпошева, Орце Николов, Кочо Рацин, Велко Влаховиќ)
2. категотрија на улични површини и простори кои гравитираат спрема
горе конкретните улици, а се надоврзуваат на уличните површини од
прва категорија и се неопходно потребни да бидат расчистени и
одржувани за време на целата зима. Тоа се улиците Македонска,
Јане Сандански, Пиринска, Питу Гули, 25-ти Мај, Сутјеска, населба
Поглед, населба Лиска, населба Лозов Расад, улица 11-ти Октомври,
Ванчо Ангелов
3. категорија на улични површини кои ја сочинуваат сите останати
површини коишто се надоврзуваат на претходните две категории, а
се со можност за пристап на моторни возила за расчистување на
зимските падавини и рудија за расфрлање на сол и песок
За да целокупното живеење во урбаната средина би се одвивало без
проблеми за време на зимските услови потребно е целокупната јавна
прометна површина, којашто е опфатена со програмата за одржување, се
одржува редовно и континуирано.
Самите површини, согласно значењето и категоризацијата на самите
улични површини, се содржани со својата површина за реализација и тоа:
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ПРВА КАТЕГОРИЈА
Р.Б.

УЛИЦА

1

Плочник со
“Плоштад
Илинден”
“Ленинова”
“Крсте Мисирков”
“Маршал Тито”
“Септемвриска”
“Младинска”
“Карпошева”
“Орце Николов”
“Кочо Рацин”
“Велко Влаховиќ”
ВКУПНО:

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ДОЛЖИНА ПОВРШИНА
(m2)
6.840

300
1.052
800
1.500
600
1.200
500
500
1.500

2.400
6.887
5.790
6.600
3.600
7.200
2.000
3.000
6.600
50.971

ВТОРА КАТЕГОИЈА
Р.Б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

УЛИЦА

ДОЛЖИНА ПОВРШИНА
(m2)
“Македонска”
680
3.630
“Јане Сандански”
2.682
“Пиринска”
245
1.410
“Питу Гули”
850
4.250
“25-ти Мај”
350
1.750
“Сутјеска”
950
4.750
“Поглед”
400
2.000
“11-ти Октомври”
350
1.400
“Ванчо Ангелов”
300
1.200
ВКУПНО:
23.072
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НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Методот на реализацијата и начинот како се извршува е согласно
предвидените активности коишто ги предвидува самата работна програма
за зимско одржување на јавно прометни површини. За време на зимскиот
период првенствено значење и се има дадено на сите улични површини
коишто гравитираат кон Здравствениот дом и амбулантата, како и сите
патни правци кои водат кон центарот на градот. Исто така, приоритетно
значење имаат и уличните површини коишто се се доста стрмен пат и е
неопходно да се врши нивно расчистување во целиот период на зимски
падавини.
Истото тоа се однесува и за појавата на голомраицата, поточно за
сите овие површиони при појава на голомразица се предвидува да се
посолат со сол и ситен песок за да бидат проодни во секој период.
ЈКП Комуналец – Свети Николе е задолжено за одржувањето и
реализирањето на зимската програма и во рамките на своето редовно
одржување има изгорвено и работен план за работа во зимски услови со
конкретно задолжение на работни групи за одржување на уличните
површини.
Во услови на многу ниски температури кога и самата сол не реагира
на условите се предвидува непрекинато работење со континуирано
дежурање на работни групи во текот на деноноќјето, со редовно расфрлање
на песок на самите улични површини (приоритет на улиците од прва
категорија) со што сообраќајот и движењето на пешаците би се одвивал, но
под отежнати услови.
За расчистување на уличните површини во коишто не може да влезе
соодветна механизација се превидува активноста да се реализира рачно и
со трактори, со што ја зголемува и финансиската конструкција на самата
програма. Рачна изработка со соодветни работи се предвидува да се
извршуваат и во делот на уличните површини во самиот град (Плоштад
Илинден, тротоари, скали и сл.).
Условите во градот за кој е неопходно чистење према проценката на
временската состојба ќе ја врши ЈКП Комуналец – Свети Николе и по налог
на налогодавачот.
За извршената работа се составува работна книга којашто се
доставува до Општина Свети Николе за заверка од Надзорен орган, а потоа
се доставува фактура за извршена работа до Општина Свети Николе.
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-

користење на трактор со приколица од 2 m3
1 час x 1800,00 денари
работна рака
1 час x 160,00 денари
користење на камион ФАП со плуг за снег
1 час x 2250,00 денари
користење на соларка КМГ 533
1 час x 3350,00 денари
комбиниран ровокопач – натоварувач со приклучни елементи
за зимско чистење (даска за чистење на снег)
1 x 3000.00 денари

Раководител на сектор
комунална хигиена
_____________________
Јордан Михаиловски

ЈКП “Комуналец”
в.д.Директор
___________________
Александар Давчев
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ПРЕГЛЕД
на состојбата на улици во градот Свети Николе со приоритет за зимско
одржување за сезоната 2015/2016 година
Р.Б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Улица
“Маршал Тито”
“Плоштад Илинден”
“Велко Влаховиќ”
“11-та Македонска бригада
“Партизанска
“Поглед
“Карпошева
“Младинска”
“Крсте Мисирков”
“Септемвриска”
“Кочо Рацин”
“Ленинова”
“Карл Маркс”
“Скопска”
“4-ти Јули”
“Кумановска”
“Питу Гули”
“Моша Пијаде”
“Едвард Кардељ”
“Улов Палме”
“Ударничка”
“Глигор Прличев”
“29-ти Ноември”
“Никола Карев”
“Ќиќевачка”
“Македонска”
“Орце Николов”
“Браќа Миладинови”
“Трајан Циклев”
“Васака Циклева”
“Вардарска”
“Пролетерска”
“Првомајска”
“Рахилка Гонева”
“Цветан Димов”
“Октомвриска”
“Јане Сандански”
“Јанко Глигоров”

Ед.мера
m2
-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-

Површина
30.202
16.661
34.661
3.411
2.454
1.362
15.637
5.316
16.944
11.437
10.185
2.774
7.463
9.084
8.612
2.125
15.876
1.650
5.437
1.450
6.549
2.264
5.760
4.054
1.855
7.840
5.409
3.840
5.120
349
2.240
1.663
1.451
2.038
2.211
1.516
13.115
2.987
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

“Мирче Ацев”
“Ванчо Ангелов”
“Вера Циривири”
“Гоце Делчев”
“Сутјеска”
“25-ти Мај”
“Ангел Трајчев”
“Пиринска”
“11-ти Октомври”
“Пионерска”
“Овчеполска”
“Индира Ганди”
“Светиниколска”

-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-

515
5.168
1.092
793
8.461
8.839
3.175
1.797
3.606
946
374
3.959
1.151
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