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ПРОГРАМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Врз основа на член 83 и 84 од Законот за вработување и осигурување
во случај на невработеност (Сл.Весник на РМ бр.37/1997 ........ 112/14),
Организаторот на јавни работи ЈКП „Комуналец” – Свети Николе ја донесе
следната:
ПРОГРАМА
за извршување на јавни работи

ЈКП „Комуналец” – Свети Николе е јавно претпријатие основано од
Општина – Свети Николе заради вршење на стопанска дејност од јавен
интерес која е незаменлив услов во животот на граѓаните на градот Свети
Николе, општината па и пошироко и тоа посебно во сферата на
дистрибуција на вода за пиење и собирање на комунален цврст отпад.
Со цел за извршување на работи за одржување и заштита на
животната средина и природата како одржување и обновување на јавната
инфраструктура кои се работи од јавен интерес и кои не спаѓаат во
редовните активности на ЈКП „Комуналец” – Свети Николе во согласност со
член 84 од Законот за вработување и осигурување во случај на
невработеност ЈКП „Комуналец” – Свети Николе ги предвидува следните
програмски активности за извршување на јавни работи:


Уредување на тротоари со поставување на бекатон плочки на улица
“Питу Гули” (слепа уличка во должина од 30 метри и ширина од 2,5
метри), дел од улица “Цветан Димов”(позади храм Св.Николај),
“Васка Циклева” (дел од околу 125 m2), “Едвард Кардељ” (околу 3000
m2) и “Моша Пијаде” (околу 900 m2) со трошоци од 200.000,00 денари;



Чистење и уредување на патеки покрај кеј на “Светиниколска река” од
Дом на културата до ООУ “Кирил и Методиј”, со површина од 1300 m2,
со трошоци од 400.000,00 денари;



Изработка на жардиниери на ул. “Кочо Рацин” (до Градски стадион)
во должина од 100 метри и цена на работна рака од 250.000,00
денари;



Чистење на речно корито на “Горобинска река” во делот кај населба
“Лозов Расадник” во површина од 400 метри (над мостот кај Дардо),
со цена од 150,000,00 денари;



Уредување на стази и клупи во Градски парк со цена од 80.000,00
денари;

2

ПРОГРАМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ ЗА 2016 ГОДИНА



Изработка на стази од бекатон и рабници во нов парк околу
новопредвидените тениски игралишта со површина од 400 m2, со
чинење од 250.000,00 денари;



Санација на веќе постоечки тротоари со бекатон, како и на улици од
камени коцки со површина од 400 m2 и чинење на работата од
60.000,00 денари.

Со извршување на работите средстава ќе ги обезбеди Општина
Свети Николе.

КАЛКУЛАЦИЈА НА ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА НА
ПРЕДВИДЕНИТЕ ЈАВНИ РАБОТИ
1. потребни средства на ангажирани работници
4.500.000,00 ден.
2. Бекатон плочки
5.500.000,00 ден.
3. Песок
450.000,00 ден.
4. Рабници
350.000,00 ден.
5. Цемент
200.000,00 ден.
6. Арматурно железо
40.000,00 ден.
7. Дрвена граѓа
120.000,00 ден.
8. Урбана опрема
100.000,00 ден.
9. Друг потрошен материјал
60.000,00 ден.
10. Алат (мешалка за бетон, рачна брусалица, бормашина
копачи, лопати, гребули, рачни колички)
100.000,00 ден.
11. ХТЗ опрема (одела, кабаници, ракавици, чизми) 80.000,00 ден.
12. Енергија и гориво и мазиво
200.000,00 ден.

Раководител на сектор
комунална хигиена
_____________________
Јордан Михаиловски

ЈКП „Комуналец”
в.д.Директор
___________________
Александар Давчев
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