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ПРОГРАМА
за одржување на јавно зелени површини во Свети Николе

за 2017 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 целата година. 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 Директор

_____________________ ___________________
Јордан Михаиловски Александар Давчев
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МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА
за потребни средства за одржување на јавно зелени површини

во Свети Николе за 2017 година

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: 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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П Р О Г Р А М А
за одржување хигиената на јавно прометните површини и речно

корито на река „Поток” во Свети Николе за 2017 година

Програмата за одржување на хигиената на јавно прометните
површини  и речно корито на река „Поток” 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. Со програмата ќе се обезбеди редовно чистење (метење и собирање
на отпад) на јавните површини и затворени простори на јавни објекти,
како и одржување и расчистување на јавни површини од снег и мраз
во зимски услови.

1.2. Јавните површини во зависност од нивната оптовареност и нивната
местоположба се поделени во три категории поради поефикасно
чистење:

I. Категорија на простори кои што се во строго градско подрачје
- за еден ден

Ред.
бр.

Улица Должина
(метри)

Ширина
(метри)

Вкупн
о

m2

Ед. Цена
во ден.

Вкупно
денари

1 ул.Плоштад
Илинден со сите
паркинг простори
во централното
градско подрачје

6840 0,18 1231,20

2 ул.Ленинова (од
Основен суд до
фонтана во
Центар)

300 6 1800 0,18 324,00

3 Тротоар на
ул.Ленинова

300 2 600 0,18 108,00

4 Дел од ул.Кочо
Рацин (од Центар
до Градски
стадион)

500 6 3000 0,18 540,00
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5 Паркиг простор кај
кеј на река Поток

500 0,18 90,00

6 Дел пред градска
библиотека и
Домот на
културата

700 0,18 126,00

ВКУПНО: 13440 0,18 2419,20

2419,20 x 26 дена = 62.899,20 денари

Овие површини се метат и чистат секојдневно бидејќи се максимално
оптоварени со сообраќај во текот на 24 часа. За чистење на просторот е
обезбедена дневна служба во две смени, и просторот се чисти седум пати
во неделата.

II. Површини што се чистат еднаш во две недели (по потреба и
повеќе пати) – за еден ден

Ред.
бр.

Улица Должина
(метри)

Ширина
(метри)

Вкупн
о

m2

Ед. Цена
во ден.

Вкупно
денари

1 ул. Маршал Тито
(од ЕВН до
Центар)

965 6 5790 0,18 1042,20

2 ул.Септемвриска 1100 6 6600 0,18 1188,00
3 ул.Велко Влаховиќ

со тротоарите
1500 10 15000 0,18 2700,00

4 ул.Каропшева 1200 6 7200 0,18 1296,00
5 ул.Кочо Рацин 800 6 4800 0,18 864,00
6 ул.Орце Николов 500 4 2000 0,18 `360,00
7 ул.Крсте Мисирков 1052 6 6312 0,18 1136,16
8 ул.Пиринска 300 6 1800 0,18 324,00
9 ул.Пионерска (од

Црква до Центар)
500 0,18 90,00

ВКУПНО: 50002 0,18 9.000,36

9000,36 x 4 (еднаш неделно) = 36.001,44 денари
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III. Површини што се чистат еднаш месечно

Ред.
бр.

Улица Должина
(метри)

Ширина
(метри)

Вкупн
о

m2

Ед. Цена
во ден.

Вкупно
денари

1 ул.Јане Сандански 2682 0,18 482,76
2 ул.Младинска 600 6 3600 0,18 648,00
3 ул.Македонска 1 186 6 1116 0,18 200,88
4 ул.Македонска 2 241 4 964 0,18 173,52
5 ул.Македонска 3 253 4 1012 0,18 182,16
6 ул.Сутјеска 400 6 2400 0,18 432,00
7 ул.25 Мај 400 6 2400 0,18 432,00

ВКУПНО: 14174 0,18 2551,32

Вкупен износ од I, II и III изнесува 101.452,00 денари.

Сите останати улици ќе се одржуваат по потреба, а во селските
месни заедници по налог на Општина Свети Николе.

1.3. Активностите кои што се предвидуваат за чистење на јавно
прометните површини се предвидува да се извршуваат во текот на
целата година, как ошто се:

- отстранување на корови од ивичните површини на улиците
- отстранување на земја покрај самите ивичњаци
- расчистување на зелените површини кои што се наоѓаат

непосредно до самите улични површини
- други дополнителни активности кои што ќе се појават

1.4. Одржувањето на речното корито на река „Поток” го врши ЈКП
Комуналец – Свети Николе преку редовно собирање на сите
отпадоци од неа. Предвидено е отстранување на растителниот дел
во два дела, со физичко отстранување и уништување со прскање со
хемиски средства. Покрај редовното одржување на речното корито
предвидено е темелно чистење еднаш во годината. За таа цел се
ангажира потребна градежна механизација и тоа:

- Скип
- Трактори
- Камиони

Целокупното чистење на реката се предвидува да се реализира во
времетраење од 5 дена.
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5 дена x 50.680,00 денари = 253.400,00 денари (за едно комплетно
чистење)

- користење на СКИП
1 час x 3.000,00 денари x 7 часа = 21.000,00 денари/ден

- користење на трактор со приколица од 2 m3

1 час x 1.800,00 денари x 7 часа x 2 броја = 25.200,00
денари/ден
- работна рака

1 час x 160,00 x 7 часа x 4 работника = 4.480 денари/ден

Вкупно чинење на еден ден за чистење на речно корито би
изнесувало 50.680,00 денари.

Речното корито во делот каде што е бетонирано дното ќе се чисти во
целост, додека на останатиот дел каде што дното не е бетонирано се
предвидува да се изврши планирање со култивирано однесување спрема
самата површина (уредување на дното со земјени наноси и нивно
посејување со трева која подоцна ќе се одржува и коси).

Вкупен износ од точки 1.2 и 1.4 изнесува 354.852,00 денари

1.5. Рачно чистење на снег и мраз во зимски услови

Во зимскиот период доколку паѓа снег наместо точка 1.2 од оваа
Програма изведувачот е должен рачно да го чисти снегот и мразот од
улиците и тротоарите во градот по претходна утврдена програма за
одржување во зимски услови.

1.6. Вонредно одржување

ЈКП Комуналец – Свети Николе ќе врши чистење на просторот
веднаш по одржување на јавни манифестации кои ги организира
Општина Свети Николе.

При користење на јавни површини и отворени простори на јавни
објекти корисникот е должен да склучи договор со ЈКП Комуналец за
чистење на површината.
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Одговорните лица на јавните објекти кои располагаат со дворна
површина треба да склучат договор со ЈКП Комуналец за нивно
одржување.

2. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за одржување на хигиената на јавно прометните
површини и речно корито на река ”Поток” ја спроведува ЈКП Комуналец –
Свети Николе.

3. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ

3.1. Метење на јавно прометни површини

Метењето на улиците ќе се врши:

- летен период (од 01.04 до 31.10)
од 04 до 11 часот (од понеделник до петок)
од 05 до 10 часот (сабота и недела)

- зимски период (од 01.11 до 31.03)
од 06 до 13 часот (од понеделник до петок)
од 06 до 11 часот (сабота и недела)

Спроведувачот на Програмата е должен секојдневно да ги празни
корпите за отпадоци на јавната површина.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа програма влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Свети Николе.

Раководител на сектор ЈКП “Комуналец”
комунална хигиена Директор

_____________________                                ___________________
Јордан Михаиловски Александар Давчев



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„КОМУНАЛЕЦ” – СВЕТИ НИКОЛЕ

ПРОГРАМА
ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА
УЛИЧНИ ПОВРШИНИ НА ГРАД
СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ПЕРИОД

2016-2017 ГОДИНА

Декември, 2016 година



Програма за зимско одржување на улични површини на град Св.Николе 2016-2017

2

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 за јавно информирање и преку
Центарот за управување со кризи.

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:



Програма за зимско одржување на улични површини на град Св.Николе 2016-2017

5

ПРВА КАТЕГОРИЈА

Р.Б. УЛИЦА ДОЛЖИНА ПОВРШИНА
(m2)

1 Плочник со
“Плоштад
Илинден”

6.840

2 “Ленинова” 300 2.400
3 “Крсте Мисирков” 1.052 6.887
4 “Маршал Тито” 800 5.790
5 “Септемвриска” 1.500 6.600
6 “Младинска” 600 3.600
7 “Карпошева” 1.200 7.200
8 “Орце Николов” 500 2.000
9 “Кочо Рацин” 500 3.000

10 “Велко Влаховиќ” 1.500 6.600
ВКУПНО: 50.971

ВТОРА КАТЕГОИЈА

Р.Б. УЛИЦА ДОЛЖИНА ПОВРШИНА
(m2)

1 “Македонска” 680 3.630
2 “Јане Сандански” 2.682
3 “Пиринска” 245 1.410
4 “Питу Гули” 850 4.250
5 “25-ти Мај” 350 1.750
6 “Сутјеска” 950 4.750
7 “Поглед” 400 2.000
8 “11-ти Октомври” 350 1.400
9 “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 ЈКП “Комуналец”
комунална хигиена                                               Директор

_____________________ ___________________
Јордан Михаиловски Александар Давчев
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П Р Е Г Л Е Д
на состојбата на улици во градот Свети Николе со приоритет за зимско

одржување за сезоната 2016/2017 година

Р.Б. Улица Ед.мера Површина
1 “Маршал Тито” m2 30.202
2 “Плоштад Илинден” -II- 16.661
3 “Велко Влаховиќ” -II- 34.661
4 “11-та Македонска бригада -II- 3.411
5 “Партизанска -II- 2.454
6 “Поглед -II- 1.362
7 “Карпошева -II- 15.637
8 “Младинска” -II- 5.316
9 “Крсте Мисирков” -II- 16.944
10 “Септемвриска” -II- 11.437
11 “Кочо Рацин” -II- 10.185
12 “Ленинова” -II- 2.774
13 “Карл Маркс” -II- 7.463
14 “Скопска” -II- 9.084
15 “4-ти Јули” -II- 8.612
16 “Кумановска” -II- 2.125
17 “Питу Гули” -II- 15.876
18 “Моша Пијаде” -II- 1.650
19 “Едвард Кардељ” -II- 5.437
20 “Улов Палме” -II- 1.450
21 “Ударничка” -II- 6.549
22 “Глигор Прличев” -II- 2.264
23 “29-ти Ноември” -II- 5.760
24 “Никола Карев” -II- 4.054
25 “Ќиќевачка” -II- 1.855
26 “Македонска” -II- 7.840
27 “Орце Николов” -II- 5.409
28 “Браќа Миладинови” -II- 3.840
29 “Трајан Циклев” -II- 5.120
30 “Васака Циклева” -II- 349
31 “Вардарска” -II- 2.240
32 “Пролетерска” -II- 1.663
33 “Првомајска” -II- 1.451
34 “Рахилка Гонева” -II- 2.038
35 “Цветан Димов” -II- 2.211
36 “Октомвриска” -II- 1.516
37 “Јане Сандански” -II- 13.115
38 “Јанко Глигоров” -II- 2.987
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39 “Мирче Ацев” -II- 515
40 “Ванчо Ангелов” -II- 5.168
41 “Вера Циривири” -II- 1.092
42 “Гоце Делчев” -II- 793
43 “Сутјеска” -II- 8.461
44 “25-ти Мај” -II- 8.839
45 “Ангел Трајчев” -II- 3.175
46 “Пиринска” -II- 1.797
47 “11-ти Октомври” -II- 3.606
48 “Пионерска” -II- 946
49 “Овчеполска” -II- 374
50 “Индира Ганди” -II- 3.959
51 “Светиниколска” -II- 1.151
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„КОМУНАЛЕЦ” – СВЕТИ НИКОЛЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
СО МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА

ПРЕВЕНТИВНО ДЕЈСТВУВАЊЕ И
ЕЛИМИНИРАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ВО

ЗИМСКИ УСЛОВИ ЗА 2016-2017
ГОДИНА

Декември, 2016 година



Оперативна програма 2016/2017 ЈКП „Комуналец” - Свети Николе

2

Врз основа на Програмата за зимско одржување, Кризниот штаб
на ЈКП „Комуналец” – Свети Николе ги утврди: задачите, мерките и
активностите што ќе се превземаат од сите вработени во зимски услови
за непречено остварување на дејностите кои се од посебен интерес за
градот Свети Николе. Со цел да се оперализираат утврдените задачи,
мерки и активности Штабот ја донесе следната:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
со мерки и активности за превентивно дејствување и елиминирање

на последиците од елементарни непогоди во зимски услови за
2016/2017 година

Бидејќи во зимски услови се можни нарушувања во спроведување
на Програмата за редовно одржување на зеленилото (прекини во
нормално функционирање на пешачката комуникација во парковските
површини и јавно прометните површини, како и штети на четинарските
дрвја и зимзелените грмушки), неопходно е да се превземат соодветни
интервенции, како би се спречиле несаканите последици од
елементарни непогоди.

Оперативната програма дава можност за рационално и
економично извршување на работите предвидени во Програмата за
зимско одржување на улиците на подрачјето на град Свети Николе во
зимски услови за 2016/2017 година (зимска служба).

Во Програмата за делување во зимски услови, Општината го
обврзува ЈКП „Комуналец” – Свети Николе да врши сечење и
отстранување на паднати дрвја и гранки од коловозот и расчистување на
снегот од пешачките патеки и јавно прометните површини, со што ќе се
создадат поприфатливи услови за безбедно пешачко движење по
парковите, скверовите, спортско рекреативните центри, а воедно и
заштита на растенијата и зачувување на парковскиот инвентар од
кршење, снегоизвали и ветроизвали.

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно
организирање и функционирање на зимската служба при ЈКП
„Комуналец” – Свети Николе, за подрачјето на град Свети Николе и тоа
преку:

1. Одредување на обемот на работите за сечење и отстранување од
коловозот на паднати дрвја и гранки, што ќе се врши
континуирано, по потреба и за што ќе биде ангажирана постојана
мобилна екипа – Оддел Паркови и зеленило во корелација со
останатите мобилни екипи;

2. Одредување на обемот на работите за чистење на снегот по
парковските патеки, евидентиран во Програмата за редовно
одржување, при што се опфатени Градски парк „Александар
Серафимов”, парк „Лазар Колишевски”, Плоштад Илинден, во
вкупна квадратура од 74.384 m2;
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3. Одредувањето на обемот на работите за ослободување на
зимзелените дрвја и грмушки на територијата на град Свети
Николе, за да се избегне кршење на гранки и евентуални
снегоизвали. Обемот на извршување на работите е следен:

 Зимзелени дрвја – 297 бр.
 Декоративни зимзелени дрвца – 262 бр.
 Декоративни жбунови – 430 бр.
 Украсни листопадни дрвца – 35 бр.
 Листопадни дрвца (ул.В.Влаховиќ) – 28 бр.
 Парковски инвентар (клупи) – 41 бр.
 Парковски инвентар (пешачки мостови) – 4 бр.

4. Дефинирање на обврските на сите директни учесници во
реализација оваа на Програма;

Оперативната програма е конципирана така да може веднаш да се
интервенира со постојаната механизација и работници.

Во првата фаза, во случај на временски неприлики (снег, ветер и
др.) се делува преку формирани тела и мобилни екипи и тоа:

I. КРИЗЕН ШТАБ

Име и презиме Адрерса Тел.број
1 Александар Давчев

Директор
ул.Кумановска бр.19 моб.076/365-741

2 Стево Петров
Помошник директор

ул.Рахилка Гонева бр.39 моб.076/210-733

3 Слободан Анчев
Секретар

ул.Никола Карев бр.5 моб.076/376-400
дом.032/442-528

4 Жаклина Јорданова
Шеф на книговодство

ул.Орце Николов бр.41 моб.076/376-401
дом.032/610-601

5 Јордан Михаиловски
Раководител на сектор
комунална хигиена

ул.Моша Пијаде бр.49 моб.076/376-403
дом.032/440-374

6 Дарко Максимов
Раководител на одделение за
јавни набавки

ул.Питу Гули бр.117 моб.076/482-349

7 Сашо Атанасов
Шофер

ул.Овчеполска бр.16 моб.076/376-404
дом.032/444-627

8 Весна Стаменкова
Книговодител

ул.Јане Сандански бр.22 моб.076/376-397
дом.032/441-012

Членовите на штабот се мобилни 24 часа
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II. МОБИЛНИ ЕКИПИ

A. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

КОМАНДИР: Мирослав Петров ул. Ударничка бр.21 моб.076/376-362 дом.032/441-696;
ЗАМ.КОМАНДИР: Рената Донева ул.Ударничка бр.8 моб. 076/376-326 дом. 032/443-657;

Ред.
бр.

Име и презиме Адреса Телефон

1 Мирослав Петров
командир

ул.Ударничка бр.21 076/376-362
032/441-696

2 Рената Донева
зам.командир

ул.Ударничка бр.8 032/443-657
076/376-326

3 Благој Трајчев ул.25-ти Мај бр.22 076/482-201
032/441-310

4 Ласте Трајковски ул.11-ти Октомври бр.82 076/508-737
5 Ацо Симоновски ул.Велко Влаховиќ бр.106 076/376-365
6 Глигор Ристов ул.Ударничка бр.4/28 076/376-364

032/441-884
7 Ацо Фимков ул.Ударничка 4/1 076/376-365
8 Злате Јованчев ул.Рахилка Гонева бр.32 078/226-061
9 Бранко Маџовски ул.Крсте Мисирков бр.6 077/756-529

10 Николче Петков с.Пеширово 075/559-533
11 Емилија Манасиева с.Дорфулија 078/874-552
12 Ирена Додевска с.Горобинци -
13 Илинка Миќева ул.29-ти Ноември бр.32 078/507-024
14 Клижана Павловска ул.Ударничка бр.4-15 078/459-313
15 Грозданка Радевска ул.Велко Влаховиќ бр.6 076/376-398
16 Владко Коцев ул.Питу Гули бр.79-14 076/365-173
17 Трајче Петров ул.Поглед бр.3 -
18 Трајче Златев ул.Младинска бр.81 -
19 Спасо Колев ул.Македонска бр.27А 076/648-045

B. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СО
МЕХАНИЗАЦИЈА

КОМАНДИР: Витомир Стојковски ул.Велко Влаховиќ бр.39/9 моб.076/482-192
дом.032/610-733;
ЗАМ.КОМАНДИР: Илија Крстев ул.Маршал Тито бр.37 моб. 076/376-396 дом.032/443-
212;

Ред.
бр.

Име и презиме Адреса Телефон

1 Витомир Стојковски
командир

ул.Велко Влаховиќ бр.39/9 076/482-192
032/610-733

2 Илија Крстев
зам.командир

ул.Маршал Тито бр.37 076/376-396
032/443-212
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3 Драги Стојчевски ул.Питу Гули бр.50 076/376-345
032/443-234

4 Јовица Милковски ул.4-ти Јули бр.53 076/376-338
5 Љупчо Стојчев ул.Ќиќевачка бр.64 076/376-344

032/441-799
6 Зоран Јосифов ул.Орце Николов бр.77 076/376-342
7 Кирчо Ефремов ул.Октомвриска бр.9 076/376-346

032/441-405
8 Илчо Николов ул.Велко Влаховиќ бр.28 076/376-355
9 Орце Василев ул.Скопска бр.26 076/376-324

10 Борче Давитков ул.Маршал Тито бр.17 076/376-347
11 Бранко Стаменковиќ ул.Септемвриска бр.37 076/376-340
12 Јован Николиќ ул.Септемвриска бр.37 076/376-341
13 Гоце Пановски ул.Сутјеска бр.48 076/376-367
14 Николче Доневски ул.Младинска бр.23 071/535-223
15 Зоран Колев ул.11-ти Октомври бр.26 076/355-458
16 Сретко Гавриловски ул.Ќиќевачка бр.10 071/654-712
17 Борче Јованчев ул.Младинска бр.1 078/924-157
18 Николче Сандев ул. 11-ти Октомври бр.32 -
19 Даниела Панова ул.Орце Николов бр.15А 071/367-725

Мобилната екипа располага со:
- Камион ФАП со плуг за снег – 1 бр.
- Соларка КМГ 533 – 1 бр.
- Комбиниран ровокопач – натоварувач со приклучни елементи за

зимско чистење (даска за чистење на снег) – 2 бр.
- Трактор ИМТ 539 со приколица МТЗ од 4 тони

Горенаведените возила доколку нема снежни врнежи ќе работат
согласно дневниот распоред, а со цел да се реализира програмата на
градско и вонградско зеленило. Во случај на врнежи до 15 cm.,
дежурните возила ја пратат работата на постојаните мобилни екипи во
градско и вонградски зеленило.

Доколку се врнежите над 15 cm. и со прогласување на
елементарна непогода на ниво на Град, се мобилизираат сите возила и
се ставаат во функција со сите останати мобилни екипи на другите јавни
претпријатија, под надзор на Општина Свети Николе.



Оперативна програма 2016/2017 ЈКП „Комуналец” - Свети Николе

6

C. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

КОМАНДИР: Јордан Михаиловски ул. Моша Пијаде бр.49 моб.076/376-403 дом.032/440-
374;
ЗАМ.КОМАНДИР: Игор Стојанов ул.Плоштад Илинден бр.20-15 моб.076/376-405 077/896-
351;

Ред.
бр.

Име и презиме Адреса Телефон

1 Јордан Михаиловски
командир

ул.Моша Пијаде бр.49 076/376-403
032/440-374

2 Игор Стојанов
зам.командир

ул.Плоштад Илинден
бр.20-15

076/376-405
077/896-351

3 Славе Манев ул.Глигор Прличев бр.10 076/376-350
4 Љупчо Петров ул.Карпошева бр.40 076/376-351

032/441-787
5 Игор Блажев ул.Трајан Циклев бр.7 076/376-353
6 Живко Петров ул.Гоце Делчев бр.18 076/376-348
7 Борче Арсовски с.Горобинци 076/376-349
8 Горјанчо Илиевски ул.Трајан Циклев бр.7 076/376-352
9 Митре Јосевски с.Амзибегово 076/376-361

10 Орце Пешевски ул.Ванчо Ангелов бр.18 076/376-354
11 Мице Николиќ ул. Септемвриска бр.37 076/376-369
12 Бранко Димитриевски с.Црнилиште 076/376-357
13 Орданче Гичев ул.Кумановска бр.42 076/365-178
14 Дејан Пешевски ул.Ванчо Ангелов бр.18 075/562-653
15 Трајчо Митровски ул.4-ти Јули бр.16 075/535-825
16 Илија Петров ул. 11-ти Октомври бр.76 075/524-911
17 Љубиша Арсовски ул.Велко Влаховиќ бр.145 075/554-694

D. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ФИЛТЕРНА СТАНИЦА И БУНАРИ
„ДИВЉАК”

КОМАНДИР: Делчо Динев ул.Сутјеска бр.11 моб.076/376-371
ЗАМ.КОМАНДИР: Нада Стојановска ул.Јане Сандански бр.7 моб.076/482-199
дом.032/440-303;

Ред.
бр.

Име и презиме Адреса Телефон

1 Делчо Динев
командир

ул.Сутјеска бр.11 076/376-371

2 Нада Стојановска
зам.командир

ул.Јане Сандански бр.7 076/482-199
032/440-303

3 Дејана Владева ул.Едвард Кардељ бр.46 076/376-256
4 Стојка Стаева ул.Карпошева бр.114 076/376-323

032/522-011
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5 Јордан Јосифов ул.Ударничка бр.4/9 076/482-536
032/444-374

6 Драги Петрушев ул.Младинска бр.9 076/376-325
032/443-227

7 Слободан Атанасов с.Горобинци 076/376-330
8 Слободан Додевски ул.Мирче Ацев бр.9 076/376-332

032/442-936
9 Горјанчо Митев с.Амзибегово 076/376-327

032/455-005
10 Горданчо Петров ул.Септемвриска бр.13 076/376-331

032/442-231
11 Стевчо Крстев ул.Моша Пијаде бр.21 076/376-328
12 Гаце Атанасовски Ул.Карпошева бр.200 076/376-329

032/441-126
13 Невенка Јосифова ул.Ударничка бр.4/9 076/482-536

032/444-374
14 Сашо Атанасовски ул.Карпошева бр.196 077/620-394
15 Стоје Јованчев ул.Велко Влаховиќ бр.2/14 078/712-918

E. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ГРАДСКИ ПАЗАР

КОМАНДИР: Гоче Иванов ул.Велко Влаховиќ бр.208 моб. 076/376-335;
ЗАМ.КОМАНДИР: Лазо Донев ул. Овчеполска бр.13 моб. 076/376-335 дом. 032/444-400;

Ред.
бр.

Име и презиме Адреса Телефон

1 Гоче Иванов ул.Велко Влаховиќ бр.208 076/376-360
2 Лазо Донев

командир
ул.Овчеполска бр.13 076/376-335

032/444-400
3 Вера Јанева

зам.командир
ул.Пионерска бр.10/1 076/376-395

032/443-940
4 Весна Стојанова ул.Карпошева бр.64 076/376-402
5 Љубинка Петрушева ул.Јане Сандански бр.56 076/376-408

032/442-413
6 Горан Ампов ул.Питу Гули бр.19А 078/332-011
7 Димитар Стојанов ул.Велко Влаховиќ бр.34/2 076/376-337

032/441-793
8 Коле Коцев ул.Велко Влаховиќ бр.143 076/376-322

032/442-643
9 Зоран Манасиев ул.Едвард Кардељ бр.8 076/376-319

032/442-028
10 Кирчо Стојановски ул.Младинска бр.20 076/376-406
11 Јонче Панев ул.29-ти Ноември бр.12 076/376-321
12 Илија Зафиров ул.Септемвриска бр.6 076/376-320

032/443-238
13 Роберт Јованчев ул.Ќиќевачка бр.23 -
14 Наташа Велкова с.Ерџелија 076/241-458
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III.НАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ

Постојаната работна сила ќе работи континуирано, согласно
Програмата за редовно одржување по реони и сектори. По отпочнување
на снежните врнежи ќе делуваат согласно предложената програма на
отстранување на паднати дрвја и гранки од коловозите, ослободување
на зимзелените дрвја и грмушки од снег, чистење на пешачки парковски
патеки, парковски инвентар, јавно прометните површини и друго.
Делувањето е континуирано и преку викендите и празниците.

Јавното комунално претпријатие „Комуналец” ќе делува со
групирање и прегрупирање на работната сила во рамките на постоечките
реони и тоа исклучиво дење, поради неосветленост на објектите.

Во случај на снежни врнежи над 15 cm. откако ќе се прогласи
елементарна непогода, се прогласува општа мобилизација на сите
вработени, и истите ќе делуваат во склоп на сите мобилизирани екипи на
ниво на град Свети Николе. Исто така, во договор со Општина Свети
Николе ќе биде ангажирана дополнителна механизација со цел во
најкраток временски период сите патишта во Општина Свети Николе да
бидат оспособени за сообраќај.

НАПОМЕНА:
 Спороведувањето на Програмата за зимско делување ќе

отпочне по усвојување од страна на Совет на Општина
Свети Николе и објавување во Службен гласник

 Без посебно известување, сите работници се должни да се
јават на своите пунктови во рок од 2 часа, доколку снежните
врнежи се поголеми од 15 cm.

 Време на делување: веднаш

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ” - СВ.НИКОЛЕ
Директор

Александар Давчев
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Програмата за изнесувањето, транспортирањето и депонирањето на
цврст комунален и технолошки отпад е во согласност со Законот за отпад на
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.68/2004) и Одлуката за
комунален ред на Општина Свети Николе објавена во Службен гласник на
Општина Свети Николе.

Програмата ќе се реализира преку ЈКП „Комуналец“ Свети Николе –
Сектор комунална хигиена кој ги врши дејностите собирање, транспортирање и
депонирање на комуналниот отпад.

Опслужно подрачје е град Свети Николе со 13.746 жители.

Собирање на отпадот

Собирањето на цврстиот комунален и технолошки отпад се врши со
специјални садови од 1,1 м3 распоредени на територијата на градот и
индустриските капацитети. Комуналниот отпад од физичките лица се собира од
неунифицирани садови што претставува голем проблем при собирањето на
комуналниот отпад. Во иднина потребно е да се унифицираат садовите за
собирање на комуналниот отпад, како и да се воспостави систем на примарна
селекција на отпадот уште при самиот извор.

ЈКП „Комуналец“ Свети Николе започна со уредување на т.н комунални
острови на кои се поставени и боксови за селектирање на отпад (пластика и
хартија).

На барање на урбаните заедници и приградските населби, или по
проценка на ЈКП „Комуналец“ Свети Николе ќе се вршат организирани мобилни
услуги за собирање на габаритен отпад од домаќинствата по систем на
доставување со цел да се намали количината на отпад кој се остава до или во
садовите за отпад.

Изнесување на отпадот

Динамиката за изнесување, транспортирање и депонирање на цврст,
комунален и технолошки отпад е изготвена во зависност од густината на
населението, количината на отпад кој се создава и наша проценка заснована
на секојдневната работа.

Физичкиот обем на задачите е дефиниран преку регистрирањето на
станбените, дворните и индустриските површини, како и превозните средства
со кои располагаме.

Димензионирањето на работната рака е извршено врз основа на
просечни норми и преку снимање на работните дневни задачи.

За обезбедување на квалитет во извршувањето на обврските, контрола
врз истата, предвидени се дневни задачи за секое возило кое учествува со
собирање на комуналниот отпад. Затоа е изготвен план за динамиката за
подигање на комуналниот отпад по следниот распоред:

- празнењето на садовите за комунален отпад со зафатнина од 1,1 м3 во
централното градско подрачје, како и на дел од поголемите
сообраќајници во градот (ул. Вељко Влаховиќ – ул. Филип II, ул.
Карпошева и ул. Крсте Мисирков) ќе се врши секој ден по еднаш
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- празнењето на боксовите за ПЕТ и хартија ќе се врши три пати во
неделата, а во централното градско подрачје – секојдневно

- подигањето на комуналниот отпад од физичките лица ќе се врши два
пати неделно

- во зависност од количината а отпадот кој се создава на дневна основа,
ќе се врши зголемување на обемот на изнесување на комуналниот отпад

Изнесувањето на отпадот ќе се врши непрекинато.
Повремен застој може да се појави во случај на лоши временски услови.
Реализацијата на предложената програма ќе се извршува со следнава
механизација:

Вид на
возило

Тип на возило Капацитет Година на
производство

Регистарски
број

Steyer 17S18/5P38/4x2 6595 cm3 1992 ST-231-VK
Steyer 18S23/P38/4x2/38 6595 cm3 1995 ST-085-VL
Steyer 18218S23/P384x2 40 6595 cm3 1994 ST-086-VL

IMT
трактор

539 - 1991 ST-043-VC

Приколица
MTZ

4T 4000 kg 1990 ST-516-VB

TAFE
трактор

42 DI - 2014 SN-2520-AB

Приколица - 4000 kg 2014 -

Преглед на непосредни извршители

Работно место Број на извршители
Раководител 1
Комунални хигиеничари 9
Шофер на специјално возило 3
Возач на трактор 2

Во продолжение следува детален приказ на динамиката на
изнесувањето на отпадот.
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Возач Славе Манев
Steyer 17S18/5P38/4x2 6595 cm3 1992 ST-231-VK
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П О Н Е Д Е Л Н И К

1. ул. Маршал Тито

 Мода АД – контејнери
 Сите контејнери во индустрискит дел

2. населба Бел Камен

 ул. 25-ти Мај (ул. 9-ти Мај)
 ул. Сутјеска (ул. Солунска)
 ул. Септемвриска (контејнери кај Шиткарски, Здравствен Дом, Нов

Парк)

3. ул. Велко Влаховиќ (ул. Филип II)

 од згради во Каракански бавчи до Сервис Бољер

4. контејнери во Централно градско подрачје

 контејнери пред Лепа Брена
 контејнери пред Астра
 контејнери кај нов паркинг плац
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В Т О Р Н И К

1. ул. Маршал Тито

 Мода АД – контејнери
 Контејнери кај С-Крој (Кумановец)
 Сите контејнери во индустриски дел

2. населба Бел Камен

 ул. Едвард Кардељ (ул. 8-ми Септември)
 ул.Улов Палме
 ул. Моша Пијаде (ул. Даме Груев)
 ул. Марика Арсова
 контејнери во населба накај Кнежје

3. ул. Велко Влаховиќ (ул. Филип II)

 контејнери кај Да-Петрол
 контејнери кај Хотел Овче Поле
 контејнери кај сервис Рисаф
 Здружение на возачи
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С Р Е Д А

1. ул. Маршал Тито

 Мода АД – контејнери
 Сите контејнери во индустрискит дел

2. ул. Велко Влаховиќ (ул. Филип II)

3. ул. Вера Циривири

4. ул. Орце Николов

5. ул. Младинска
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Возач Бранко
Димитровски

Steyer 18S23/P38/4x2/38 6595 cm3 1995 ST-085-VL
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П О Н Е Д Е Л Н И К

1. Контејнери во централно градско подрачје

 контејнери во Градски Пазар
 боксови од згради во Градски Пазар
 контејнери пред ПС (полициска станица)

2. ул. Кочо Рацин

 контејнери кај слаткара Парк
 контејнери позади зграда на Плоштад
 контејнери кај СОУ Кочо Рацин
 контејнери кај ресторан Лотос
 контејнери кај Спортска сала
 контејнери кај самопослуга на АК Џумајлија
 контејнери кај Детска градинка
 контејнери кај станбени згради
 контејнери на ул. Питу Гули

3. ул. Крсте Мисирков (од раскрсница со ул. К.Рацин до раскрсница со ул.
Карпошева)

 контејнери пред станбени згради во населба Лиска
 контејнери пред Агенција за вработување

4. ул. Карпошева

5. ул. Јане Сандански (спој од ул. К.Мисирков до станбени згради во Лозов
Расад)

6. ул. Скопска (кружна улица кај Слободан Даневски)
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В Т О Р Н И К

1. Контејнери во централно градско подрачје

 контејнери во Градски Пазар
 боксови од згради во Градски Пазар
 контејнери пред ПС (полициска станица)

2. ул. Кочо Рацин

 контејнери кај слаткара Парк
 контејнери позади зграда на Плоштад
 контејнери кај СОУ Кочо Рацин
 контејнери кај ресторан Лотос
 контејнери кај Спортска сала
 контејнери на раскрсница на ул.Кочо Рацин и ул. Крсте Мисирков
 контејнери кај станбена зграда (Чонч)

3. ул. Карпошева

 сите контејнери

4. ул. Македонска

 од Автобуска станица до Бо-Ко Трејд
 ул .Браќа Миладинови (од Управа до спој со ул. О Николов)

5. ул. Кумановска

6. ул. Ќиќевачка (сите места околу Отпад и контејнер кај Отпад)

7. ул. Ангел Трајчев (само главна улица)
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С Р Е Д А

1. Контејнери во централно градско подрачје

 контејнери во Градски Пазар
 боксови од згради во Градски Пазар
 контејнери пред ПС (полициска станица)

2. ул. Кочо Рацин

 контејнери кај слаткара Парк
 контејнери позади зграда на Плоштад
 контејнери кај СОУ Кочо Рацин
 контејнери кај ресторан Лотос
 контејнери кај Спортска сала

3. ул. Карпошева

 сите контејнери

4. ул. 4-ти Јули (улици помеѓу ул. В.Влаховиќ (ул. Филип II), ул. 29-ти
Ноември, ул. Младинска, ул.11-та Македонска бригада); (од Иле-Шатка,
згради Калофка до Горобински пат)

5. ул. 11-та Македонска бригада

6. ул. Скопска (помеѓу ул.Младинска, 29-ти Ноември и 11-та Македонска
бригада – кај Гано шофер)
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Возач Љупчо Петров
Steyer 18218S23/P384x2 40 6595 cm3 1994 ST-086-VL
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П О Н Е Д Е Л Н И К

1. ул. Ленинова (ул.23-ти Октомври)

 контејнери кај Основен Суд
 контејнери пред Стоковна куќа

2. ул. Цветан Димов

 контејнери позади Стоковна куќа
 ул. Мирчр Ацев и
 ул.Пионерска

3. ул. Ванчо Ангелов

 населба Ливади
 од ул.Ванчо Ангелов бр.25, до Иле Америката
 контејнери во градски гробишта

4. Контејнер во Рецко Маало

5. ул. 29-ти Ноември

 од Марко Манич, покрај Веле до Гано и конфекција Блажо

6. ул. Скопска

 од ширина кај Спасе Шора
 дел од ул.Скопска помеѓу ул.Карпошева и ул.29-ти Ноември

(продавница Шора) до ул.Младинска

7. ул. Браќа Миладинови (дел)

 улички пред Управа и Гоче Слаткара

8. ул. Јане Сандански (дел)

 слеп крак кај Сашо (Прцо) – контејнер
 од спој со ул.Крсте Мисирков, дел од ул.Никола Карев (кај Зоран

Данев)

9. ул. Македонска (дел)

10.ул. Пиринска

11.ул. Велко Влаховиќ (ул. Филип II) (дел)
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В Т О Р Н И К

1. ул. Ленинова

 контејнери кај Основен Суд
 контејнери пред Стоковна куќа и

2. ул. Велко Влаховиќ (ул. Филип II) (дел)
контејнер кај сервис Тони
контејнер кај сервис Дух

3. ул. Карл Маркс

 од спој со ул. Карпошева до складиште Ател
 од мост на ул. Питу Гули, ул. Јане Сандански (кај Гоневи)

4. населба Поглед

 ул.11 Македонска Бригада (дел до ул. Светиниколска)
 ул. Светиниколска
 ул.Партизанска

5. населба Шутка

 ул. Ќиќевачка (дел)
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С Р Е Д А

1. ул. Ленинова

 контејнери кај Основен Суд
 контејнери пред Стоковна куќа

2. Населба Рецко Маало

 контејнер во Рецко Маало

3. населба Лиска

 ул. Овчеполска (спој со ул. Крсте Мисирков)
 ул. Ударничка
 ул.Глигор Прличев
 ул.Индира Ганди
 ул.Питу Гули (до Мост кај Градски Базент)

4. Населба Рецко Маало

 контејнери во Рецко Маало
 ул. 11 Октомври (само главна) и
 ул. Гоце Делчев (само главна)
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Возач Игор Блажов
IMT

трактор
539 1991 ST-043-VC
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П О Н Е Д Е Л Н И К

1. ул.Велко Влаховиќ (ул. Филип II)

 тесни улички кај Бацоц и Речко
 тесни улички над Автобуска станица (Николчо полицаец)

2. ул. Првомајска

 кај Туфли и Стево Максимов

3. ул. Пролетерска

4. населба Бел Камен

 пат накај Крушки

5. ул. Питу Гули

 улици кај Војо шофер
 улици кај Стамен – самп оил

6. ул. Трајан Циклев

7. ул. Вардарска
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В Т О Р Н И К

1. ул. Маршал Тито

 улички позади зграда Лепа Брена

2. ул. Септемвриска

 улица кај Бранко поп
 улички под Нов Парк (Гано полицаец)

3. ул. Ангел Трајчев

 сите тесни и слепи улички

4. ул. Маршал Тито

 слепа уличка кај Дојчин

5. 11–ти Октомври

 тесни улички во Рецко Маало

6. населба позади млекара на Хемипром
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С Р Е Д А

1. ул. Октомвриска (Пекмез маало)

2. ул. Јане Сандански

 кај Слободан правник
 кај Баже чкр (пекмез маало)

3. ул. Никола Карев

4. ул. Крсте Мисирков

 од кај Трајче инспектор, круг до Жаре парк
 кај маало кај Гордан Здравков
 слепа улица кај Прцо

5. населба кај Шумски

6. Градски гробишта (внатрешен дел)

7. Трафостаница на ЕВН

8. населба преку штипски пат

9. ул. Гоце Делчев (Рецко маало)

10.ул. Ленинива

 бункери зад зграда Отекс

11.ул. Васка Циклева

 улички покрај река Поток и кај Тоше пластика

12.ул. Велко Влаховиќ

 дуќани кај стара килимара (Сашо Накев)
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Депонирање на отпадот

Депонирањето на отпадот се врши на градска депонија за цврст
комунален отпад која се наоѓа во м.в „Љубичин Дол“ КП 4876/1 во КО
с.Немањици со површина од 63000 м2. Моменталната исполентост на
депонијата е V =  45000 м3, а Vmax = 180000м3. Моменталната исполнетост на
депонијата е 35%-40%.

Планирани активности за градската депонија во наредниот период се:
- оградување на депонијата покрај пристапниот пат до платото на двете

депонии
- санација на пристапниот пат до платоата на депонијата (по можност

асфалтирање) во должина од 1480 м. и ширина од 3,5 м.
- бетонирање или афсактирање на плато со рампа за маневрирање на

возилата. На овој начин ќе се овозможи секојдневно покривање на
депонираниот отпад со инертен натеријал со цел да се спречи
разлетување на лесни фракции од отпадот (најлон кеси, хартија и сл.),
ширење на непријатни мириси, присуство на инсекти, птици, глодари и
сл.

- изградба на стражарска куќичка
- поставување на рампа за влез на депонијата и огласна табла

Раководител на сектор ЈКП “Комуналец”
комунална хигиена Директор

_____________________                                ___________________
Јордан Михаиловски Александар Давчев
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Преглед на планирани приходи и расходи

К-ТО О П И С ИЗНОС
учество

во  %
400 Потрошени суровини и материјали 88 0,57
401 Потрошен канцелариски материјал 61 0,40
4011 Потрошен материјал за зимско одржување 20 0,13
4012 Средства за одржување на хигиена 14 0,09
4013 Потрошени средства во Парк 6 0,04
4014 Заштитна облека на вработени 36 0,23
4030 Потрошени електрична енергија 80 0,52
4034 Потрошено гориво 1748 11,38
4035 Потрошено огревно дрво 7 0,05
405 Одржување на опрема 1321 8,60
410 Трошоци за превоз на вработени 5 0,03
411 ПТТ услуги 92 0,60
419 Регистрација на возила и патарина 70 0,46
419 Услуги од други 181 1,18
419 Одржување на компјутери 83 0,54
4229 Трошоци за здравствен преглед на вработени 20 0,13
4414 Трошоци за семинари 27 0,18
442 Надомест на членови на УО 42 0,27
443 Трошоци за спонзорство и донации 2 0,01
444 Трошоци за репрезентација 80 0,52
446 Надомест за платен промет 84 0,55
447 Членар.,ТВ претплата и административна такса 35 0,23

449
Т/ци за прав. адвок. нотар.и интелакт.усл. и усл. за
вешт. 174 1,13

44907 Трошоци за привремено ангажирани лица 980 6,38
4491 Дневни,стручни списанија,огласи 50 0,33
4493 Судски трошоци 40 0,26
4684 Надом. на штета на правни и физички лица 50 0,33
4693 Трошоци од минати години 197 1,28
474 Камата 136 0,89
2404 Нето плата 6637 43,20
234-6 Персонален данок и придонеси 2999 19,52

В к у п н о : 15365 100.00
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ред.бр. ПРИХОДИ                                                 Ед.мера
Ед.

Цена Износ
учество

во  %
1 Деловни простории 532.726м3 5 2663 15,28

2
Фирми-двор,админ.згради 2.597.071м2*0.3;
241.544м2*5 1987 11,40

3 Во школи и градинки  137.760м2*3; 290.460 м2*0.3 500 2,87
4 Домакинства - стан 3.458.273 м2 3 10375 59,55
5 Домакинства - двор 5.677.013 м2 0,3 1703 9,77
6 Патнички возила 135 0,77
7 Товарни возила 30 0,17

В к у п н о : 17393 99,83
1 Приходи од  други услуги 24 0,14
2 Приходи од напл.пенали и судски т/ци 5 0,03
3 Приходи од камати 1 0,01
4 Други приходи

В к у п н о : 17423 100,00

Извори на финансирање

Предвидената програма ќе се финансира од следните извори:

- сопствени средства

Шеф на книговодство
_____________________

Жаклина Јорданова
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„КОМУНАЛЕЦ” – СВЕТИ НИКОЛЕ

ПЛАН
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД

ПОЖАРИ НА ДЕПОНИЈА ЗА
КОМУНАЛЕН ОТПАД ВО СВЕТИ

НИКОЛЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Декември, 2016 година



ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ НА ДЕПОНИЈА ЗА
КОМУНАЛЕН ОТПАД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 2017 ГОДИНА

2

Планот за заштита и спасување од пожари подразбира подготовки и
спроведување на превентивни мерки за попречување на избивање на пожари,
како и подготовки и спроведување мерки за гасење пожари и санација на
последиците од пожарите.

Планирањето на заштитата и спасувањето од пожари од страна на ЈКП
„Комуналец“ Свети Николе подразбира:

- организирање и подготовка на силите за гасење на пожарите
- организирање на набљудување и известување за појава на пожар
- гасење и локализирање на пожарот
- спасување на луѓето и материјалните добра од депонијата и подрачјето

загрозено од пожарот

Планот за заштита и спасување од пожари се состои од:

1. Организација на превентивни мерки за заштита од пожар на
градска депонија за комунален отпад во Свети Николе.

Тука првенствени спаѓаат следните активности:

a. постојано следење и набљудување на градската депонија и
просторот околу неа и навремено превземање на мерки со цел
спречување на пожар, негово локализирање, гасење доколу е
можно и правовремено информирање за настанатата состојба кај
претпоставените. Следењето на теренот се врши од наши
работници кои се ангажирани околу работата на депонијата
(стражарска служба, работници кои вршат одлагање на
комуналниот отпад)

b. постојаност на преодноста до пристапниот пат до градска депонија
ќе овозможиме со редовно чистење и одржување

c. одорување со механизација околу целокупната површина каде се
одлага комуналниот отпад и каде е најголемата опасност од
настанување и ширење на пожарот

2. Преглед на подетални зони на пожари:

a. градската депонија се наоѓа на 6 км источно од градот на пат кон
с.Немањици во м.в „Љубичин Дол“ на дел од КП 4876/1 во КО
с.Немањици, која се протега до река „Мавровоца“. Вкупната
површина на депонијата е околу 63000 м2, од кои за депонирање
на отпад се користат 7000 м2

b. просторот околу градската депонија за комунален отпад е
обраснат со ниска трева и во непосредна близина нема шума и
други објекти кои би биле потенцијално загрозени. На предниот
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дел на депонијата се наоѓаат насади на винови лози на
индивидуални одгледувачи

3. Преглед на формациски и прирачни средства за гаснење на пожар

a. формациски ЈКП „Комуналец“ Свети Николе е конципирано така да
може веднаш да интервенира со постојаната механизација, алати
и работници, и да делува преку формирани тела и мобилни екипи

I. КРИЗЕН ШТАБ

Име и презиме Адрерса Тел.број
1 Александар Давчев

Директор
ул.Кумановска бр.19 моб.076/365-741

2 Стево Петров
Помошник директор

ул.Рахилка Гонева бр.39 моб.076/210-733

3 Слободан Анчев
Секретар

ул.Никола Карев бр.5 моб.076/376-400
дом.032/442-528

4 Жаклина Јорданова
Шеф на книговодство

ул.Орце Николов бр.41 моб.076/376-401
дом.032/610-601

5 Јордан Михаиловски
Раководител на сектор
комунална хигиена

ул.Моша Пијаде бр.49 моб.076/376-403
дом.032/440-374

6 Дарко Максимов
Раководител на одделение за
јавни набавки

ул.Питу Гули бр.117 моб.076/482-349

7 Сашо Атанасов
Шофер

ул.Овчеполска бр.16 моб.076/376-404
дом.032/444-627

8 Весна Стаменкова
Книговодител

ул.Јане Сандански бр.22 моб.076/376-397
дом.032/441-012

II. МОБИЛНИ ЕКИПИ

A. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

КОМАНДИР: Мирослав Петров ул. Ударничка бр.21 моб.076/376-362 дом.032/441-696;
ЗАМ.КОМАНДИР: Рената Донева ул.Ударничка бр.8 моб. 076/376-326 дом. 032/443-657;

Ред.
бр.

Име и презиме Адреса Телефон

1 Мирослав Петров
командир

ул.Ударничка бр.21 076/376-362
032/441-696

2 Рената Донева
зам.командир

ул.Ударничка бр.8 032/443-657
076/376-326
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3 Благој Трајчев ул.25-ти Мај бр.22 076/482-201
032/441-310

4 Ласте Трајковски ул.11-ти Октомври бр.82 076/508-737
5 Ацо Симоновски ул.Велко Влаховиќ бр.106 076/376-365
6 Глигор Ристов ул.Ударничка бр.4/28 076/376-364

032/441-884
7 Ацо Фимков ул.Ударничка 4/1 076/376-365
8 Злате Јованчев ул.Рахилка Гонева бр.32 078/226-061
9 Бранко Маџовски ул.Крсте Мисирков бр.6 077/756-529

10 Николче Петков с.Пеширово 075/559-533
11 Емилија Манасиева с.Дорфулија 078/874-552
12 Ирена Додевска с.Горобинци -
13 Илинка Миќева ул.29-ти Ноември бр.32 078/507-024
14 Клижана Павловска ул.Ударничка бр.4-15 078/459-313
15 Грозданка Радевска ул.Велко Влаховиќ бр.6 076/376-398
16 Владко Коцев ул.Питу Гули бр.79-14 076/365-173
17 Трајче Петров ул.Поглед бр.3 -
18 Трајче Златев ул.Младинска бр.81 -
19 Спасо Колев ул.Македонска бр.27А 076/648-045

B. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СО
МЕХАНИЗАЦИЈА

КОМАНДИР: Витомир Стојковски ул.Велко Влаховиќ бр.39/9 моб.076/482-192 дом.032/610-733;
ЗАМ.КОМАНДИР: Илија Крстев ул.Маршал Тито бр.37 моб. 076/376-396 дом.032/443-212;

Ред.
бр.

Име и презиме Адреса Телефон

1 Витомир Стојковски
командир

ул.Велко Влаховиќ бр.39/9 076/482-192
032/610-733

2 Илија Крстев
зам.командир

ул.Маршал Тито бр.37 076/376-396
032/443-212

3 Драги Стојчевски ул.Питу Гули бр.50 076/376-345
032/443-234

4 Јовица Милковски ул.4-ти Јули бр.53 076/376-338
5 Љупчо Стојчев ул.Ќиќевачка бр.64 076/376-344

032/441-799
6 Зоран Јосифов ул.Орце Николов бр.77 076/376-342
7 Кирчо Ефремов ул.Октомвриска бр.9 076/376-346

032/441-405
8 Илчо Николов ул.Велко Влаховиќ бр.28 076/376-355
9 Орце Василев ул.Скопска бр.26 076/376-324

10 Борче Давитков ул.Маршал Тито бр.17 076/376-347
11 Бранко Стаменковиќ ул.Септемвриска бр.37 076/376-340
12 Јован Николиќ ул.Септемвриска бр.37 076/376-341
13 Гоце Пановски ул.Сутјеска бр.48 076/376-367
14 Николче Доневски ул.Младинска бр.23 071/535-223
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15 Зоран Колев ул.11-ти Октомври бр.26 076/355-458
16 Сретко Гавриловски ул.Ќиќевачка бр.10 071/654-712
17 Борче Јованчев ул.Младинска бр.1 078/924-157
18 Николче Сандев ул. 11-ти Октомври бр.32 -
19 Даниела Панова ул.Орце Николов бр.15А 071/367-725

C. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

КОМАНДИР: Јордан Михаиловски ул. Моша Пијаде бр.49 моб.076/376-403 дом.032/440-374;
ЗАМ.КОМАНДИР: Игор Стојанов ул.Плоштад Илинден бр.20-15 моб.076/376-405 077/896-351;

Ред.
бр.

Име и презиме Адреса Телефон

1 Јордан Михаиловски
командир

ул.Моша Пијаде бр.49 076/376-403
032/440-374

2 Игор Стојанов
зам.командир

ул.Плоштад Илинден
бр.20-15

076/376-405
077/896-351

3 Славе Манев ул.Глигор Прличев бр.10 076/376-350
4 Љупчо Петров ул.Карпошева бр.40 076/376-351

032/441-787
5 Игор Блажев ул.Трајан Циклев бр.7 076/376-353
6 Живко Петров ул.Гоце Делчев бр.18 076/376-348
7 Борче Арсовски с.Горобинци 076/376-349
8 Горјанчо Илиевски ул.Трајан Циклев бр.7 076/376-352
9 Митре Јосевски с.Амзибегово 076/376-361

10 Орце Пешевски ул.Ванчо Ангелов бр.18 076/376-354
11 Мице Николиќ ул. Септемвриска бр.37 076/376-369
12 Бранко Димитриевски с.Црнилиште 076/376-357
13 Орданче Гичев ул.Кумановска бр.42 076/365-178
14 Дејан Пешевски ул.Ванчо Ангелов бр.18 075/562-653
15 Трајчо Митровски ул.4-ти Јули бр.16 075/535-825
16 Илија Петров ул. 11-ти Октомври бр.76 075/524-911
17 Љубиша Арсовски ул.Велко Влаховиќ бр.145 075/554-694

D. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ФИЛТЕРНА СТАНИЦА И БУНАРИ
„ДИВЉАК”

КОМАНДИР: Делчо Динев ул.Сутјеска бр.11 моб.076/376-371
ЗАМ.КОМАНДИР: Нада Стојановска ул.Јане Сандански бр.7 моб.076/482-199 дом.032/440-303;

Ред.
бр.

Име и презиме Адреса Телефон

1 Делчо Динев
командир

ул.Сутјеска бр.11 076/376-371

2 Нада Стојановска
зам.командир

ул.Јане Сандански бр.7 076/482-199
032/440-303
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3 Дејана Владева ул.Едвард Кардељ бр.46 076/376-256
4 Стојка Стаева ул.Карпошева бр.114 076/376-323

032/522-011
5 Јордан Јосифов ул.Ударничка бр.4/9 076/482-536

032/444-374
6 Драги Петрушев ул.Младинска бр.9 076/376-325

032/443-227
7 Слободан Атанасов с.Горобинци 076/376-330
8 Слободан Додевски ул.Мирче Ацев бр.9 076/376-332

032/442-936
9 Горјанчо Митев с.Амзибегово 076/376-327

032/455-005
10 Горданчо Петров ул.Септемвриска бр.13 076/376-331

032/442-231
11 Стевчо Крстев ул.Моша Пијаде бр.21 076/376-328
12 Гаце Атанасовски Ул.Карпошева бр.200 076/376-329

032/441-126
13 Невенка Јосифова ул.Ударничка бр.4/9 076/482-536

032/444-374
14 Сашо Атанасовски ул.Карпошева бр.196 077/620-394
15 Стоје Јованчев ул.Велко Влаховиќ бр.2/14 078/712-918

E. ПОСТОЈАНА МОБИЛНА ЕКИПА – ОДДЕЛ ГРАДСКИ ПАЗАР

КОМАНДИР: Гоче Иванов ул.Велко Влаховиќ бр.208 моб. 076/376-335;
ЗАМ.КОМАНДИР: Лазо Донев ул. Овчеполска бр.13 моб. 076/376-335 дом. 032/444-400;

Ред.
бр.

Име и презиме Адреса Телефон

1 Гоче Иванов ул.Велко Влаховиќ бр.208 076/376-360
2 Лазо Донев

командир
ул.Овчеполска бр.13 076/376-335

032/444-400
3 Вера Јанева

зам.командир
ул.Пионерска бр.10/1 076/376-395

032/443-940
4 Весна Стојанова ул.Карпошева бр.64 076/376-402
5 Љубинка Петрушева ул.Јане Сандански бр.56 076/376-408

032/442-413
6 Горан Ампов ул.Питу Гули бр.19А 078/332-011
7 Димитар Стојанов ул.Велко Влаховиќ бр.34/2 076/376-337

032/441-793
8 Коле Коцев ул.Велко Влаховиќ бр.143 076/376-322

032/442-643
9 Зоран Манасиев ул.Едвард Кардељ бр.8 076/376-319

032/442-028
10 Кирчо Стојановски ул.Младинска бр.20 076/376-406
11 Јонче Панев ул.29-ти Ноември бр.12 076/376-321
12 Илија Зафиров ул.Септемвриска бр.6 076/376-320
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032/443-238
13 Роберт Јованчев ул.Ќиќевачка бр.23 -
14 Наташа Велкова с.Ерџелија 076/241-458

ЈКП „Комуналец“ Свети Николе располага со:

 лопати – 100 броја
 гребулки – 50 броја
 вили – 50 броја
 мотики – 50 броја
 ПП апарати

 S – 6 бр.9
 S – 9 бр.7

4. Шема за пристап до градска депонија за комунален отпад и
противпожарни правци

Пристапниот пат до градска депонија за комунален отпад е асфалт (пат
спрема с.Немаљици, 6 км од излез на градот) и пат „Макадам“ покриен со
тампон од песок и дебелина на тампон од околу 25 см. Должината на патот е
1480 м. и води до горната платформа за одлагање на комунален отпад која има
околу 500 м2 широчина за маневрирање на возилата. Широчината на
пристапниот пат е околу 3,5 м. потребно време за пристигнување на
противпожарно возило е околу 15 мин.

Во случај на поголем пожар, односно пожарот да заземе поголем размер
и да не може да се конторлира, итно ќе бидат информирани и известени:

- противпожарна бригада на тел.193
- Центар за управување со кризи на тел.032/441-161
- Дирекција за заштита и спасување на тел.032/440-489

Раководител на сектор ЈКП “Комуналец”
комунална хигиена Директор

_____________________                                ___________________
Јордан Михаиловски Александар Давчев
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„КОМУНАЛЕЦ” – СВЕТИ НИКОЛЕ

АКТИВНОСТИ
КОИ СЕ ПРЕДВИДУВААТ ДА СЕ
СПРОВЕДАТ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО

ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
ЗА 2017 ГОДИНА

Декември, 2016 година
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Активности кои се планираат да се спроведат во Паркови и зеленило во
2017 година се следните:

 Нега на растителноста

1. прашење и плевење на земјиштето под дрвјата и грмушките

2. ѓубрење и полевање

3. кроење на дрвјата и грмушките

4. чистење на зелените површини од суви и болни дрвја и грмушки

5. кастрење на старите дрвја

6. садење на нови листопадни дрвца и зимзелени дрвца и грмушки

7. одржување на тревните површини

8. косење на тревните површини и нивно полевање

9. косење и одржување на Градскиот стадион

10.косење и одржување на новиот стадион кај Шумски

11.косење и одржување на зелените површини околу станбените згради

12.поставување на нови клупи и корпи во зелените површини

13.поправка и фарбање на старите клупи

14.одржување на трендафилите се состои во следното: кроење, ѓубрење,

окопување, чистење на исушени гранки, лисја и прецветани цветови,

полевање, заштита од штетни инсекти и болести

15.правење на расад на пролетни и летни цвеќиња

16.пикирање на расад во саксии

17.правење на резници од трендафили

18.садење на цвеќињата во тревните површини

19.одржувањето на цвеќињата се состои во следното: прашење, плевење,

ѓубрење, полевање, заштита од штетни инсекти и болести

20.одржување и метење на улиците

21.собирање на шумата во зелените површини (собирањето на шумата се

врши во месеците ноември и декември)

22.одржување на булеварот

23.одржување на двете фонтани

24.одржување на кружните текови
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 Парк „Лазар Колишевски” (нов парк)

Паркот зафаќа површина од 80.000 м2.

Активности кои се планираат да се спроведат во Парк „Лазар Колишевски”

(нов парк):

1. да се исчистат стазите од троскот

2. да се поправат стазите за шетање

3. да се исчистат скалите од троскот и трева

Нега на расителноста:

1. прашење и плевење на земјиштето под дрвјата и грмушките

2. ѓубрење и полевање

3. кроење на дрвјата и грмушките

4. заштита на наранетите и загниените дрвја

5. чистење на зелените површини од суви и болни дрвја и грмушки

6. кастрење на старите дрвја

7. садење на нови листопадни дрвца и зимзелени дрвца, грмушки и

жбунови

8. одржување на тревните површини

9. косење на тревните површини и нивно полевање

10.реконструкција на зелените површини

11.изградба на декоративни ѕидчиња

12.изградба на потпорни ѕидови

13.изградба и озеленување на беседки

14.садење на живи огради

15.поставување на нови клупи и корпи во зелените површини

16.садење на трендафили во парцелите што се одредени за

трендафили

17.собирање на шумата во зелените површини

Референт на паркови ЈКП „Комуналец”
и зеленило Директор

_____________________ ____________________
Мирослав Петров Александар Давчев
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ПЛАН ЗА РАБОТА НА ГРАДСКИ ПАЗАР СВ.НИКОЛЕ ЗА
2017 ГОДИНА

Градскиот пазар во Св.Николе кој е лоциран во централното
градско подрачје на граѓаните им нуди купување и
продавање на стоки на организиран пазар и истиот како
таков веќе функционира неколку децении наназад, но за жал
во многу тешки технички услови.

Градскиот пазар во Св.Николе фунционира во склоп на ЈКП
Комуналец. Пазарот е комбинација од отворен и затворен
тип и истиот зафаќа вкупна површина од 4546 м2. Од
вкупната површина 3432 м2 се од отворен карактер,а
останатите 1114 м2 се од затворен.

Во затворениот дел од пазарот 600 м2 се дуќани во приватна
сопственост и канцеларии за вработените во Градскиот
пазар,а во останатиот дел се сместени 40 метални тезги и 7
разладни витрини.

Во отворениот дел од пазарот  кој зафаќа површина од 3432
м2 функционираат неколку дуќани,кои од 2016 година се во
приватна сопственост и 90 тезги. Поради зголемување на
ефикасноста во давањето на услугите кон
граганите,подобрување на условите и изгледот на
пазарот,неопходна е санација и реконструкција на
внатрешниот и надворешниот дел.
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Затворен (внатрешен) дел од пазарот

1. Санацијата на кровната конструкција со површина од 1114
м2.
За време на временски непогоди (дожд, снег) пазарот се
полни со вода која попречува во извршувањето на
активностите и при тоа видно се нарушени минимално
здравствено-санитарните услови за работа.Имаме
секојдневна реакција од закупците на дуќаните и од
закупците на тезгите внатре во пазарот поради овој проблем.
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2. Поради проблемите со кровата конструкција ѕидовите
внатре во пазарот се сосема уништени при што неопходно е
нивно малтерисување, белење.
3. Поправка на таванските сијалици или замена со нови
неонски светла или рефлектори.
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4. Дуќаните во затворениот дел од пазарот кој се во приватна
сопственост сеуште немаат сопствени броила за електрична
енергијa. Така ЈКП Комуналец е принуден да им ги чита
броилата и потоа да им ја фактурира електричната
енергија,што е против законски. Истиот проблем е лесно
решлив и надминлив со изработка на сопствен елаборат и
приклучок при што истите се веќе неколку пати известени и
опоменати.
5. Истите тие сопственици на дуќани внатре во пазарот не
плаќаат никаков надомест за одржување на нардворешниот
простор околу нивните дуќани. Ние сме приморани да го
чистиме и одржуваме тој дел, при што трошиме средстава за
хигиена и средства за работа.
6. 40-те метални тезги кои се наоѓаат внатре во пазарот се
користат за продажба или за чување на роба. Истите тие
тезги се толку оштетени што не ѓи исполнуваат минимално
техничките услови за работа и има потреба од
реконструкција (фарбање,нумерирање) или пак замена со
нови.
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7. Во внатрешниот дел на пазарот двапати годишно,односно
на секои шест месеци потребно е да се изврши дезинфекција,
дезинсекција и дератизација.
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Отворен (надворешен) дел од пазарот

1. Надворешниот дел од пазарот е речиси целосно оштетен.
Поради тоа потебно е асфалтирање или дел од асфалтната
подлога да се санира со бекатонски плочки. Вкупно
оштетениот дел односно делот со дупки е околу 100 м2.

2. Поради обезбедување и одржување на поголема хигиена
надвор во пазарот,потребна е набавка на 30 пластични и
лимени канти за отпад и канти со помал обем. Истите тие ке
бидат распоредени од околу, што на закупците на тезги и
коцки ќе им се обезбедат подобри услови за хигиена.

3. Неопходна е поправка на 90-те тезги во надворешниот дел
на пазарот кои се видно оштетени и дотраени. Потребна им е
нова кровна конструкција, фарбање, нумерирање или
евентуално замена со нови.
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4. Дуќаните кои се во надворешниот дел од пазарот веќе од
30.06.2016 година се продадени на физички и правни лица и
со нив веќе не стопанисува ЈКП Комуналец.
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5. Според законот за пазари една третина од надворешниот
дел на пазарот треба да е покриен со настрешница или околу
1000 м2.

6. На секои 500 м2 пазарот е должен да постави чешми за
вода. Во случајов нам ни се потребни најмалку две чешми
надвор за нормално функционирање.

7. Влезната улица на пазарот саботно време се користи како
место за продажба,при што имаме секојдневна реакција од
жителите кои живеат на оваа улица особено во пазарниот ден
сабота. Доколку бараката (млечно) на Житопродукт  која е од
времен карактер и е во сопственост на Општина Св.Николе и
не функционира биде дислоцирана или срушена ќе добиеме
простор од 200 м2. На тој начин закупците кои се на влезната
улица ќе бидат префрлени на овој простор. Со самото тоа ќе
се обезбеди ефикасен пристап за купувачите и за возилата.

8. Да се обезбеди паркинг простор за возилата во денот
сабота.

9. Набавка на заштитна облека на вработените, алати и
средства за работа, средства за хигиена, канцелариски
материјал кои дополнително ќе бидат наведени во планот за
јавни набавки.

Раководител на ЈКП „Комуналец”
градски пазар Директор

_____________________ ____________________
Гоче Иванов Александар Давчев
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Програмата за одржување на водовод и канализација содржи:

А. Водовод

1. редовно одржување на водовод
2. редовно отклонување на дефекти
3. изработка на водоводни шахти
4. поставување на вентили од водоводни шахти

1.1Во делот од редот на одржување на водоводна мрежа е опфатено
секојдневна контрола на мрежа, проверка на затварачи, проверка на
шахти, редовното чистење на водомери спрема досегашните искуства се
движи околу 192 броја на годишно ниво.

1.2Во делот на мерните инструменти, редовна замена на репарирани од
страна на ЈКП Комуналец и нови купени од корисниците на вода, чиј
број се движи околу 265 броја на годишно ниво.

1.3Во делот на редовно одржување на дефекти се подразбира сечење на
асфалт – бетон, отклонување на дефектот и поново враќање на истото
во првобитна положба или крпење со бекатон.

1.4Замена на вентили и шахти на водоводни чворови (раскрсници) каде се
сопираат големи реони на вода при отстранување на дефекти, па се
предвидува нови шахти и вентили во сите чворови кои треба да се
изработат, со што ќе се скратат реоните и ќе се намали растојанието при
сопирање на вода при настанати дефекти и било кои други работи.
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Б. Канализација

1. редовно одржување на канализација
2. изработка на RS
3. обнова и поставување на капаци

2.1 За успешно работење на фекалната канализација потребно е
секојдневно одржување и чистење на ревизионите шахти. За
одржување на фекална канализација потребни се следните рачни
алати за секојдневна работа. За поуспешно одржување на
линиите потребно е потребна и механа опременост на групата со
специјално возило, цистерна и влечни средства.

2.2 Поради дотраеност на дел од шахтите потребно е обнова –
реконструкција на дел од постоечките шахти.

2.3 Поради поголеми растојанија помеѓу ревизионите шахти каде не
може да се интервенира со горе наведената опрема, треба да се
изработат нови шахти, за што треба да се набават тешки и
средни капаци.

НАПОМЕНА: За успешно одржување на горенаведените работи
потребни се следните материјали кои се дадени во табларниот дел

Референт по водовод ЈКП „Комуналец”
и канализација Директор

_____________________ ___________________
Витомир Стојковски Александар Давчев
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Поцинкован водоводен фитинг, водоводни арматури и помошен материјал за
спојување и одржување на водоводна мрежа

Ред
Бр.

Назив на артикал Ед.
мерка

Коли-
чина

1 2 3 4
Поцинкована фитингарија

1 Колено 2'' 1/2 парче 5

2 Колено 2'' парче 10

3 Колено 6/4'' парче 10

4 Колено 5/4'' парче 10

5 Колено 1'' парче 20

6 Колено 3/4'' парче 20

7 Колено 1/2'' парче 20

8 Муф 2'' 1/2 парче 5

9 Муф 2'' парче 20

10 Муф 6/4'' парче 20

11 Муф 5/4'' парче 20

12 Муф 1'' парче 20

13 Муф 3/4'' парче 20

14 Муф 1/2” парче 20

15 Дупла нипла 2'' ½ x 2'' ½ парче 5

16 Дупла нипла 2'' x 2'' парче 10

17 Дупла нипла 6/4'' x 6/4'' парче 20

18 Дупла нипла 5/4'' x 5/4'' парче 20

19 Дупла нипла 1'' x 1'' парче 20

20 Дупла нипла 3/4'' x 3/4'' парче 20

21 Дупла нипла 1/2'' x 1/2'' парче 20

22 Тештик 2'' ½ x 2'' ½ парче 2

23 Тештик 2'' x 2'' парче 10

24 Тештик 6/4'' x 6/4'' парче 10

25 Тештик 5/4'' x 5/4'' парче 10

26 Тештик 1'' x 1'' парче 10

27 Тештик 3/4'' x 3/4'' парче 10

28 Тештик 1/2'' x 1/2'' парче 10

29 Шибер вентил 2'' ½ парче 2

30 Шибер вентил 2'' парче 5



ПРOГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 ГОДИНА

5

31 Шибер вентил 6/4'' парче 10

32 Шибер вентил 5/4'' парче 10

33 Шибер вентил 1'' парче 10

34 Шибер вентил 3/4'' парче 10

35 Шибер вентил 1/2'' парче 10

36 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 20

m’ 100

37 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 25

m’ 100

38 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 32

m’ 100

39 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 40

m’ 100

40 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 50

m’ 100

41 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 63

m’ 100

42 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 75

m’ 100

43 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 90

m’ 50

44 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 110

m’ 50

45 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 140

m’ 50

46 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 160

m’ 30

47 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 225

m’ 30

48 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 280

m’ 30

49 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 300

m’ 30

50 ХДПЕ цевки ПЕ 80 дозволен работен притисок 10
бари Ф 500

m’ 12

51 ПВЦ Спојки 20x20 парче 10

52 ПВЦ Спојки 25x25 парче 10

53 ПВЦ Спојки 32x32 парче 10

54 ПВЦ Спојки 40x40 парче 10

55 ПВЦ Спојки 50x50 парче 10

56 ПВЦ Спојки 63x63 парче 10
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57 ПВЦ Спојки 75x75 парче 10

58 ПВЦ Спојки 90x90 парче 10

59 ПВЦ Спојки 110x110 парче 10

60 ПВЦ Адаптер M 20-1/2 парче 10

61 ПВЦ Адаптер M 20-3/4 парче 10

62 ПВЦ Адаптер M 20-1'' парче 10

63 ПВЦ Адаптер M 25-3/4 парче 10

64 ПВЦ Адаптер M 25-1'' парче 10

65 ПВЦ Адаптер M 32-3/4 парче 10

66 ПВЦ Адаптер M 32-1'' парче 10

67 ПВЦ Адаптер M 32-5/4 парче 10

68 ПВЦ Адаптер M 40-1'' парче 10

69 ПВЦ Адаптер M 40-5/4 парче 10

70 ПВЦ Адаптер M 50-5/4 парче 10

71 ПВЦ Адаптер M 63-2'' парче 10

72 ПВЦ Адаптер M 75-2'' 1/2 парче 10

73 ПВЦ Адаптер M 90-3'' парче 5

74 ПВЦ Тештик спојка 20x20x20 парче 10

75 ПВЦ Тештик спојка 25x25x25 парче 10

76 ПВЦ Тештик спојка 32x32x32 парче 10

77 ПВЦ Тештик спојка 40x40x40 парче 10

78 ПВЦ Тештик спојка 50x50x50 парче 10

79 ПВЦ Тештик спојка 63x63x63 парче 10

80 ПВЦ Тештик спојка 75x75x75 парче 10

81 ПВЦ Тештик спојка 90x90x90 парче 5

82 ПВЦ Огрлица 63-2'' парче 3

83 ПВЦ Огрлица 75-2'' парче 3

84 ПВЦ Огрлица 90-2'' парче 3

85 ПВЦ Огрлица 110-2'' парче 3

86 Адаптер спојка за флексибилен спој Ф 100 парче 6

87 Адаптер спојка за флексибилен спој Ф 125 парче 6

88 Адаптер спојка за флексибилен спој Ф 150 парче 6

89 Адаптер спојка за флексибилен спој Ф 200 парче 4

90 Адаптер спојка за флексибилен спој Ф 300 парче 4

91 Адаптер спојка за флексибилен спој Ф 500 парче 4

92 Адаптер фланша за флексибилен спој Ф 100 парче 6
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93 Адаптер фланша за флексибилен спој Ф 125 парче 6

94 Адаптер фланша за флексибилен спој Ф 150 парче 4

95 Адаптер фланша за флексибилен спој Ф 200 парче 4

96 Лиено железна спојка со фиксер за ПЕ и ПВЦ Ф 110 парче 6

97 Лиено железна спојка со фиксер за ПЕ и ПВЦ Ф 140 парче 6

98 Лиено железна спојка со фиксер за ПЕ и ПВЦ Ф 160 парче 6

99 Лиено железна спојка со фиксер за ПЕ и ПВЦ Ф 225 парче 2

100 Лиено железна спојка со фиксер за ПЕ и ПВЦ Ф 280 парче 2

101 Лиено железна спојка со фиксер за ПЕ и ПВЦ Ф 300 парче 2

102 Лиено железна спојка FF 80/1000 парче 2

103 Лиено железна спојка FF 100/1000 парче 2

104 Лиено железна спојка FF 100/500 парче 2

105 Лиено железна спојка FF 125/1000 парче 2

106 Лиено железна спојка FF 125/500 парче 2

107 Лиено железна спојка FF 150x/1000 парче 2

108 Капак GK 163 парче 10

109 Капак GK 80 парче 10

110 Штраф 8,8 16x70 mm парче 200

111 Штраф 8,8 20x80 mm парче 50

112 Диктон гума кг. 20

113 Холендер 2'' (никлован) парче 3

114 Холендер 6/4 (никлован) парче 10

115 Холендер 5/4 (никлован) парче 10

116 Холендер 1'' (никлован) парче 10

117 Холендер 3/4' (никлован) парче 10

118 Коноп кг. 10

119 Боја кг. 50

120 Пластични канализациони цевки Ф 110 м’ 100

121 Пластични канализациони цевки Ф 70 м’ 50

122 Лиено железен редуцир FFR 150/125 парче 2

123 Лиено железен редуцир FFR 125/100 парче 2

124 Лиено железен редуцир FFR 100/80 парче 2

125 ZP слепа фланша Ф 125 парче 2

126 ZP слепа фланша Ф 100 парче 2

127 ZP слепа фланша Ф 80 парче 2

128 Нож за асфалт, дијаметар 350 mm парче 2
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129 Нож за бетон, дијаметар 350 mm парче 2

130 Песок 1 м3 20

131 Песок 2 м3 10

132 Песок 3 м3 10

133 Цемент вреки 200

134 Даска 2,5 чам м3 2

135 Кадрон 10/8 чам м3 2
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П Р О Г Р А М А
за извршување на градежни работи работи за изградба на

инфраструктурни објекти

ЈКП „Комуналец” – Свети Николе преку Секторот водовод и
канализација ги извршува следните дејности од јавен интерес:

- производство и дистрибуција на вода за пиење
- одведување на отпадни води
- одржување на водоснабдителни системи
- изградба и реконструкција на системот за водоснабдување
- изградба и реконструкција на системот за одведување на отпадни

води
- изградба на други градежни работи од локално значење

Активностите за изградба на водоводните и канализационите линии
во Свети Николе се усогласени со програмите за обновување на
водоводната и канализационата мрежа на Општина Свети Николе и ќе
бидат финансирани со средства од Буџетот на Општина Свети Николе. Во
овој дел од програмата на Општина Свети Николе се предвидува изработка
на инсталациони линии со куќни приклучоци во населба Лозов Расадник,
населба Сопотски пат и дел од плацевите на ул. Питу Гули во населба
Лиска. Во тековната година во согласност со потребите на Општина Свети
Николе, комуналното претпријатие ќе извршува и други градежни и
инфраструктурни работи кои ќе бидат превидени со програмите за
обновување на водоводната и канализационата мрежа на Општина Свети
Николе. За овие планирани работи материјалите ќе бидат дополнително
требовани спрема главниот изведбен проект.

Пресметките за трошоци за изведување на активностите од оваа
програма подлежат на измени и дополнувања во текот на годината во
зависност од ценовното движење на материјалите и услугите кои ќе се
користат, истите се наведени ценовникот за работа на ЈКП „Комуналец” –
Свети Николе.

Повлекувањето на средствата од Буџетот на Општина Свети Николе
ќе се врши врз основа на склучен договор со Општината по доставени
месечни ситуации.

Составен дел од договорот ќе биде:
- ценовникот на ЈКП „Комуналец” – Свети Николе
- цени на услуги и материјали утврдени со склучените договори за

јавна набавка на ЈКП „Комуналец” – Свети Николе со економските
оператори

- работна рака (дневница) по ден на ангажиран работник зголемена
за процент утврдена од УО
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Во продолжение следува прилог на дел од поединечните цени за
работите кои ќе се извршуваат:

Опис Единечна
мера

Цена

А) Земјени работи
Ископ на земја III и IV категорија до h = 1 m’
Ископ на земја III и IV категорија до h = 2 m’

m’
m’

150,00 ден.
230,00 ден.

Ископ на земја V категорија со градежна
машина до 1 m
Ископ на земја V категорија со градежна
машина до 2 m
Ископ на земја V категорија со градежна
машина преку 2 m

m’

m’

m’

380,00 ден.

520,00 ден.

850,00 ден.

Набавка и поставување на ситен песок m3 1200,00 ден.

Трупање на ров после монтажа m3 75,00 ден.

Изнесување на вишок земја m3 620,00 ден.

Рачни ископи до 1 m
Рачни ископи до 2 m

m’
m’

350,00 ден.
750,00 ден.

Враќање на оштетените површини во
првобитна положба со бекатон

m2 830,00 ден.

Б) Бетонски работи
Шаловање и бетонирање на шахта до 1 m
длабина со капак T 40
Шаловање и бетонирање на шахта до 2 m
длабина со капак T 40

Бр.

Бр.

34820,00 ден.

39000,00 ден.

Бетонирање на разни површини со MB 200 m3 5200,00 ден.

Бетонирање на бетонски површини (плочи)
до 10 cm

m2 720,00 ден.

Шаловање и бетонирање на средни пресеци
од 20-30 cm

m3 9200,00 ден.

В) Ѕидарски работи
Ѕидање на ѕидови d = 20 cm
Ѕидање на бетонски блок
Малтерисување на ѕидови (со наш малтер)

m3

m3

m2

980,00 ден.
1300,00 ден.
420,00 ден.
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Г) Поставување на бекатон и други работи
Поставување на бекатон (набавен од
инвеститорот)

m2 120,00 ден.

Набавка и вградување на шљунок m3 640,00 ден.

Кршење на бетон со хилта m3 3600,00 ден.

НАПОМЕНА: наведените цени се без ДДВ.
За сите монтажни елементи, фасонски делови и цевки цените ќе

бидат од тендерската документација зголемени за 30% монтажа.
Останатите активности ќе бидат финансирани од следните извори:
- сопствени средства
- буџет на Општина Свети Николе
- други извори

Референт по водовод ЈКП „Комуналец”
и канализација Директор

_____________________ ___________________
Витомир Стојковски Александар Давчев
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Во склоп на ЈКП Комуналец – Свети Николе работи секторот водовод и
канализација, одделение филтерна станица во која главна дејност е преработка на
сирова вода и производство на чиста вода за пиење.

Снабдувањето со вода за пиење на град Свети Николе моментално се врши
преку хидосистемот Злетовица. Нашиот град е со 13.800 жители со 4.308
водоснабдувачки домаќинства.

Потрошувачката на преработената чиста вода за пиење за град Свети
Николе во летниот период достигнува капацитет од 70 л/сек. до 75 л/сек., додека
во зимскиот период достигнува капацитет од 30 л/сек. до 35 л/сек.

Теоретски максималниот капацитет во фабриката за преработка на чиста
вода за пиење изнесува 150 л/сек. (практично преработка на чиста вода за пиење
изнесува 80 л/сек. со потешкотии најмногу до 90 л.сек.)

Количините на чиста вода за пиење ќе се зголемат со поврзувањето и
снабдување на околното месно население на Општина Свети Николе со чиста
вода за пиење (селата Пеширово, Амзибегово, Ерџелија, Мустафино,
Кадрифаково, Горно Црнилиште и Долно Црнилиште) со цевководот што води до
Општина Лозово. На местото каде што ќе се изврши поврзувањето потребно е
поставување на пумпна станица (тоа би било на излезот од нашата филтерна
станица) со пумпи за префрлување на водата до резервоарите или потопни пумпи
за одржување на притисокот, ако директно се дистрибуира до потрошувачите.

Во првиот случај при поврзувањето на селата со цевководи до нивните
резервоари имаме префрлување на водата до локалните резервоари. Во самите
села потребно е на резервоарите да се постават сонди за регулација на нивото на
вода, како и поставување на магнетни дозер пумпи за натриум хиперхлорид.

За сето ова е потребно изготвување на проект од стручни лица со точни
податоци.

Филтерната станица во м.в „Сивритепе“ располага со:

- две комори (кој се наменети за озонирање) од кои во едната комора се
врши дозирање на растворите за третирање на сировата вода

- два таложника од по 850 м3

- три песочни филтри
- два резервоари за чиста вода за пиење од по 500 м3

- два резервоари на пумпна станица кај Здравствен дом – горна зона од по
400 м3

Континуираното снабдување со вода за пиење до потрошувачите се врши
препумпување на водата кај Југо-Тутун. Од тука водата со две хоризонтални пумпи
со капацитет од по 3 м3 во минута водата се префрла до резервоарите кај
Здравствен дом. Потоа со вертикални (потопни) пумпи се одржува постојан
(константен) притисок до потрошувачите во високата зона. Препумпната станица
кај Југо-Тутун ќе треба целосно да се реконструира, пумпите се доста стари и
неопходна е нивна замена, а исто така потребно е да се препакува и електричната
инсталација која е доста амортизирана. Со замена на пумпите со нова сметаме
дека ќе ја намалиме потрошувачката на електрична енергија.
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Ваква реконструкција на пумпи со нови посовремени треба да се изврши и
во резервоарите кај Здравствен дом за одржување на континуиран притисок за
високата зона за во летниот период кога потрошувачката е поголема.

Сировата вода од хидросистемот Злетовица често пати е со променлив
квалитет (матна вода) која придонесува за нарушување на органолептичките
карактеристики.

За да се преработи сирова вода со ваков квалитет и потребните количини
треба да се воведе проширен и современ технолошки процес, воведување на
електронски систем за следење на квалитетот на водата, кој ќе овозможи
континуирано мерење на матноста на самиот влез на сировата вода со
вградување на турбидиметар од 0 до 1000 NTU. За подобрување на квалитетот на
филтрираната вода потребно е и да се користи озонот во преработката на
сировата вода преку оспособување на постоечката опрема за озонирање.

Процесот на озонирање има двојна функција. Озонот се користи како силно
средство за дезинфекција, подобрување на квалитетот на водата во смисла на
разградување на органските материи во упростени форми кои не се штетни по
здравјето на човекот, подобрување на органолептичките својства и др. Тој е моќен
оксиданс кој со својата радикална форма делува во елиминација на железото,
манганот и алуминиумот.

Испораката на сирова вода со лош квалитет од хидросистем Злетовица
бара употреба на поголеми количини на средства за преработка на водата, а со
тоа и зголемување на трошоци при преработката. Затоа ваквата сирова вода да не
влезе во процесот на преработка предлагаме да се направи испусен одвод за
отстранување на ваквата вода од процесот на преработка. Во вакви случаи можно
е да дојде до намалување на резервата на чиста вода и да биде доведено до
прашање снабдувањето на месното население со вода за пиење. Од претходно
наведените причини се наметнува и прашањето за проширување на
резервоарскиот простор од сегашните 1000 м3 на плус уште 2000 м3, што значи
вкупен резервоарски простор за чиста вода за пиење од вкупно 3000 м3.

Во м.в „Дивљак“ поседуваме резервоар од 1500 м3 од каде водата патува
по природен (гравитациски) пат до потрошувачите, од кој со изградба на цевковод
до с. Горобинци може да се снадбува со вода за пиење и населението на с.
Горобинци. И исто така со ова во летниот период ќе се реши проблемот со слабиот
притисок во високата зона на градот. Како идно решение се јавува потребата од
поврзување на овој резервоар со нов цевковод за полнење на резервоарот со вода
за пиење од филтерната станица „Сивритепе“.

Во м.в „Дивљак“ поседуваме бунари кои до 2012 година ги користевме како
алтернативно решение за снабдување со вода. Во текот на 2011 година и 2012
година капацитетот од бунарите беше намален. Некои од причините за
намалување на капацитетот на бунарите и нивно запирање беа:

- потребата од пречистување на бунарите
- замена на пумпите
- набавка на соодветни филтри за преработка (пречистување) на водата



ПРOГРАМА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДИТЕ ВО ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ СО ПРЕДЛОГ МЕРКИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ОД ТОЈ АСПЕКТ ЗА 2017 ГОДИНА

4

Со ставање во функција на алтернативното снабдување на водата се
решава проблемот со намален притисок на високата зона, а исто така и целосната
зависност од испорачателот на сировата вода – хидросистемот „Злетовица“, во
случај на поголеми дефеци.

ЈКП Комуналец – Свети Николе од секторот за снабдување со вода за
пиење и одржување на водоводите ги предлага следните предлог – мерки за
надминување на проблемите во текот на годината и наредните години:

 инсталирање на процесни инструменти кои ќе бидат поврзани со
алармен систем
 турбидиметар со мерен опсег од 0-1000 NUT
 pH-метар за мерење на сировата вода

 поставување на испусен вентил (во шахтата на самиот влез)
 активирање на опремата за озонирање
 набавка на три нови дозир пумпи за средства за преработка на вода
 изградба на нов резервоар на филтерната станица од 2000 м3

 реновирање на хлорно одделение, поставување на анализатори за
дигитално отчитување на вредноста, резервни делови за истото и
набавка на заштитна опрема при интервенција (гумирано одело,
ракавици, чизми и заштитна маска)

 набавка на магнетни дозер пумпи за хлорирање (за селата)
 цементација на стариот таложник и бојадисување на металната

конструкција кај двата таложника и замена на преливните кофици кај
таложник со број 1.

 вградување на вентил за испуштање на нечистотиите од прстените на
таложниците (постои шахта со други вентили за друга намена)

 две муљни пумпи (наменети за сответно одмуљување на талогот од
таложниците).

 набавка на потребните реагенси за преработка на сировата вода –
алуминиум сулфат (Al2(SO4)3), хидратна вар – во прав (CaO),
полиелектролит PAA, Na – хипохлорид, гасeн хлор во боци, силикатен
песок или туф за песочните филтри

 дополнување на лабораторијата (КИТ – тест за Fe, NO3, NO2, Mn, NH4,
Cl), индикатор за идентификација на ризидуален хлор, пуфери со pH 4
рН 7 и pH 9, резервни електроди за pH – метар,алкохолен термометар
за мерење на t. на вода, пластични чаши 10 броја од 100ml и 6 броја од
300ml, две пластични боци (шприцалки за дес. вода) и лаболаториски
стаклени чаши 10 броја од 1000ml и 5 броја од 600ml.

 целосна реконструкција на пумпна станица кај „Југо-Тутун“ и пумпна
станица кај Здравствениот дом

 замена на влезната врата на објектот филтер станица, варосување и
довршување на започнатата работа на подот во објектот (керамички
плочки или епоксиден под)

 изградба на нов цевковод и поврзување со резеревоарот во м.в
„Дивљак”
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 набавка на пумпи за бунарите во м.в „Дивљак”
 изградба на соодветни филтри во м.в „Дивљак”

Раководител на филерна ЈКП „Комуналец”
станица Директор

_____________________ _____________________
дипл.инж. Делчо Динев Александар Давчев
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Поради чести дефекти на системот за дотур на вода на град Свети
Николе од Хидросистемот „Злетовица“, застарена и дотраена примарна и
секундарна водоводна мрежа, ЈКП „Комуналец“ Свети Николе не е во
можносат да изврши трајно и непрекинато снабдување со здравствено
исправна и чиста вода за пиење преку водоснабдителниот систем.

Заради исполнување на условите од член 8 и 10 од Законот за
снабдување со вода за пиење и одведување на урбани и отпадни води
(Сл.весник на РМ бр.68/04), ЈКП „Комуанлец“ Свети Николе изготвува:

ПЛАН
за снабдување со вода за пиење во вонредни околности

Потрошувачката на вода за пиење по месеци изнесува:

Ред.
Бр.

Месец м3

1 Јануари 2760

2 Февруари 2450

3 Март 2330

4 Април 2930

5 Мај 2525

6 Јуни 3690

7 Јули 4060

8 Август 3990

9 Септември 3280

10 Октомври 3060

11 Ноември 2390

12 Декември 2420
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Табела за сезонска потрошувачка на вода:

Ноември

Декември

Јануари

Февруари

Март

Април

2547 м3

Мај

Јуни

Јули

Август

Септември

Октомври

3434 м3

Водоснабдувањето ќе се врши по приоритетен распоред и тоа:
- детски установи (градинки, детски центри и др.)
- школи (со интернат и кујна)
- Здравствен дом иамбуланти
- Индустриски капацитети и др

Снабдувањето со вода за пиење на жителите на град Свети Николе ќе се
врши по пунктови и тоа:

- Центар (кај Стопанска банка и општинска зграда)
- Згради

o Населба „Лиска“
o Налелна „Лозов Расадник“
o Населба „Каракански бавчи“
o Населба „Поглед“

- Населба „Бел Камен“
- Населба „Лиска“
- Населба „Лозов Расадник“
- Населба „Поглед“
- Населба „Горобински Пат“
- Населба „Рецко Маало“
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- Населба „Ливади“
- ул. „Карпошева“
- ул. „Крсте Мисирков“
- ул. „Велко Влаховиќ“
- ул. „Младинска“
- ул. „Орце Николов“
- ул. „Кочо Рацин“

Водата за пиење ќе биде обезбедена со цистерни од околните
градови (Штип и Велес).

Техничката вода ќе биде обезбедена со цистерни за техничка
вода од сопствени извори од градот и по потреба од околните градови
(Штип и Велес).

Планот за снабдување со вода за пиење во вонредни околности е
составен дел на Планот и програмата за работа на ЈКП „Комуналец“ Свети
Николе за 2017 година.

ЈКП „Комуналец”
Директор

___________________
Александар Давчев
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ЈКП Комуналец – Свети Николе има вкупно 4615 корисници на
комунални услуги, од кои:

- корисници на комунални услуги во град Свети Николе има 3564
- во м.з с.Амзабегово 131 корисници
- во м.з с.Немањици 51 корисници
- во м.з с. Ерџелија 245 корисници
- во м.з с. Кнежје 26 корисници
- во м.з с. Кадрифаково 52 корисници
- правни лица во град Свети Николе 345 корисници
- викендици во град Свети Николе 201 корисници

Во секторот административни, општи и правни работи спаѓа и одделите
за инкасаторската служба и наплатниот центар, кои се состојат од четворица
инкасатори и двајца референти.

Инкасаторите својата работа ја извршуваат по реони. Постојат четири
реони. Инкасаторите ги читаат мерните инструменти (водомери) на
корисниците на комунални услуги во периодот од 10-ти до 25-ти во месецот.
Потоа податоците од мерните инструменти (водомери) ги доставуваат до
внесувачот на податоците во периодот од 25-ти до 30-ти во месецот. Сметките
за потрошена вода и останати комунални услуги на корисниците на комунални
услуги се доставуваат во периодот од 01 до 10 во месецот. Рекламациите по
сметките и фактурите се примаат до 15-ти во месецот.

Во продолжение се наведени реоните по кои се врши читање и
доставување на сметките и фактурите за потрошена вода и останати
комунални услуги.

 Реон 1
Во реон 1 спаѓаат следните улици:

Р.Б Улица
1 Велко Влаховиќ
2 Ванчо Ангелов
3 Маршал Тито
4 Гоце Делчев
5 11-ти Октомври
6 Септемвриска
7 25-ти Мај
8 Сутјеска
9 Едвард Кардељ
10 Марика Арсова
11 Рахилка Гонева
12 Моша Пијаде
13 Овчеполска
14 Глигор Прличев
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15 Индира Ганди
16 Питу Гули
17 Ударничка
18 Крсте Мисирков

 Реон 2
Во реон 2 спаѓаат следните улици:

Р.Б Улица
1 Ленинова
2 Ударничка
3 Питу Гули
4 Јане Сандански
5 Плоштад Илинден
6 Пионерска
7 Маршал Тито
8 Ангел Трајчев (згради)
9 Ангел Трајчев (куќи)

10 Велко Влаховиќ
(згради 2, 4, 6, 30, 32, 34, 36)

11 Велко Влаховиќ
(згради 125, 127, 154, 160)

12 4-ти Јули
13 Орце Николов
14 Цветан Димов
15 Кочо Рацин
16 Македонска
17 Улов Палме
18 Индустриски дел
19 Локали

 Реон 3
Во реон 3 спаѓаат следните улици:

Р.Б Улица
1 Велко Влаховиќ
2 Кумановска
3 Ќиќевачка
4 4-ти Јули
5 Младинска
6 Скопска
7 29-ти Ноември
8 Јанко Глигоров
9 Првомајска

10 Пролетерска
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11 Карпошева
12 Гаврило Гаврилски
13 Карл Маркс
14 Партизанска
15 Поглед
16 11-та Македонска Бригада
17 Светиниколска
18 Питу Гули
19 Кочо Рацин
20 Јане Сандански
21 Индустриски дел
22 Локали

 Реон 4
Во реон 4 спаѓаат следните улици:

Р.Б Улица
1 Вера Циривири
2 Васка Циклева
3 Велко Влаховиќ
4 Рахилка Гонева
5 Ленинова
6 Македонска
7 Никола Карев
8 Јане Сандански
9 Младинска

10 29-ти Ноевмри
11 Крсте Мисирков
12 Вардарска
13 Трајан Циклев
14 Браќа Миладинови
15 Орце Николов
16 Карпошева
17 Цветан Димов
18 Мирче Ацев
19 Октомвриска
20 Кочо Рацин
21 Пионерска
22 Јанко Глигоров
23 Плоштад Илинден
24 Индустриски дел
25 Локали
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Во 2017 година во инкасаторската служба се предвидуваат да се
спроведат следните активности:

- пломбирање на водомери
- поставување на водомери на сите краци што водат кон викендици и

индустриска зона
- набавка на повеќе нови водомери за замена на неисправните водомери
- набавка на делови: оловни пломби, жица за пломбирање, пластични

спојки од ½ и пластични спојки од ¾
- набавка на ХТЗ опрема за инкасаторите
- набавка на канцелариски материјали
- набавка на компјутер и печатач

 пломбирање на водомери

Исто како и во тековната година, и во нареднтата година се предвидува
пломбирање на водомери на физички и правни лица. Оваа активност се врши
поради тоа што е потребно секој водомер да биде пломбиран со цел да се
избегнат одредени малверзации од страна на корисниците на комунални
услуги со мерните инструменти.

 поставување на водомери на сите краци што водат кон викендици и
индустриска зона

За подобра контрола на потрошувачката на вода потребно е да се
постават водомери на сите краци што водат кон викендиците и индустриската
зона. Со тоа би се добиле попрецизни податоци околу потрошената вода и
загубите на истата.

 набавка на повеќе нови водомери за замена на неисправните
водомери

Во  2011, 2012, 2013, 2014, 2015 I 2016 година беше извшена акција за
замена на неисправните мерни инструменти (водомери) на корисниците на
комунални услуги. Од истата се увиде дека имаше потреба од поголем број на
водомери затоа што имаше голем број на заинтерсирани кориснци кои побараа
да си ги променат своите мерни инструменти. Затоа е потребно набавка на
повеќе нови водомери затоа што се предвидува истата акција да продолжи и
да се спроведува и во 2017 година.

За во иднина предлагаме да се постават нови мерни инструменти
(водомери) кои ќе бидат поставени на тротоарите за подобар пристап до нив и
побрзо читање на истите.
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 набавка на делови: оловни пломби, жица за пломбирање,
пластични спојки од ½ и пластични спојки од ¾

Овие делови се потребни за пломбирање на мерните инструменти
(водомерите).

 набавка на ХТЗ опрема за инкасаторите

За потребите на инксасторите потребно е да се набави ХТЗ опрема и
тоа: работни одела и кабаници.

 набавка на канцелариски материјали

Од канцелариски материјал за потребите на инкасаторската служба
потребно е да се набави: тетратки (големи и мали), пенкала, моливи, маркери,
хартија.

 набавка на компјутер и печатач

За побрзо и поефикасно извршување на работните задачи ќе биде
потребно да се набави компјутер и печатач.

Исто така, во 2017 година се предвидуваат да се спроведат и следните
дополнителни активности:

 Во однос на подобрување на наплатата ќе се направат максимални
напори за зголемување на процентот на наплатата, ако е потребно и со
користење на непопуларни мерки како што е отужување на корисниците
кои нередовно ги подмируваат сметките за потрошена вода и останати
комунални услуги и спроведување на акции за прекин на испораката на
вода и останати комунални услуги на овие корисници

 Спроведување на почести контроли со цел откривање на диви
приклучоци на водоводната мрежа и нивно санкционирање.

 Преземање на активности за откривање на загубите на вода во
водоводниот систем

 Спроведување на акција за утврдување на вистинската состојба на
квадратурата на деловните простори и дворните места на правните и
физичките лица околу изнесувањето и фактурирањето на отпадот од
истите

 Посета на физички и правни лица кои имаат заостанат долг и понуда за
склучување на договори за измирување на заостанатиот долг на рати
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 Водење на евиденција околу потрошувачката на вода месечно и
висината на фактурирањето

 Вложување на напори мерните инструменти (водомери) на корисниците
на комунални услуги поредовно да бидат читани од страна на
инкасаторите, а се со цел да се има поточни податоци околу
потрошената вода од водоводниот систем

Податоците ги доставиле: ЈКП „Комуналец”
Кирчо Стојановски Директор
_____________________ ____________________
Игор Стојанов Александар Давчев
_____________________
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