
 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ 

ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ 

Бр. - No. 14-477/9 

28.12.2021 год./ yılı 

 

 

 

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („  Сл. весник на РМ” 

број 111/08, 64/2009, 88/10,114/10,23/11,53/11,80/12,163/13,44/15,147/15, 31/16 ) и 

член 29 став 1 точка 16 од Статутот на општина Центар Жупа („Сл. гласник на 

општина Центар Жупа” број.16/20), Советот на Општина Центар Жупа , на 2-та 

седница одржана на ден 28.12.2021 година, донесе: 

                                                
                                                 П Р О Г Р А М А 

за одржување на јавната чистота на подрачјето 
на општина Центар Жупа за 2022 година 

 
1.Вовед 
Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на 

Општина Центар Жупа за 2022 година ги дефинира обемот, динамиката, 
начинот на вршење на потребните активности, и начинот на нивно 
финансирање. 

Одржувањето  на  јавната  чистота  подразбира  чистење  (метење  и 
миење) на јавните сообраќајни површини и е во зависност од: 

 
•    густина на населеноста 

•    фрекфенција на луѓе и моторни возила 

•    степен на нечистотија 

•    степен на пречки (паркирани возила, диви продавачи и др.) 
•    инфраструктурните сообраќајни услови 
• делувањето на градежната оператива, која со своите возила се јавува 

како еден   од   најголемите   загадувачи   на   јавните   сообраќајни 
површини. 

 

2. Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:  

 

- Машинско и рачно метење и миење на улиците, како и сите други 
јавни површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот 
за јавна чистота; 

- Празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени во 
поширокото централно  подрачје; 

- Одржување на јавните површини во зимски услови. 
Одржувањето на јавната чистота ќе го вршат дневните 

хигиеничари. 
 .Дневните - метачи ќе вршат рачно метење во поширокото 

централно  подрачје и празнење на уличните корпи за отпад со 

еднократно работно време и тоа од 8:30 х до 12:30 х  три дена во 
седмицата (слободен ден недела и сабота). Вкупната површина која ќе 
се  одржува е 359.5 ха. 

 
 

          
    Реонот кој ќе се одржува е следниот: 
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1. Централно подрачје на општина Центар Жупа со површина ….... 100 ха 

2.Село Г.Папрадник со површина од  ................................. 27.5 ха. 

3.Село М.Папрадник со површина од ................................. 20.5 ха. 

4.Село Баланци со површина од .........................................11    ха 

5.Село Оџовци со површина од  ...........................................5.3  ха 

6.Село Горенци со површина од  ........................................15.5  ха 

7.Село Долно.и Горно. Мелничани со површина од  ........ 11    ха 

8.Село Броштица со површина од  .................................... 20.8 ха 

9.Село Бајрамовци со површина од  .................................  5.7  ха 

10.Село Вапа со површина од  .........................................  2.5   ха 

11.Село Житинани со површина од  ................................  41    ха 

12.Село Брештани со површина од  ..................................  7.7 ха 

13.Село Праленик со површина од  ...................................  7  х а  

14.Село Коџаџик со површина од  ...................................  32    ха 

15.Село Новак со површина од  .......................................  36.5 ха 

16.Село Елевци со површина од  ....................................  11    ха 

17.Село Долгаш со површина од  ......................................  4.5 ха 
 

Согласно Законот за јавна чистота ќе се продолжи со поставување на нови 
улични корпи за отпад почнувајќи од централното подрачје кон 
периферните делови на центарот. 

 Чистење   ќе се врши   пед дена на чистење на централно  подрачје и 
двапати седмично на секој од двата реони во периферните делови на 
општината. Во пошироко  периферно подрачје  би    биле  опфатени  
следниве населени места со вкупна површина од 359.5 ха 

 
 

Периферните делови на општината ќе бидат поделени на два 
реони и нивното чистење ќе биде двапати седмично во различни денови. 

 

 
 

Реон I ги опфаќа следните населени места со површина од 
260.8 ха    и чистењето ќе се врши во понеделник и четврток: 

 

1. Централно подрачје на општина Центар Жупа со површина ….... 100 ха 

2.Село Г.Папрадник со површина од  ................................. 27.5 ха. 

3.Село М.Папрадник со површина од ................................. 20.5 ха. 

4.Село Баланци со површина од ..........................................11   ха 

5.Село Оџовци со површина од  ............................................5.3 ха 

6.Село Горенци со површина од  .........................................15.5 ха 

7.Село Горно и Долно Мелничани со површина од  .......... 11    ха 

8.Село Броштица со површина од  ..................................... 20.8 ха 

9.Село Бајрамовци со површина од  ...................................  5.7 ха 

10.Село Вапа со површина од  ............................................  2.5 ха 

11.Село Житинани со површина од  ..................................  41    ха 

 
 
 
 
 
Реон II ги опфаќа следните населени места со површина од 
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98.7 ха  и чистењето ќе се врши во вторник и петок. 
 

 

1.Село Брештани со површина од  ...................................  7.7 ха 

2.Село Праленик со површина од  .....................................  7  х а  

3.Село Коџаџик со површина од  .....................................  32    ха 

4.Село Новак со површина од  .........................................  36.5 ха 

5.Село Елевци со површина од  ......................................  11    ха 

6.Село Долгаш со површина од  .......................................  4.5  ха 
 

 

Миењето на  улиците ќе се врши во летниот период и тоа  
почнувајќи од месец Јуни па се до крајот на Септември. Интензитетот на 
миењето ќе биде два ден месечно во поширокото централно подрачје и 
периодично во периферните делови  на  општината.  За  таа  цел  ќе  
биде  ставена  во  употреба  една цистерна. 

Во зимскиот период во услови на снег дневните- метачи ќе работат 
на рачно чистење на снегот од тротоарите, пешачките патеки и 
централното подрачје, како и ослободување на сливниците за нормално 
функционирање на атмосферската канализација. Исто така ќе вршат 
посипување со индустриска сол рачно.  

Чистење на јавните површини  од  снежните  врнежи  ќе  се  врши  
согласно  Програмата  за зимско  одржување  на  улиците  на  општината  
Центар Жупа донесена  од Советот на општина Центар Жупа. 

Чистењето на јавните објекти, дворни површини, колективни и 
индивидуални објекти покрај редовното   ќе се врши и вонредно со 
организирани акции двапати годишно и тоа во месец мај и  при крајот на 
месец септември, со претходно објавување во медиумите. На тој начин 
на граѓаните и институциите во општината ќе им  се овозможи  да ги 
исчистат своите подруми и дворни места. 

Јавните  површини  кои  по  поројните  врнежи  се  прекриени  со 
наноси   од   песок   и   друг   материјал   ќе   се   чистат   веднаш   по 
престанувањето на врнежите и се со приоритет пред другите активности. 
Доколку постојат објективни можности по чистењето на наносите ќе се 
изврши миење на улиците. 

Во населените места (руралните средини) кои имаат урбанистички 
планови ќе се врши чистење на центарот и главната влезна улица еднаш 
седмично. 

На Спомен-Куќата на Кемал Ататурк ,ќе се врши секојдневно 
чистење и празнење на поставените корпи за отпад или по потреба. 

 

 

3. Чистење на диви депонии 
 

Физичкиот обем на работите и локалитетите се одредуваат 
месечно, според согледувањата на терен, од страна на во одделение за 
урбанизам , комунални дејности и заштита на животната средина. 
Исчистените диви депонии се потврдуваат со месечен преглед доставен 
од страна на Јавното претпријатие, а се одобруваат  одделение за 
урбанизам , комунални дејности и заштита на животната средина
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4. Начин на финансирање 
 

 

Потребните   финансиски   средства   за   одржување   на   јавната 
чистота на подрачјето на Општина Центар Жупа  се обезбедуваат од 
цената на услугата за изнесување на смет за 2022 год, 

приходи 
- 2,000 домаќинства х 100 ден = 200.000 оо денари / месечно. 
- 200.000 ден х 12 месеци  = 2,400,000,оо денари / годишно. и: 
расходи 

Програма Ј4 – Јавна чистота е во износ од 2.200.000.оо денари од 

кои: 
 

 

- Јавна чистота – ЈП. „Кале“  ................... ...... 1.700.000.оо денари. 

- Чистење диви депонии ..................................    500.000.оо денари 
                     

Вонредните, зголемени активности за чистење на јавните 
површини, поради организирани собири и манифестации, се изведуваат 
по налог на  одделение за урбанизам , комунални дејности и заштита на 
животната средина и се финансираат од страна на организаторот, 
согласно Ценовникот за вршење на дополнителни услуги. 

 
5. Извршител на Програмата 

 
Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со 

оваа Програма е ЈП. “Кале” Центар Жупа. 
ЈП. “Кале” Центар Жупа   изготвува годишна програма за работа во 

која се содржани  вкупните површини, бројот и категоријата на населени 
места поименично, бројот на извршителите, ангажираната механизација, 
динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели. 

 
6.Надзор над извршувањe на Програмата 

 
Надзор над извршувањето на Програмата врши одделението за 

урбанизам , комунални дејности  и заштита на животна Средина. 
Инспекциски надзор, над извршувањето на Програмата вршат 

комуналните инспектори на Општина Центар Жупа. 
 

7. Завршна одредба 
 

Оваа   Програма   влегува   во   сила   осмиот   ден   од   денот   на 
објавување во “Службен гласник на Општина Центар Жупа”. 

 

 
 

Општина Центар Жупа 

Прецедател на Совет 

Бирџан Селман 


