
 

Врз основа на членот 34 од Законот за јавните патишта („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 

168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 

163/16) и („ С л у ж бе н ве с н и к н а Република Северна  Македонија“ бр.174/2021)   

член 12 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 , 83/18, 198/18, 70/19 , 98/19 

и 71/2020), членот 2 од Законот з а ј а в н а ч и с тота ( „ С л у ж бе н ве с н и к н а 

Рпублика Македонија“ бр.111/2008, 64/2009, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 

44/15, 147/15 и 31/16) и („ С л у ж бе н ве с н и к н а Република Северна  Македонија “ 

бр.122/21), членот 9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 ,106/16, 

83/18 и 82/20) и („ С л у ж бе н ве с н и к н а Република Северна  Македонија“ бр. 

2152/21)  и членот 5 од Зак онот за управување со кризи („Службен  весник на 

Република Македонија“ бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) и („ С л у ж бе н 

ве с н и к н а Република Северна  Македонија“ бр. 2152/21),  Советот на Општина 

Кочани на седницата одржана на 22.12.2021 година, донесе 
 
 
 
                                                               П Р О Г Р А М А 

за одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани 
во зимски услови за 2021/2022 година 

 
 
 
          I 
 

1. ВОВЕД 

 

Со оваа програма се предвидува обемот, динамиката и нач инот н а одржувањето н а 

општинските патишта и улици, улици како дел од државните патишта кои 

транзитираат низ населени места, како и работите за одржување на комуналните 

објекти и  тротоарите на подрачјето на Општина Кочани во зимски услови во 

сезоната 2021/2022 година. 

Временските непогоди во зимскиот период во годината се најчеста причина за 
нарушување на нормалното одвивање на сообраќајот, особено при несоодветна 
подготовка на надлежните органи. 
 
За реализација на оваа програма неопходно е да се обезбеди одговорен однос на сите 
учесници во нејзината реализација, со што ќе се овозможат поприфатливи за 
сообраќајот и рационално и економично извршување на програмата. 
 
2 .  Раб оти на зимско одржување на општинските патишта и улиците се: 
–  чистење снег и мраз од коловозот, комуналните објекти, тротоарите; 
– посипување на коловозот со сол или абразивни средства во осојничавите 
места, мостовите, делниците со поголеми наклони на патот, како и на други места 
во случај на појава на мраз на коловозот; 
– предвидување превентивно-заштитни мерки во високата зона на градот во смисла 
на поставување на ракофати по тесните, стрмни улички и сл. 

Работите на зимското одрж ување на општинските патишта и улици се изведуваат 
на начин кој има за цел да обезбеди постојана проодност во зависност од 
утврдениот приоритет произлезен од категоријата и значењето н а локалниот пат или 
улица. 



Ако поради снег, голомразица или други причини сообраќајот на општинскиот пат 
или улица е отежнат или безбедноста на сообраќајот е значително загрозена, 
надлежниот општински орган ќе преземе итни мерки за отстранување на пречките, а ако 
не е во состојба да ги отстрани пречките ќе го запре целиот сообраќај или само за 
одделни видови возила, во соработка со ОВР Кочани. 
 
Во случаите кога прекинот на сообраќајот трае подолго од два часа, надлежниот орган 
на општината ќе ја извести јавноста преку средствата за информирање. 
 
Во случај на прекин на сообраќајот на јавен пат поради елементарни непогоди 
(снежни лавини, одрони од поголем обем или од други причини) надлежниот 
орган на општината ќе постапи врз основа на посебен план за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди, што го донесува Советот на Општината. 
 
3 . Организациска поставеност на зимската служба и обврски на учесниците 
 
Преку организациската поставеност се дефинираат обемот на работите и 
задолженијата на директните учесници вклучени во реализација на оваа Програма 
како и начинот на нивното дејствување. 
Во зимското одржување за општинските патишта и улици ќе учествуваат 
надлежните општински органи со следниве обврски: 
 
3.1. Советот на Општина  Кочани 

– Донесува Програма  за  зимско одржување; 
– Донесува посебен план за отстранување на последиците од елементарни непогоди. 

 
3.2. СЕКТОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ , ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  И 
КОМУНАЛНИ РАБОТИ 
 
    – Го организира чистењето на снегот, мразот и голомразицата заради обезбедување 
на непречено и безбедно одвивање на сообраќајот; 

– Ги вклучува градските јавни претпријатија и дополнително ангажирани 
претпријатија; 

– Ги следи активностите на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите 
од Програмата; 

– Преку средствата за јавно информирање, информира за работата на учесниците 
вклучени во Програмата; 
– Врши надзор во извршувањето н а Програмата. 

 

3.3 ЈАВНОТО  ПРЕТПРИЈАТИЕ  ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА 
„МАКЕДОНИЈА ПАТ“ – Скопје, пункт Кочани 
 
   – Ја извршува Програмата во целост во делот на улиците кои се определени како 
дел од државен пат, а општинските патишта и улици во висина на доверените работи, 
согласно склучен договор со Општина Кочани. 
– ЈП за одржување на патиштата „Македонија пат“ согласно Програмата за зимско 
одржување на магистралните и регионалните патишта има обврска да извршува 
зимско одржување на следните улици и тоа само во делот на коловозна 
конструкција и сообраќајната сигнализација што е во функција на јавниот 
(регионален) пат. 
 

- Р1 309 Кочани (врска со А3 (М-5)) Пониква                          20 км     Прв 
приоритет 

- Р1 309 Кочани (врска со А3 (М-5)) Зрновци                         7,3 км    Трет 
приоритет 

 

3.4. ПРАВНИ ЛИЦА ИЗБРАНИ ВО ПОСТАПКА НА СПРОВЕДЕН ТЕНДЕР ЗА  

ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ 
 
– Ја реализираат Програмата з а функционирање на зимската служба; 
–Склучува Договор со Републичкиот Хидрометереолошки завод за добивање на 



временски прогнози; 
– Организира редовни дежурства со потребна опрема и алат, резервни делови и 
стручен кадар за обезбедување исправност на сопствена механизација за 
дејствување во Зимската служба; 
– Одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите 
одговорни субјекти и даваат потребни информации на надлежните субјекти и 
граѓани; 
– Обезбедува складирање, растурање и вградување на сол, песок, ладен асфалт и други 
материјали; 
– Ги подготвува возилата и машините и другата потребна механизација и ја 
доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови и врши тековно 
одржување; 
– Обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата; 
– Со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска 
сол за отстранување на подмрзнатицата од коловозните површини; 
– Води целосна документација за Зимската служба; 
– Доставува месечен распоред на лица за дежурството со податоци за работната 
рака и механизацијата, најдоцна до 25. во тековниот месец до Општина Кочани; 
   Правното лице-изведувачот којшто претходно ќе биде избран во постапка на 
спроведен тендер, согласно склучениот договор за зимско одржување на општинските 
патишта и улици ќе има обврска да извршува зимско одржување на следните 
улици и општински патишта: 
     – А3 – Горни Подлог – Долни Подлог – Мојанци – Грдовци – Прибачево – Оризари 
     – А3 – Тркање 
     – Кочани од хотел „Национал“ по ул. „Крижевска“, ул. „Казанлак“,ул. „Јени Фоча“ 
до спој со А3 
     –  Кочани – Бели – Нивичани – Пантелеј – Рајчани 
     – Кочани – Полаки (м.в. Крушка)        
     – Делница од мостот на реката Масалница до базата на ГД ,,Гранит“ 
     – Влез од кај базата на „Гранит“ по ул.,,1 Мај“ - ул. ,,Ангел Донев“ до амбуланта во 
Оризари, 
       продолжува по ул. „Маршал Тито“ до излез од Оризари, спој со „Тодосија Паунов“  

– Ул. „Гоце Делчев“ – Оризари од спој со ул. „Тодосија Паунов“ до последен мост 
и ул. „Кеј на револуција“ од мост кај Мотел „Дончо“ до последен мост.          

                                      
3.5. Други учесници 

 
3.5.1. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА 
 
   За видот и обемот на вклучувањето на механизацијата на градежните 
претпријатија одлучува и ја ангажира надлежниот општински орган. Заради 
потребата од ефикасно чистење на снегот, а имајќи ја предвид ангажираноста на 
„Македонија пат“ во чистењето на патиштата од повисок а к атегорија, можна е 
потреба од дополнително ангажирање на други градежни машини , за што 
потребата ја утврдува надлежниот орган во општината. Другите градежни машини 
ќе бидат ангажирани од соодветни претпријатија за чистење и оспособување на 
асфалтните коловозни површини, по претходно склучен договор врз основа на 
Законот за јавни набавки. 
 
„Еуро хотел Гратче“ се обврзува со своја механизација и работна рака на самоповик 
да врши чистење на снежен нанос и расфрлање на сол и песок на патниот правец, 
предмет на спогодба за деловно-техничка соработка. Општина Кочани се обврзува на 
своја сметка на „Еуро хотел Гратче“ да му обезбеди сол и песок во зависност од 
потребите за одржување на проодноста на патниот правец. 
 

3.5.2    КЈП „Водовод“ –  Кочани 
 
   Се ангажира во зимското одржување на улиците согласно со Програмата за чистење 
на јавно-прометни површини и оваа Програма за следниве улици:        

Преглед на улици и места на интервенции по приоритети 

 



При укажување на потреба од интервенција ќе се започне со расчистување од 

снег и голомразици по редослед на улиците од прв приоритет за интервенција наведен 

подолу:  

1. Приоритет за интервенција при голомразица или врнежи од снег:  

 1 – Нагорнини кај Шумско стопанство „Осогово“  

 2 – Мостови од Двојниот мост  до Градскиот плоштад 

 3 – Раскрсници кај Автобуската станица и пресек со ул. „9 Мај“, кај „Два 

другара“, „Стришани“, ТА „Вел-Јан“, ул. „Павлина Велјанова“ – кај  „Грозд“ до спој со 

ул. „Роза Петрова“ 

 4 – ул. „Глигор Апостолов-Гочо“, ул. „Тодосија Паунов“ до раскрсницата кон 

Оризари од кочанска страна, ул. „9 Мај“, „Роза Петрова“, „Димитар Влахов“, ул. 

„Маршал Тито“ и „Кеј на Револуција“.  

  

 По расчистувањето на улиците со прв приоритет за интервенција ќе се пристапи 

кон расчистување на улиците од втор приоритет по следниот редослед: 

 

2. Приоритет на интервенција се улиците: 

 

• ул. „Љупчо Сантов“ од Градскиот плоштад до ул. „Евлија Челебија“, па по ул. „Евлија 

Челебија“ до спој со „Тодосија Паунов“ (кај Кузе) 

• Градски плоштад 

• ул. „Борис Трајковски“ до бр. 96 

• ул. „Гоце Делчев“ до бр. 100 

 

На расчистување на улиците од трет приоритет ќе се пристапи по завршувањето 

на расчистувањето на улиците од прв и втор приоритет.  

 

3. Приоритет на интервенција се нагорнините и раскрсниците во  

градот, за отворање простор за изнесување смет 

  

• ул. ,, Македонска“  

• ул. ,,Искра“ 

• ул. ,, Руен“ 

• приод кон ул: ,, Крушевска“ 

• ул. ,, Солунска“ до ул. ,,Вера Попова“ и ул.,,Кирил Ѕ’мбов“ 

• приоди кон ул. ,, Боро Ловџија“ и ул. ,,Питу Гули“ 

• дел од ул. ,,Јане Сандански“ до ул. „Гоце Делчев“ до Бавчалук 

• пристап до  ул. ,,14 Бригада“ од ул. „Гоце Делчев“ до ул. „Цар Самоил“. 

• ул. ,, Илинденска“ од до ул. „Браќа Миладинови“ 

• ул. „Ѓорче Петров“ до ул. „Роза Петрова“. 

 

Зимското одржување на улиците и тротоарите на територијата на Општина  

Кочани кои не се предвидени со оваа Програма ќе се врши само во исклучителни  

случаи и со посебен писмен налог од нарачателот. 
  

3.5.2.1 КЈП „ВОДОВОД“ – КОМУНАЛНА ХИГИЕНА 
 

– Покрај своите редовни активности, врши расчистување од снег на пристапите 
до контејнерите за смет и околу нив; 

– Ги расчистува пешачките зони, тротоарите и пешачките пристапи до објектите 
кои се од витално значење, како и други јавни површини; 



– Обврските на КЈП „Водовод“ – Комунална хигиена, предвидени со оваа точка се 
покриваат од цената на ѓубрарината. 

– Контрола врз работата на КЈП „Водовод“ – Комунална хигиена врши надлежен 
орган во општината. 

 
3.5.2.2 КЈП „ВОДОВОД “  – ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
– Ја оспособува атмосферската канализација и сливниците за прием на поголеми 
количини вода во зимски услови и со цистерни ја отстранува водата од „црните 
точки“ каде нема атмосферска канализација (подвозници, улици и други работи 
поврзани со зимската служба). 
·  

3.5.2.3  КЈП „ВОДОВОД “ – ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 
 
– Врши сечење и отстранување од коловоз на паднати дрва и гранки; 
– Го отстранува снегот и пристапните патеки во парковите и спомен-обележјата 
во градот и други работи сврзани с о зимск ата служба; 
– Контрола врз работата на КЈП „Водовод“ – Паркови и зеленило врши надлежен орган 
на општината. 
 

3.5.3  ЕВН МАКЕДОНИЈА КЕЦ – КОЧАНИ 
 
– Ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните 
електроинсталации, приодите, непосредната околина околу трафостаниците и други 
објекти. 
 

3.5.4 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ – РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА 
КОМУНИКАЦИИ КОЧАНИ 

 
Ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ПТТ-
инсталации. 
 

3.5.5 СООБРАКАЈНА ПОЛИЦИЈА ПРИ ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 
Го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатата состојба на 
сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени 
субјекти. Во исклучителни случаи кога е загрозена безбедноста и нормалното одвивање 
на сообраќајот може да даде налог до ЈП за одржување на патиштата 
„Македонија пат“ – Подружница Кочани и надлежниот општински орган за 
преземање на активности за оспособување на сообраќајниците или одделни делови 
(црни точки). 
 

3.5.6 ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА 

 
– Должен е да врши масовна едукација за мерките и активностите за унапредување на 
сообраќајната превентива и безбедноста во патниот сообраќај. 

 
3.5.7 ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ: 
 
– Да земе активно учество во изготвувањето на програмата, следење на нејзино 
спроведување и на севкупната состојба во з и м с к и от п е р и од з а р а д и бл а говремено 
преземање на превентивни мерки за заштита и спасување, к ак о и к онкретни 
активности за соодветна дообука и подготвеност на екипите – лицата од населените 
места кои што ќе вршат чистење и посолување. 
  

3.5.8    УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ РАБОТИ 
 
– Ги доставува извештаите и прогнозите (дневни, тридневни, неделни и месечни) 
за временските услови до ЈП за одржување на патиштата „Македонија пат“ и 



Општина Кочани. 
 
3.5.9 УРБАНИ И МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОПШТИНАТА 
 
Се должни да превземат одговорност во смисла: да го известат надлежниот орган 
и граѓаните за настанатата состојба, потребата и начинот за отстранување на 
снежните наноси, притоа да ги активираат граѓаните од таа месна заедница за д а можат 
во д о го во р с о О п ш т и н а Кочани д а преземат конкретни работни задолженија и 
обврски во зимското одржување на патната мрежа, заради што до одделни месни 
заедници може да подигнат, складираат, чуваат и наменски да користат одредено 
количество индустриска сол, со можност од задолжително учество со сопствена 
механизација и екипи во чистењето и посолувањето. 
 
3.5.10   ДРУГИ УЧЕСНИЦИ 
 
Единиците на Дирекцијата за заштита и спасување, месните и урбани заедници, 
ученици и студенти и други екипи, како и сите други, во услови на прогласена 
елементарна непогода заедно дејствуваат според посебниот План за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди, донесен од страна на Советот на 
Општината. 

 
3.5.11 Правните и физичките лица превземаат брзи, ефикасни мерки за 

отстранување на снегот и мразот на отворените простори пред јавните објекти 
(пазариштата, гробиштата, железничките премини, бензиски пумпи, 
паркиралишта и слични објекти) со што ќе се обезбеди непречен пристап до 
објектите. 

 
3.5.12 Правните и физички лица како сопственици, односно корисници на 

деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници 
и слични објекти ) преземаат мерки за чистење на снегот и мразот пред своите 
објекти. 

 
3.5.13 Граѓаните односно сопствениците, станарите и закупувачите на 

станбените објекти го чистат снегот и голомразицата од тротоарите – 
патеките и приодите пред своите станбени згради. Исто така граѓаните го 
чистат снегот од покривите и терасите при што се води сметка на 
безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. 
Исчистениот снег се собира пред зградите на начин што обезбедува непречен 
сообраќај. 

 
3.5.14   Извршителите на јавниот градски и приградски превоз преземаат мерки за 

отстранување на снегот и мразот од автобуските постојки и нивно оспособување за 
користење; 

 
4. ОБЕМ, ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ 

 
4.1 Обем на одржување 

Обемот на работите се утврдува согласно приоритетот на општинските 
патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани за нормално и безбедно 
функционирање на сообраќајот. 
Приоритетот се одредува согласно: 
– густината на населеноста на делови од градот; 
–  фрекфенцијата на луѓе и моторни возила; 
– нормално функционирање на објектите кои се од витално значење на општината, 
– видот и бројот на инфраструк т урни објекти. 
 

Посипувањето на голомразица со сол во услови кога нема снежни врнежи се 
врши по приоритет, на критичните точки на општинските патишта и улици, кои се 
препознаваат како такви од претходното искуство. 
 

4.2  ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ 



 
Одржувањето на општинските патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани 

во зимски услови се врши со ангажирање на: 
– механизација 
– специјални машини и опрема, 
– работна сила и 
– средства (сол, песок и ладен асфалт).  
Во случај на зголемена потреба ќе се ангажира и дополнителна градежна оператива. 
 

Извршувањето на активностите за зимско одржување опфаќа четири 
степени на подготвеност со кои треба да се усогласат правните лица избрани во 
постапка на спроведен тендер и тоа: 
 
ПРВ СТЕПЕН – опфаќа подготвеност на персонал от и опремата во прифатлив 
број, со цел тимовите за зимско одржување да бидат спремни за интервенција во 
секое време. 
 
ВТОР СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за интервенција на тимови за зимско 
одржување со чистење, посипување со сол и сите останати активности за зимско 
одржување кога температурата осцилира околу 0 (нула) степени со можност од 
врнежи од снег и појава на мраз. 
 
ТРЕТ СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за постојана интервенција, во случај кога 
има подолго време паѓање на снег. 
 

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за интервенција во вонредни 
ситуации, каде вкупниот број на тимовите за интервенција не може да ги покрие 
сите потреби и треба да се повика додатна екипа за работа. 
 

5. НАДЗОР 
 
Надзор над спроведување на оваа Програма, врши надлежниот орган во 

Општина Кочани – Одделение за уредување на градежно земјиште. 
Надзор над количината и квалитетот на извршените работи и одобрени количини 
за извршени работи врши лице определено  од Општината . 

 
6. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

Инспекциски надзор согласно законските одредби и овластувања вршат: 
 
5.1 Овластен комунален инспектор 

 Врши инспекциски надзор на чистењето на јавно-прометните површини 
во зимскиот период согласно Законот за јавна чистота 

5.2 Овластен инспектор за патишта 
 Врши инспекциски надзор согласно Законот за јавните патишта на 
општинските патишта и улици 

5.3 Државен инспектор за патишта  
 Врши инспекциски надзор согласно Законот за јавните патишта. 

 
7. ФИНАНСИРАЊЕ 

Активностите утврдени во табелата подолу ќе се финансираат од Буџетот на 

Општина Кочани, со средства од Програмата на активностите на Општина Кочани во 

областа на одржување на улици и патишта (Ј6) и тоа: 

Рекапитулар: 

 

Ј6 1.600.000,00  

ден. 

Зимско одржување на локални патишта и улици 

Ј6 600.000,00 ден. Зимско одржување на улици (КЈП „Водовод“ – Кочани) 

FD 150.000,00 ден. Одржување на општински пат во рурално подрачје с. 
Главовица 



 

Вкупно 2.350.000,00 

ден. 

 

 

Општина Кочани ќе изврши трансфер на средства на изведувачите на 

Програмата.  

 

II 

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Кочани“. 

Бр.09-3055/1 

22.12.2021 година 

Кочани 

Претседател на  

Советот на Општина Кочани, 

Лазо Митев 

  

 


