
 
 

 Врз основа на член 12  од Законот за јавна чистота  ( „Службен  веснок на Република 
Македонија бр. 111/08, 64/09,88/10,114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16)  
Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 22.12.2021  година,  донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2022 ГОДИНА 

I. СТРАТЕШКА ЦЕЛ 
Програмата на Општина Кочани за одржување на јавната чистота е насочена кон 

одржување на јавната чистота на јавните површини и на отворените простори на јавните објекти, 
на неизградено градежно земјиште сопственост на физички и правни лица во централното 
подрачје на општината,  заради обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и 
почиста животна средина во општината. 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Општа цел на Програмата е да се обезбеди редовно чистење (метење и миење) на јавните 

повшини и отворените простори на јавните објекти. 

Со оваа програма: 
-  Се утврдува територијата, распоредот и фреквенцијата за одржување (метење и 

миење) на јавните површини и отворените простори на јавните објекти; 
- Се утврдуваат основните начини на вршење на работите за одржување на јавната 

чистота; 
- Се утврдува надзор во спроведувањето; 
- Се утврдува начинот на финансирање. 

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
Одржување на јавната чистота на територијата на Општина Кочани ќе ги опфати: 

- јавните површини (улици, тротоари, пристапни патишта, плоштади и уредени отворени 
простори,  мостови, паркинг простори, скалила кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај, 
автобуски стојалишта, такси станици и пазари, подвозници , надвозници). 

Одржувањето на јавната чистота во парковските површини и градското зеленило не е дел 
од оваа Програма, туку дел од Програмата за одржување и уредување на градското зеленило. 

Во спроведувањето на Програмата се изведуваат следните активности: 
- рачно метење на јавните површини, 
- миење на јавните површини со цистерна, 
- собирање и транспортирање на отпадот од одржување на јавната чистота и негово 

транспортирање на општинската комунална депонија, 
-  расчистување на диви депонија 
- вонредно одржување. 

Согласно Програмата ќе се врши метење на: улици, тротоари, пристапни патишта, плоштади 
и уредени отворени простори,  мостови, паркинг простори, скалила кои ги поврзуваат 
површините за јавен сообраќај, автобуски стојалишта и такси станици, пазари; миење на улици и 
паркинг простори. 

 
Програмата за одржување на јавната чистота ќе ја изведува  КЈП „Водовод“ - Кочани, 

преку Сектор Комунална хигиена. 

IV. АКТИВНОСТИ 
При утврдување на јавните површини кои ќе се одржуваат со оваа Програма земени се 

во предвид: густината на населеност, фреквенцијата на граѓани и сообраќај, социјалните, 
културните и воспитно-образовните објекти. 

 

 



 
 

V. ДИНАМИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

V. 1.   МЕТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ 

1. Метење на улиците секој ден освен во недела 
од 06.00 - 12.00  часот во зимски период        од 
04.00 - 10.00  часот во летен период 

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици. 
  

Ред. 

Бр. 
Јавно прометни површинa 

Ефективна 

површина m2   

1 Ул: „Кеј на Револуција“ 2750 

2 Ул. „Борис Трајковски“ 2133 

3 

Бул: „Тодосија Паунов“ до раскрсница кај завод за 

вработување 6733 

4 Ул: „Маршал Тито“ 3000 

5 Ул: „Димитар Влахов“ 1825 

6 Ул. „Глигор Апостолов“ и околу гимназија 1250 

7 Ул. „Стево Теодосиевски“ 1167 

8 Крак „Димитар Влахов“  и мост кај стоковна куќа 500 

9 Ул. „Љупчо Сантов“ 1383 

10 Ул „Страшо Ербапче“ до раскрсницата со ул. „Роза Петрова“ 1120 

11 ул. „Никола Карев“ од пругата до војни отсек, 1000 

  Вкупно  22862 

Вкупно годишно: 7087117 

 
 
2. Метење на улиците два пати неделно  

од 06.00 - 12.00 часот во зимски период  
од 04.00 - 10.00 часот во летен период. 

 

Ред. 

Бр. 
Јавно прометни површинa 

Ефективна 

површина m2   

1 ул. „9 Мај“ 1167 

2 Ул: „Гоце Делчев“ од  плоштад до мост кај Крстана 2000 

3 

ул. „Вељко Влаховиќ“ и ул. „Киро Кикенски“ ( Од 

„АСНОМ“ до ул. „Тодосија Паунов“ 2533 

4 Ул: Д-р Николиќ и 4 крака до ул. Маршал Тито 1800 

5 

ул. „Македонска“ ( од ул. „Тодосија Паунов“ до мостот 

преку каналот 700 

6 

ул. 4-та „Македонска бригада“ ( Од ул. „Скопска“ до ул. 

„Димитар Влахов“ 630 

7 Ул: „Браќа Ставреви“ (главна улица) 820 

8 

Западен влез на Кочани од бензинска пумпа на „Макпетрол“ 

до раскрсница со улица „Страшо Ербапче“ 3000 

  Вкупно: 12650 

Вкупно годишно: 1315600 



 
 

 

 
3. Метење на улиците два пати месечно  
   од 06.00 - 12.00 часот во зимски период Од 04.00 - 10.00 часот во летен период 
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици 
 

 

Ред. 

Бр. 
Јавно прометни површинa 

Ефективна 

површина 

m2   

1 ул. „Гошо Викинтиев“ 583 

2 ул „АСНОМ“ од киното до раскрсница со ул. „Рајко Жинзифов“ 467 

3 Атомски згради 1200 

4 Ул. „Рајко Жинзифов“ од АСНОМ до ул. „9 ти Мај“ 864 

5 Пат околу комплекс АСНОМ 1300 

6 ул. „Раде Кратовче“ (до мост кај Крстана) 1827 

7 

ул. „Тодосија Паунов“ од раскрсница кај Завод за вработување до 

СОУ„Гошо Викентиев“ 9333 

8 Оризари кеј на реката од двете страни 6000 

  Вкупно: 21574 

Вкупно годишно: 517776 

 

 
4. Метење на улиците еднаш месечно  
Од 06.00 - 12.00 часот во зимски период  од 04.00 - 10.00 часот во летен период 
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици 
 

Ред. 

Бр. 
Јавно прометни површинa 

Ефективна 

површина m2   

1 

„Лазар Андонов“ од ветеринарна станица до градски базент 

покрај кејот на реката 2068 

2 

ул. „Страшо Ербапче“ од раскрсница со ул. „Роза Петрова“ 

до варница 2400 

3 Ул. „Скопска“ 3900 

4 Ул. „Охридска“ 1950 

5 Ул. „Роза Петрова“ 3400 

6 Ул. „Павлина Велјанова“ 1500 

7 

Ул. „Кирил и Методиј“ од улица кон стариот влез на 

болницата до мост преку канал во белско маало 1633 

8 Ул. „Кирил и Методиј“ од црквата до старата кула 1100 

  Вкупно: 17952 

  Вкупно годишно: 215420 
5.  Метење на улиците 3 пати годишно  
Од 06.00 - 12.00 часот во зимски период Од 04.00 - 10.00 часот во летен период 
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици 
 



 
 

Ред. 

Бр. 
Јавно прометни површинa 

Ефективна 

површина m2   

1 Монополски бавчи 2080 

2 Околу згради кај сиви дом 583 

3 Ул. „Бел камен“ од „Сиви дом“ до хотел „Национал“ 2000 

4 Индустриска зона (мало стопанство) 7133 

5 Патот кон „Пониква“ до градската депонија 6167 

6 Ул „Енгелсова“ 2133 

  Вкупно: 20097 

  Вкупно годишно: 60290 

 
 
6. Расчистување   на просторот каде се одржува панаѓурот пред и после одржувањето 
 
Просторот за одржување на панаѓурот детално ќе биде исчистен два пати во годината, 

пред и по одржувањето на панаѓурот. 
Површината која ќе се чисти изнесува 22.500 m2. 

Ред. 

Бр. 
Јавно прометни површинa 

Ефективна 

површина m2   

1 Простор предвиден за одржување на панаѓурот 22.500 
 

Вкупно годишно: 45.000 
 
7. Метење на паркинг простори, плоштади и уредени отворени простори 
 
Динамиката на метењето и површините на паркинг простори, плоштади и уредени отворени 

простори е дадена во табелата подолу. 
 

1 Трговски центар 

секој ден освен 

недела 2000 

2 Скали од ул.„Д. Влахов“ до ул „Кирил и Методиј“ 

секој ден освен 

недела 150 

3 Паркинг помеѓу зградите позади Стопанска банка 

секој ден освен 

недела 400 

4 Плоштад 

секој ден освен 

недела 1400 

5 Паркинг кај комплекс АСНОМ 1 неделно 1500 

6 

Мердевени од  ул Б. Ставреви до Правен факултет и 

мердевени и од ул. „Иван Иванов“ до Правен факултет 3 пати неделно 760 

7 Степеници од ул. „Тодосија Паунов“ до Ловен дом 3 пати неделно 160 

8 Дворот на „Турист“ 3 пати годишно 233 

  Вкупно годишно:   1446720 

 
8. Метење на пазари 
Метењето, собирањето на отпад и транспортирањето на отпадот од градскиот пазар се 

извршува еднаш неделно во четврток, по завршувањето на пазарот, во зимскиот период од 16ч, 
во летниот од 17ч. 



 
 

 

1 Градски пазар 

1 неделно 

(четврток) 10000 

2 Пазарче во Стришани 

секој ден освен 

недела 120 

3 Пазарче над автобуска станица 

секој ден освен 

недела 260 

  Вкупно:   10380 

  Вкупно годишно: 637800 
 

V.2.  ОДРЖУВАЊЕ НА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

 
Одржување на спомениците се врши согласно Програмата за обележување на годишнини на 

значајни настани и личности за 2022г. на спомен обележја кои се наоѓаат на јавна површина и во 
дворното место на урбаните и месните заедници. 

Чистење на јавната површина околу спомен обележјето ќе се спроведе најдоцна еден ден 
пред датумот на обележувањето на настанот или личноста. Финансирањето ќе се изврши како 
редовно одржување, по м2 исчистена површина, односно улиците и површините кои се предмет 
на редовно одржување нема да бидат посебно фактурирани заради одржаните настани. 

Одржувањето на спомениците лоцирани во семејни објекти не се дел од оваа Програма. 

 
 

СПОМЕНИК/ОБЕЛЕЖЈЕ/НАСТАН ЛОКАЦИЈА 

Споменик на слободата Лукубија 

Споменик „Никола Карев“  кај „Сина птица“ 

 
 

V.3. Одржување на површини за одбележување на програмски активности во областа на 
културата 

Одржувањето на површини при одржување на културни манифестации ќе се врши согласно 
Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на културата за 2022г. 

Метење/миење на просторот каде се одбележува манифестацијата и неговата околина ќе се 
спроведе најдоцна три часа пред одржувањето на манифестацијата. 

КЈП „Водовод“ е должен да ги преземе сите неопходни мерки за одржување на нивото на 

јавната чистота на наведените локации пред, за време на одржување и веднаш по завршување на 

манифестацијата, да обезбеди пристоен изглед на градот за време на одржување на 

манифестациите, да внимава изнесувањето на сметот да не се поклопи со термините на 

свеченоста, да се воспостави координација со раководителот на "Паркови и зеленило” заради 

одржувањето на хигиената на зелените површини. 

Финансирањето ќе се изврши како редовно одржување, по м2 исчистена јавна површина. 

Ако одржувањето на јавната површина за време на одржувањето на манифестацијата 

отстапува неколку денови од временскиот распоред за редовно одржување, времето за 

одржување ќе се помести непосредно пред одржување на манифестацијата. 

Доколку се потребни повторувања на операциите на метење/миење на јавните површини, 

тоа ќе се изврши при крајно неопходна потреба и ќе се евидентира во дневниот извештај, со 

посебна назнака за дополнителен број на повторувања на активностите. 

Доколку обележувањето на настанот е во затворените простори-дворни површини на 

Одржувањето на утврдените локации е прикажано во следната табела: 



 
 

јавните објекти, обврската за одржување на просторот е на правното лице кое управува со 

објектот. 

Дополнителни активности за одбележување на манифестацијата како транспорт на 

реквизити, опрема, средства и слично не се дел од оваа програма. 
 

 

Забелешка: На сите наведени површини, КЈП „Водовод“ е должен: 
- да врши отстранување на целокупниот отпад од површината, освен на оставен и напуштен 

шут од градење и рушење на јавна површина за што задолжително го известува овластениот 
комунален инспектор; 

- да врши отстранување на некролозите, плакатите и постерите од уличните столбови и 
дрвја со датум постар од еден месец; 

- да врши отстранување на мртви кучиња и мачки од непознато потекло од јавните 
површини согласно прописите за безбедно отстранување.  

- Собраниот отпад од метење и чистење на купови не смее да се остави на јавната површина 
и КЈП „Водовод“ - Кочани е должен да го собере и отстрани од јавната површина. 
 

V.4. Поставување на знамиња за одбележување на празници 
 
Поставувањето на државни и општински знамиња на јарболи и улично осветлување се врши 

согласно Законот за празници на Република Македонија. 
Поставувањето на знамиња ќе се спроведе најдоцна еден ден пред датумот на 

обележувањето на празникот. 
Поставувањето ќе се врши од страна на Сектор Паркови и зеленило заради поседување на 

соодветна опрема. 
Финансирањето не е дел од оваа програма. 

 

 

VI . МИЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ 

Во текот на 2022 се предвидува вкупно 25 пати миење на улиците во табелата подолу со 
цистерна со предни млазници.  
 

Ред. 

Бр. 
Јавно прометни површини кои ќе се перат 

Должина 

на улица  

во m 

Површина 

m2 

Манифестација датум на  
обележување 

Локација 

Меѓународен ден на Ромите 8 Април  Градски парк 

Драмски аматерски фестивал (ДАФ) 28 мај до 6 јуни  Дом на културата 

Петровден 7-12 Јули  Градски парк 

Урбан фест 10-17 Август Градски парк 

Freedom Festival 16 – 18 август Споменик на слободата 

Денови на кочанскиот ориз 27 до 29 септември Градски парк 



 
 

1 Ул. „Борис Трајковски“ со плоштад 800 6000 

2 Ул. „Гоце Делчев“ од плоштадот до џамијата 400 6000 

3 Ул. „Маршал Тито“ 750 4500 

4 Ул. „Кеј на Револуција“ 750 4500 

5 Ул. „Глигор Апостолов“ 500 3000 

6 Ул. „Стево Теодосиевски“ 500 3000 

  Вкупно  3700 27000 

 
Вкупно површина која ќе се мие со цистерна во овој период е 675.000m2 (25 пати Х 27000 m2)  

Миењето на паркинзите ќе се извршува по потреба. 
 

VII. РАЧНО ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ (Вонредно одржување)  
Во зимскиот период доколку паѓа снег, наместо метење на улиците, изведувачот може 

рачно да го чисти снегот и мразот од тротоарите опишани во табелата подолу. 
Рачното чистење опфаќа чистење на снегот и мразот од: 

 

Површини кои ќе се чистат од снег и мраз 

Површина 

m2 

Ул. „Кеј на Револуција“ тротоар 2250 

Ул. „Маршал Тито“ тротоар 3000 

Трговски центар 2000 

Крак „Димитар Влахов“  и мост кај стоковна куќа тротоар 600 

Мостови кај војни отсек, Стоковна куќа, Борово, плоштад, пазар 400 

Вкупно: 8250 
 

VIII. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ 
 
За расчистување на дивите депонии и транспорт на отпадот до градската депонија во 

градот и околните места КЈП „Водовод“ ќе користи една комбинирана градежна машина и 
еден или два камиони кипери согласно со количината на отпадот. 

За 2022 година се предвидува вкупно по 310 работни часови. 
 
   

Механизација Предвидени 
работни часови     

Единечна цена Вкупно 

Комбинирана 
градежна машина 

310 2300 713000 

Камион кипер 310 1600 496000 
Вкупно 1209000 

 
IX. ТРЕТИРАЊЕ НА ГРАДСКА ДЕПОНИЈА СО АЛГИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ПОЖАРИ 
 

Со цел да се спречи избивање на пожар на градската депонија ќе се користат 
препарати на база на алги. Се предвидува вкупна количина од 135 л во вредност од 
187.974, 00 ден.  

 
 



 
 

 
 

X. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИ 
 

 

Ред. 

Бр. 
Јавно прометни површинa Ден во неделата 

пон вто сре чет пет саб нед 

1 Ул. „Кеј на Револуција“ Х Х Х Х Х Х   

2 Ул. „Борис Трајковски“ Х Х Х Х Х Х   

3 

Бул. „Тодосија Паунов“ до 

раскрсница кај завод за вработување Х Х Х Х Х Х   

4 Ул. „Маршал Тито“ Х Х Х Х Х Х   

5 Ул. „Димитар Влахов“ Х Х Х Х Х Х   

6 

Ул. „Глигор Апостолов“ и околу 

гимназија Х Х Х Х Х Х   

7 Ул. „Стево Теодосиевски“ Х Х Х Х Х Х   

8 

Крак „Димитар Влахов“  и мост кај 

стоковна куќа Х Х Х Х Х Х   

9 Ул. „Љупчо Сантов“ Х Х Х Х Х Х   

10 

Ул „Страшо Ербапче“ до 

раскрсницата со ул. „Роза Петрова“ Х Х Х Х Х Х   

11 

ул. „Никола Карев“ од пругата до 

војни отсек, Х Х Х Х Х Х   

12 ул. „9 Мај“   Х   Х     

13 

Ул. „Гоце Делчев“ од  плоштад до 

мост кај Крстана    Х   Х     

14 

ул. „Вељко Влаховиќ“ и ул. „Киро 

Кикенски“ ( Од „АСНОМ“ до ул. 

„Тодосија Паунов“   Х      Х   

15 

Ул. Д-р Николиќ и 4 крака до ул. 

„Маршал Тито“    Х   Х     

16 

ул. „Македонска“ ( од ул. „Тодосија 

Паунов“ до мостот преку каналот  Х    Х      

17 

ул. 4-та „Македонска бригада“ ( Од 

ул. „Скопска“ до ул. „Димитар 

Влахов“ Х     Х      

18 Ул. „Браќа Ставреви“ (главна улица)  Х       Х   

19 

Западен влез на Кочани од 

бензинска пумпа на „Макпетрол“ до 

раскрсница со улица „Страшо 

Ербапче“   Х      Х   

Секоја прва и трета недела во месецот 

20 ул. „Гошо Викинтиев“      Х        



 
 

21 

ул „АСНОМ“ од киното до 

раскрсница со ул. „Рајко Жинзифов“   Х           

22 Атомски згради     Х         

23 

Ул. „Рајко Жинзифов“ од АСНОМ 

до ул. „9 ти Мај“   Х           

24 Пат околу комплекс АСНОМ        Х      

Секоја втора и четврта недела во месецот 

25 

ул. „Раде Кратовче“ (до мост кај 

Крстана)         Х     

26 

ул. „Тодосија Паунов“ од 

раскрсница кај Завод за вработување 

до СОУ „Гошо Викентиев“    Х          

27 

Оризари - Кеј на реката од двете 

страни          Х    
 
 
 

VIII. XI . ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКИНГ ПРОСТОРИ, 

ПЛОШТАДИ И УРЕДЕНИ ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ 

28 Трговски центар Х Х Х Х Х Х   

29 Скали од ул.„Д. Влахов“ до ул „Кирил и Методиј“ Х Х Х Х Х Х   

30 Паркинг помеѓу зградите позади Стопанска банка Х Х Х Х Х Х   

31 Плоштад Х Х Х Х Х Х   

32 Паркинг кај комплекс АСНОМ         Х     

33 

Мердевени од  ул „Б. Ставреви“ до Правен факултет 

и мердевени и од ул. „Иван Иванов“ до Правен 

факултет Х   Х   Х     

34 Степеници од ул. „Тодосија Паунов“ до Ловен дом   Х   Х   Х   

 
 

IX.  

X.  

XI. XII. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЗАРИ 

35 Градски пазар         Х     

36 Пазарче во Стришани Х Х Х Х Х Х   

37 Пазарче над автобуска станица Х Х Х Х Х Х   
 
 
 

          XIII.  ВОНРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ 
Вонредното одржување ќе опфати: 

- метење и перење на улиците при големи поројни дождови, 
- метење и перење на јавни површини во населени места кои добиваат комунални услуги 



 
 

заради одржување на прослави, 
- метење и перење на јавни површини од незгоди и несреќи, 
- метење и перење при одржување на спортски и културни манифестации на непредвидени 

локации во оваа програма, а организирани или поддржани од општината 
- отстранување на мртов крупен добиток на јавни површини од непознато потекло. 

Финансирањето за вонредното одржување ќе се изврши како редовно одржување, по м2 

исчистена јавна површина. Извршување на работните активности од страна на КЈП „Водовод“ 

ќе се врши по доставување на работен налог од Општина Кочани или по решение од надлежен 

орган. Доколку се работи за итно и неодложно одржување при непредвидени состојби, 

особено во попладневните и ноќните часови (порои, поплави, незгоди, несреќи и сл.), 

извршување на работните активности ќе се врши со давање на устен налог за извршување од 

Општина Кочани и отворање на работен налог со дневен извештај од страна на КЈП 

„Водовод“. Писмен налог од Општина Кочани ќе се изготви првиот работен ден. 

XIV. ГЕНЕРАЛНО ПРОЛЕТНО ЧИСТЕЊЕ 
Генералното пролетно чистење ќе опфати чистење на површини со поголем степен на 

загаденост по завршување на зимскиот период и тоа: 
- чистење од ризла, 
- генерално перење на улиците по потреба и по степен на загаденост. 

Финансирањето од  ќе се изврши како редовно одржување, по м2 исчистена и исперена 
јавна површина, а вонредно ангажирање на механизација (ровокопач, трактори, цистерни и 
сл.) ќе се врши со задолжување преку доставување на фактура. 

 
XV. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ 

 

СТАВКА 

ВКУПНА 

ПОВРШИНА 

М2/ГОДИШНО 

ВКУПНА 

СУМА/ДЕНАРИ 

Метење на улици секој ден освен во недела 7.087.117 3.614.430 

Метење на улици два пати седмично 1.315.600 670.956 

Метење на улици два пати месечно 517.776 264.066 

Метење на улици еднаш месечно 215.420 109.864 

Метење на улици 3 пати годишно 60.290 30.748 

Расчистување на простор за панаѓур 2 пати 

годишно 
45.000 22.950 

Метење на паркинг простори, плоштади и 

уредени отворени простори 
1.446.720 737.827 

Метење на пазари 637.800 325.278 

ВКУПНО: 11.325.723 5.776.119 

      

СТАВКА 

ВКУПНА 

ПОВРШИНА 

М2/ГОДИШНО 

ВКУПНА 

СУМА/ДЕНАРИ 

Миење на јавни површини 675.000 317.250 

      

Расчистување на диви депонии 
работни часови/ 

годишно 

ВКУПНА 

СУМА/ДЕНАРИ 

Комбинирана градежна машина 310 713,000 



 
 

Камион кипер 310 496,000 

ВКУПНО: 1.209.000 

Третирање на градска депонија со алги литри 
ВКУПНА 

СУМА/ДЕНАРИ 

Природен препарат на база на екстракт на 

алга 
135 

187.974 

 

  

  

      

ВКУПНО: 7.490.343 
 

Во оваа Програма предвидено е вкупно годишно одржување на јавните површини и тоа: 
метење 11325723 м2, миење 675000 м2, расчистување на диви депонии по 310 работни часа и 135 
литри природен препарат на база на екстракт на алга. 

 
За реализација на програмата потребни се вкупно 7.490.343 ден. 
Метење на јавна површина чини 0,51 денари/м2, перење чини 0,47 денари/м2, а чистење на 

снег и мраз во зимски услови чини 4,15 денар/м2. 
Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од Буџетот на Општина Кочани, со 
средства од надоместокот за одржување на јавната чистота. 

За финансирање на оваа Програма, Општина Кочани ќе склучи договор со КЈП „Водовод“ 
Кочани, кој ќе врши месечно задолжување со доставување записник за извршени работи и 
времена ситуација. 

 
XVI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Надзор над спроведување на оваа Програма врши општинскиот комунален инспектор и 

одделението за комунални дејности. 
За спроведените активности на терен, изведувачот ќе биде задолжен до Општина Кочани да 

доставува работен налог со дневен извештај, месечни извештаи за извршената работа, а на крајот 
на годината и годишен извештај кој ќе биде доставен до Градоначалникот и Советот на Општина 
Кочани. 

КЈП „Водовод“ е должен Дневниот извештај за извршена работа во електронска форма да го 
достави до општинскиот комунален инспектор пред истекот на работното време, а најдоцна до 
14.00 часот, за активности извршени во текот на денот - за работни денови. 

За извршените активности во недела, дневниот извештај во електронска форма да се достави 
во понеделник, најдоцна до 10.00 часот. 

 
XVII. 
 

Програмата влегува во сила осмиот ден  од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Кочани”. 

 

Бр.09-3051/1 

22.12.2021 година 

Кочани 

Претседател на  

Советот на Општина Кочани 

Лазо Митев 

  

                                                            
 

 


