
Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота (“Службен весник на Република 

Македонија” бр.111/2008, 64/2009, 88/2010, 23/2011, 53/2011, 80/2012, 163/2013, 44/2015, 

147/2015 и 31/2016), член 41 од Законот за управување со отпад (“Службен весник на Република 

Македонија” бр.68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 

147/2013, 163/2013, 51/2015, 146/2015, 156/2015, 192/2015, 39/2016, 63/2016 и "Службен весник 

на Република Северна Македонија" бр.31/2020 и 216/2021), член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 22-а став 1 

точка 14 од Статутот на Општина Могила (“Службен гласник на Општина Могила” бр.5/2006, 

12/2011, 8/2013, 26/2014 и 05/2021). Советот на Општина Могила на седницата одржана на ден 

10.12.2021 година, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 

 ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 

2022 ГОДИНА 

 

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 

Програмата на општина Могила за одржување на јавната чистота е насочена кон 

одржување на јавната чистота на јавните површини и на отворените простори на јавните 

објекти, заради обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и почиста 

животна средина во општината. 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

Општа цел на програмата е да се обезбеди редовно чистење (метење и миење) на јавните 

површини и отворените простори на јавните објекти, како и чистењето на снегот и мразот 

во зимски услови. 

 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 начела на вршење на работите за одржување на 

јавната чистота, 

- Се утврдува надзор во спроведувањето 

- Се утврдува начинот на финансирањето. 



 

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

Одржување на јавната чистота на територијата на Општина Могила ќе ги прифати: јавните 

површини (улици, тротоари, пристапни патишта, плоштади и уредени отворени 

простории, паркинг простори, скалила кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај, 

видиковци, автобуски и такси станици, гробишта, јавни санитарии, јазли, пазари.) 

Во спроведувањето на Програмата се изведуваат следните активности: 

- Рачно метење на јавните површини 

- Машинско чистење на улиците од наноси на земја после врнежи од дожд 

- Миење на јавните површини со цистерна 

- Собирање и транспортирање на отпадот од одржување на јавната чистота и 

негово транспортирање на општинските времени депонии во населените места 

од општината 

- Рачно чистење на снегот и мразот во зимски услови 

Согласно Програмата ќе се врши метење на: улици, паркинг простори, пристапни патишта 

кон населените места, јавни санитарни јазли, пазари и гробишта, автобуски постојки и 

такси станици, миење на улици и паркинг простори, рачно чистење на снег и мраз во 

зимски услови. 

 

ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за одржување на јавната чистота ќе ја изведува ЈКП ПЕЛА ХИГИЕНА – општина 

Могила. 

 

АКТИВНОСТИ 

При утврдување на јавните површини кои ќе се одржуваат со оваа Програма земени се во 

предвид: густината на населеност, фрекфенцијата на граѓани и сообраќај, социјалните, 

културните и воспитно-образовните објекти. 

 

 

 



 

ДИНАМИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Чистењето на јавните површини ќе се врши по категории: 

1. Прва категорија – централно градско подрачје – метење, собирање и исфрлање на 

смет пет дена во неделата. 

Реден 
Број 

Јавни површини Површина - м2 

 

1. Плоштад и парк во Могила 3000 

2. Главна асфалтна сообраќајница од влезот до  
центарот на Могила 

8500 

 Вкупно: 11500 

 

2. Втора категорија 

- Метење, собирање и исфрлање на отпад еднаш во неделата. 

Реден 
Број 

Јавни површини Површина – м2 

1. Главна асфалтна сообраќајница од влезот од 
кај патниот премин преку пругата до  излезот 

на Могила 

15800 

2. Од центарот улицата пред црквата “Св. 
Архангел Михаил” Могила 

3000 

 Вкупно: 18800 

 

3. Трета категорија 

- Метење, собирање и исфрлање на отпад еднаш месечно 

Реден 
Број 

Јавни површини (Средсело) Површна – м2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Ивањевци 
Беранци 
Долно Српци 
Вашарејца 
Дедебалци 
Ношпал 

4400 
2500 
7000 
6000 
8500 
3300 



7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Добрушево 
Свето Тодори 
Трновци 
Подино 
Лознани 
Новоселани 
Радобор 
Д.Чарлија 
Трап 
Будаково 
Алинци 
Мојно 
Мусинци 
Црничани 
Путурус  

9000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 

 Вкупно: 50700 

 

 

Пресметка за чинење на работната рака за изведба на работите 

1. Бруто плата за четири работници 

4 раб. х 22.146,00 х 12 мес. = 1.063.008,00 

Вкупна работна рака: 1.063.008,00 денари 

 

-Потребен алат за работа и ХТЗ опрема 

Реден  
Број 

Материјал Количина  Цена  Вкупно  

1. Метли  40 100 4000 

2. Лопати 8 250 2000 

3. Копачи 4 800 3200 

4. Грибла 4 400 1600 

5. Лопати за снег 4 800 3200 

6. Колички 4 2000 8000 

7. ХТЗ опрема (облека, 
нараквици, работна 
облека, одела и чевли) 

4 2000 8000 

 Вкупно 30.000,00 

 ДДВ 18% 5.400,00 

 Вкупно се ден. 35.400,00 

 



 

- Одвоз на собран комунален отпад со трактор на депонија 

100 тури х 600,00 ден. = 60.000,00 денари 

 

- РАБОТНА РАКА.......................1.063.008,00 ден. 

- АЛАТ И ХТЗ ОПРЕМА.............35.400,00 ден. 

- ОДВОЗ НА ОТПАД..................60.000,00 ден. 

 

ВКУПНО СЕ:                            1.158.408,00 ден. 

 

 

 

ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 

 

Одржувањето на парковите и зеленилото во населените места од општината ќе се врши 

со следните операции: 

- Косење, полевање, греблување и изнесување на тревата, кастрење и кроење на 

жива ограда и исфрлање на отпадот. 

Овие операции ќе се извршуваат еднаш во неделата во периодот од април до ноември. 

Реден 
број 

П А Р К О В И Површина – м2 

1. Парк центар Могила 3000 

2. Парк зад домот во Могила 5000 

3. Парк 2 Могила 2000 

4. Стадион “Димче Сарванов” 17000 

5. Парк во Добрушево 4500 

6. Центар – Дедебалци, Ношпал, Чарлија 4000 

7. Центар – Долно Српци, Беранци  3200 

8. Центар – Вашарејца, Ивањевци, Лознани 5000 

9. Парк во Будаково 4000 

10. Парк во Мусинци 1000 

 Вкупно: 48700 

 



 

Одредување на потребниот број на работници 

Реден 
Број 

Динамика на 
интервенции 

Норма за 
работен ден 
8 часа (м2) 

Површина 
м2 

Број на 
работници 

1. Рачно метење 
(двапати неделно) 

6200 41400 3 

 Вкупно:   3 

  

- Потребен број на работници изнесува 3 

Пресметка за чинење на работната рака 

За изведба на работите 

1. Бруто плата за 3 работници 

3 раб. х 22.146,00 х 6 мес. = 398.628,00 ден. 

Вкупна работна рака:           398.628,00 ден. 

 

- Потребен алат за работа и ХТЗ Опрема  

Реден 
Број 

Материјал Количина Цена Вкупно 

1. Метли 10 100 1000 

2. Лопати 3 250 750 

3. Колички 3 2000 6000 

4. Коси 3 1000 3000 

5. ХТЗ опрема 
(облека, 

нараквици и 
работна облека) 

3 2000 6000 

6. Саден 
материјал 

  30000 

   Вкупно: 46.750,00 

   ДДВ 18% 8.415,00 

   Се вкупно: 55.165,00 

 

- Одвоз на собран комунален отпад со отпад со трактор на депонија, довоз на 

хумус, земја и др. 

 



30 тури х 700,00 денари = 21.000,00 ден. 

-РАБОТНА РАКА............................398.628,00 ден. 

-АЛАТИ И ХТЗ ОПРЕМА................55.165,00 ден. 

-ОДВОЗ НА ОТПАД.......................21.000,00 ден. 

 

ВКУПНО СЕ:     474.793,00 ден. 

 

МИЕЊЕ НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ 

Миењето на улиците се извршува во летниот период: од 1 Април до 31 Октомври, 

согласно оперативниот план. 

 

ЧИСТЕЊЕ НА ПРИСТАПНИТЕ ПАТИШТА КОН НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОД ОПШТИНА МОГИЛА 

Чистењето ќе се врши два до четири пати во годината 

Влезовите и излезите од населените места 
во општината 

8000м2 

Влезовите во јавните институции во н.м од 
општината 

1000м2 

 

РАЧНО ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИТЕ УСЛОВИ 

Во зимскиот период доколку паѓа снег изведувачот е должен рачно да го чисти снегот и 

мразот од улиците и тротоарите и тоа: 

Рачно чистење опфаќа чистење на снегот и мразот од: 

Пристапни улици до објектите од јавните 
институции 

1000м2 

  

 

ВОНРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ 

ЈКП “ПЕЛА ХИГИЕНА” – општина Могила, е должно да постапува и по издадени решенија 

од општинскиот комунален инспектор и овластениот инспектор за животна средина за 



чистење на мини депонии и јавни површини кои се надвор од програмата, а кои се 

вонредно загадени и на кои е констатирано присуство на отпад од непознато потекло. 

ЈКП “ПЕЛА ХИГИЕНА” – општина Могила, ќе врши чистење на просторот веднаш по 

одржувањето на јавни манифестации кои ги организира Општина Могила. 

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА КОРИТО НА РЕКА ШЕМНИЦА И СУВОДОЛИЦИ 

Одржувањето и чистењето на излетничките места ќе се врши со следните операции: 

- Косење, гребулање и изнесување на тревата (папрата), кастрење и кроење на 

жива ограда, сечење на грмушки и исфрлање на отпадот. 

Овие операции ќе се извршуваат еднаш во месецот во периодот од април до октомври 

Реден 
Број 

Излетничко место Површина м2 

1. Река Шемница 25.000 

2. Суводолица Беранци 5.000 

3. Суводолица Долно Српци 5.000 

4. Суводолица Ивањевци 5.000 

 Вкупно: 40.000 

 

Одредување на потребниот број на работници 

Реден 
број 

Динамика на интервенции Норма за работен 
ден 8 часа (м2) 

Број на работници 

1. Рачно метење (еднаш месечно) 4500 2 

 Вкупно: 4500 2 

 

- Потребен број на работници изнесува 2 

Пресметка за чинење на работната  

рака за изведба на работите 

1. Бруто плата за 2 работници 

2 х 22.146,00 х 3м= 138.876,00 ден. 

 

- Потребен алат за работа и ХТЗ опрема 

Реден 
Број 

Материјал Количина Цени Вкупно 

1. Лопати 2 250 500 

2. Вили 2 200 400 



3. Коси 2 1000 2000 

4. Грибла 2 400 800 

5. Колички 1 2000 2000 

6. ХТЗ опрема (облека, 
нараквици и работна 

облека) 

2 2000 4000 

Вкупно: 
ДДВ 18% 

Вкупно се ден: 

9.700,00 
       1.746,00 
     11.446,00 

 

- Превоз на работници до местото на работа 

2 х 900,00 ден х 3 = 5.400,00 ден. 

 

- Одвоз на собран комунален отпад со трактор на депонија 

30 тури х 500,00 ден = 15.000,00 ден 

- РАБОТНА РАКА…………………….. 138.876,00 ден. 

- АЛАТИ И ХТЗ ОПРЕМА............   11.446,00 ден. 

- ПРЕВОЗ ДО РАБОТА................     5.400,00 ден. 

- ОДВОЗ НА ОТПАД..................    15.000,00 ден. 

 

ВКУПНО СЕ:                                 164.722,00 ден. 

 

                    РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

Р.бр. АКТИВНОСТ Бр. на 
работници 

Вкупно потребни 
финансиски средства 

 

1 ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИНАТА 
НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ 

4 1.158.408,00 ден.  

2 ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И 
ЗЕЛЕНИЛО 

3 474.793,00 ден.  

3 ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА 
ИЗЛЕТНИЧКИ МЕСТА 

2 164.722,00 ден.  

  ВКУПНО: 1.797.923,00 ден.  

 

Средствата за реализација на програмата ќе бидат обезбедени од буџетот на 

Општина Могила  и средства од донации и фактури за извршени услуги на фирми и 

физички лица 



                                          ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Програмата за јавната чистота на територијата на Општина Могила согласно 

Законот за јавна чистота и законот за управување со отпад се фокусира на одржувањето 

на јавната чистота во  три сегменти: метење, миење и рачно чистење на снег и мраз во 

зимски услови. 

Програмата ја изготви Општина Могила во соработка со ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ – 

општина Могила, во која се извршени сериозни интервенции како во опфатот на 

површините за одржување, така и во прецизирање и детализирање на фреквенцијата на 

одржување. 

Во програмата е даден приоритет на површините кои ќе ги одржува изведувачот на 

програмата (КЛП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ – општина Могила) според густината на населеност, 

фреквенцијата на граѓани и сообраќај, постоење на социјални, културни и воспитно – 

образовни објекти. 

При изготвување на програмата земено е во предвид мислењето на надлежните 

инспекциски служби во Општината преку нивната работа на терен и мислењето  на 

стручните служби во ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ – општина Могила. 

Со спроведување на оваа Програма ќе се подобри квалитетот во одржувањето на 

јавната чистота, со што ќе се обезбедат поквалитетни услови за живот и почиста животна 

средина во општината. 

VII. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ 

Во оваа програма предвидено е вкупно годишно одржување на јавни површини и 

тоа: 

1. Метење, чистење, собирање на смет.........................................  78.000 м2 

2. Чистење на пристапни патишта ..................................................   9.000 м2 

3. Рачно чистење на снег .................................................................   1.000 м2 

Вкупна површина од..................................................................... 88.000 м2 

Потребни финансиски средства..................................................  1.158.408 ден. 

 

4.  Паркови и зеленило ...................................................................  48.700 м2 

Потребни финансиски средства................................................  474.793 ден. 

 



5. Излетнички места........................................................................   40.000 м2 

Потребни финансиски средства ................................................ 164.722 ден. 

 

 

Вкупно јавни површини од 1 – 5 ................................................ 176.700 м2 

Финансиски средства од 1 – 5 ................................................ 1.797.923 ден. 

 

Изработиле: 

Марија Простиженовска 

Александар Черговски 

Елена Јосифовска 

Контролирал: 

-------- 

 

Бр. 08-835/17                                                                                               Совет на Општина Могила 

10.12.2021 година                                                                                                    Претседател 

                                                                                                                                 Маргарита Груевска 

 


