Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр 5/02), член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 111/08)
и член 21 од Статутот на Општина Василево ( Службен гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10
), Советот на општина Василево na svojata redovna sednica одржана на 05.12.2017 година
ја donese следната
ПРОГРАМА
за заедничка потрошувачка во oпштина
Василево за 2018 година
I.

Општи одредби

Со оваа програма се утврдуваат објектите и активностите за орджување на заедничката
потрошувачка во Општина Василево за 2018 година, видот и обем на работите што треба да се
извршат, финансиските средства временски рокови за извршување, динамика, начин на вршење
на работите, одржување на постоечките и поставување на соодветни садови за фрлање на
отпадоци на јавните површини и на отворените простори пред јавните објекти.
Согласно одредбите на Законот за комунални дејности ( Сл. Весник на РМ бр.95/12, 163/13
и 42/14) постојат повеке видови на објекти на комуналната инфраструктура кои служат за
задоволување на заедничката потрошувачка и според Законот за Јавна чистота ( Сл. Весник на
РМ бр.130/10 пречистен текст, 23/11, 80/12, 163/13, 26/15, 147/15 и 31/16) се уредуваат условите
и начинот на одржувањето на јавната чистота, површините и објектите на кои се врши
одржувањето на јавната чистота, собирање на смет и чистење на снег и мраз во зимски услови.
Овие надлежности се од јавен интерес и се обврска на единиците на локалната самоуправа.
Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка е континуиран процес
како и одржувањето на јавната чистот, кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните
површини, на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните
и индивидуалните објекти за домување. Сопствениците, односно корисниците на отворени
простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните
објекти за домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат
сметот од истите.
Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на
јавната чистота на јавните површини во општина Васаилево го врши ЈПКД „Турија“ – Василево,
за сметка на општина Василево.
II. Видови на објекти и услуги кои спагаат во задоволувањето на заедничката
потрошувачка
Објекти кои ќе се одржуваат со оваа програма се:
- Локални патишта и улици со вертикална и хоризонтална сигнализација, велосипедски
патеки, кејови и јавни површини;
- Гробишта;
- Паркови, зелени површини, парк шуми и рекреативни зелени површини и
карактеристични пејсажи;
-

Рекреативни објекти ( детски игралишта, спортски патеки и игралишта) и
Одводни канали и речни корита.

Одржувањето на сите овие објекти спагаат во услуги кои ЈП Турија ги врши за сметка на
оптина Василево.
III.

Oбем, динамика и начин на извршување на работите.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на
јавната чистота на јавните површини во општина Василево ќе се врши по следниот обем и
динамика:
- Двапати годишно ќе се косат банкините на локални патишта и улици;
- Еднаш годишно ќе се обновува и поправа вертикална и хоризонтална
сигнализација;
- Еднаш месечно косење на зелените површини во сите населени места;

-

Трипати месесечно чистење на влезната улица во с Василево до Домот на
култрурата, тротоарите и паркинг просторот пред Училиштето;
Еднаш месечно чистење и косење на гробишта во сите населени места;
Еднаш месечно чистење и косење на фудбалските терени во сите населени места;
Еднаш годишно чистење на одводни канали и речни корита во сите населени места
Двапати годишно во месец април - мај и септември - октомври ќе се изврши
сечење на гранки на дрвја кои сметат на влезните локални патишта во сите
населени места.
За одржување на јавната чистота на јавните површини ќе се постават садови –
корпи за фрлање на отпадоци во сите населени места;
Во општинскиот центар и во централните делови на населените места ќе се
постават контејнери и пепелници за гаснење и фрлање на догорчиња од цигари.
За одржување на јавната чистота, ќе се набават и постават канти – садови од 120
литри.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на
јавната чистота на јавните површини во општина Васаилево ќе се врши дење во работно време
од 8,00 до 16,00 часот.
IV. Финансиски средства
Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за заедничка потрошувачка
во Општина Василево за 2018 година ќе се обезбедат од домакинствата и правните субјекти во
сите населени места во Општина Василево.
Овие средства ќе ги наплака општина Василево еднаш годишно по 240 денари од
домакинство и правните лица.( согласно одлуката која е донесена по 20 денари месечно).
- 2930 домакинства
х 240 денари
= 703.200 денари
51 правни лица
х 240 денари
= 12.240 денари
вкупно денари. ------------------715.440 денари.
Овие прибрани финансиски средства ќе се користат за одржувањето на објектите на
заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини
во општина Васаилево.
V .Завршни одредби
Програмата за заедничка комунална потрошувачка во Општина Василево за 2018
година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина
Василево “.
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