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           . Овие дејности ЈПКД Тополка Чашка ќе ги извршува со 20 лица  од кои во стручната 
служба се две лица три лица како водоистлатер и инкасатор, три лица како возчи на две 
специјални восила за утовар на контејнери за изнесување на смет, еден камион DAEWOO за 
траспорт за материјали и за изнесување на смет, два новонабавени трактори кои ќе бидат 
набавени во најскоро време  преку Општина и два посточки стари тарктори, останатите 11 
лица како општи работници и едно лице како хегиеничар. Порди тоа што немаме одели 
сектори општите работници ќе бидат анагажирани во одржуање на јавана чистота, водовод, 
канализција, одржување на гробишта , пракови и зеленила и резги за пазар. 

Согласно член 4 шифра 41.00 од Статутот на Јавното претпријатие собирањето 
пречистување и дистрибуција на вода е основна дејност на претпријатието. Во моментов 
стопанисуваме со постоечки водонабдителни системи во населен ите места. 



 

 

Чашка- снабдувањето се врши од 2 (два) бунари длабочина од по 7 метри и две 
напоредно поврзани пумпи кцп-42/4  кои ќе ги користиме како резерни во монеттов имаме 
уградено една потопна пумпа извршено бушотина во длабочина од 28 метри во најскоро 
време ќе биде пуштена во употреба новонабавената потопна пумпа. Овие две потопни пумпи  
испумпуваат во директна линија  ф-160 и го полнат новиот резервоар, од 350 м3 со што е 
решен пробемот со водоснабдување на ул. Ацо Шопов. Кокако инфистионо вложувње на овој 
дел останува набавка и вградување на вентил за регулирање на висок притисок кој е 
предизвикан од висиската разлика со приклучувањето на новиот разервоар и тредизвикува 
дефекти на ниските приклучоци на водоводната мрежа. Доклку во 2019 год. се соочиме со 
недостаток на вода превидуваме нова бушотина и пумпа која ќе се влучува во моменти на 
намалена издашност на посточките бунари и бушотина. 

Заради не фунционирање на посточките вентили на водоводната мрежа предвидуваме 
на набавка на нови вентили до вредност од 100.000.оо денари. 

 

  Водовод Богомила. 

             Поставена нова потопна пумпа во посточки бунар, во кој прилично е намалена 
издашноста на вода затоа прдидуваме на нова бушотина во близина на постоечкиот бунар со 
инвистиција во износ од 350.000.оо денари  

Мрежниот систем низ селото е во лоша состојба поради вградени несоодветни по 
стандард за издржливост на висинскиот притисок што предизвикува чести проблеми-дефекти 
пукање на цевките. Дел од селото се снабдува со помошен резервоар над железничка станица 
кој е поврзан на истата водоводна мрежа.  

Водовод Согле. 

Превземен со стопанисување од ЈПКД Тополка во месец 12.2017 година со затекнат 
долг за неплатена електрична енергија во износ од 123.000,00 денари. Во селото постојан 
присутни се 23 семејства-останатите 20 кои имаат склучено договори живеат во Велес и Скопје 
во моментов. Набавен е хлоринатор кој треба да се вгради во пумнпната сатаница и 
исталирана електрична исталација во објектот каој што е сместена пумпата 

Во зимскиот период резервоарот се полни со природна вода. Мрежата е во добра 
состојба. Инвестициони вложувања планираме набавка на вентили и водомери.  

Водовод Теово. 

Работи на принцип бушотина-потопна пумпа која напојува резервоар со дирекна 
линија и повратна линија која ја полни селската мрежа. Водоводот е во добра состојба со тоа 
што поголем број од жителите не се со постојно место на живеење во селото, и 
потрошувачката на вода е многу мала. Водоводот има течен хлоринатор во исправна состојба. 
Планирани активности промена на неисправни вентили, и оградување на простор околу 
бунарот со мрежа во должина од 40м и бетонски ступчиња. 

Водовод Оморани. 

Потопна пумпа-спуштена на длабочина од 35 метри што испумпува во резервоарот на 
висинска разлика160 м со потисно црево ф-90мм и должина на потисно црево 3200 м. и 
повратна линија во село Оморани и населба Оморани кај железничка станица. Викенд 



 

 

населбата под чука нема водоснабдителен систем. Водоводот нема хлоринатор во моментов. 
Инветициони вложувања: набавка на течен хлоринатор или гасен хлоринатор затоа што во 
резервоар нема напоредно влез на природна вода. Тековни активности проверка и санација 
или промена на вентили на мрежата. Вредност на хлоринатор 25.000,00 денари 

Водовод Извор. 

Снабдувањето се врши од езеро со  ново набавена пумпа усисно црево ф-63 и потисни 
цевки ф-110. До резервоар со висинска разлика 75м должина на мрежа 800м. во зимски 
услови резервоарот се полни и со природна вода. Во системот е приклучен течен хлоринатор.  

Набавка и промена на неисправни вентили на водоводната мрежа во вредност до 
100.000.оо денари.  

Со програмата за работа на општината планирано е и првземање на постоечките 
водоснабдителни системи во селата Бањица, Владиловци , Голозинци и Јаболчиште. 

Една од мерките за намалување на загубите на вода ќе биде и континуирана контрола 
на диви приклучоци.  Поради постојана контрола на квалитетот на водата. Склучуваме Договор 
со избрана на јавни набавки овластена институција за сите водоводи со кои стопанисува ЈПКД 
со вкупна вредност од 150.000,оо денари. 

              2.Техничко испитување и анализа на водата за пиење  

Анализа на квалитетот на водата за пиење, нејзиниот состав и техничката исправност е 
задолжителна обврска на давателот на услугата, како дејност снабдување со вода за пиење 
согласно со член 4 шифра 41.00 од статутот на јавното претпријатие. 

Анализата на квалитетот ќе ја извршува овластена институција за оваа дејност одбрана со 
постапка за јавна набавка. 

Анализата ќе се извршува задолжително во сите водоснабдителни системи со кои стопанисува 
јавното претпријатие (Чашка Богомила, Согле, Теово, Оморани, Извор, Владиловци, 
Голозинци) по еднаш во месецот. 

Примерок за анлиза ќе се зема од чешми на јани површини, училишта и други објекти од јавен 
карактер. 

Вкупната сума за анлиза за квалитетот на водата за пиење во текот на годината ќе изнесува 
вкупно 150.000 ден. 

3.ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА 

      Под одржување на јавна чистота се подразбира чистење со метење и миење на јавни 
површини, улици, тротоари, плоштади, пешачки патеки, паркиралишта, паркови и зеленила, 
уредни речни корита, видиковци, фонтани и сл., собирањето на сметот од садовите за отпад, 
нивно поставување, обезбедувањето на санитарни јазли, како и чистење на снегот и мразот во 
зимски услови од јавните површини на територијата на Општина Чашка.  

Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Чашка ја 
спроведува Јавното Претпријатие за комунални дејности Тополка Чашка, а се однесува на 
годишно одржување на јавните површини во населените места Населба Чашка, Извор, 



 

 

Богомила, Населба Оморани, Теово, Лисиче, Мелница, Јабочиште, Владиловци и Голозинци 
врз основа на склучен договор за одржување на јавна чистота со Општина Чашка. 

 

3. 1 ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 2020 

 

 Согласно со законот за јавните претпријатија, Статутот на ЈП и член  од одлуката за 
одржување на јавна чистота на општина Чашка одржувањето на јавната чистота на 
територијата на општина Чашка го врши ЈПКД Тополка Чашка.  

1.Со програмата се уредуваат видот и обемот на работите што треба да се извршуваат 
временските рокови, динамиката и начинот на извршување за периодот 2020 година. 

2. Со оваа програма опфатени се следните населени места Богомила, Согле, Теово, 
Оморани, Извор, Чашка, Лисиче, Мелница, Јабочиште, Владиловци и Голозинци 

 Во овие населени места ќе се обавуваат следните активности:Чистење со метење и 
миење на јавните површини, улици, тротоари, плоштади, паркиралишта, паркови и зеленила, 
уредени речни корита видиковци и фонтани, собирање на сметот од садовите за отпад како и 
чистење на снег и мраз во зимски услови.  Со оваа Програма за одржување на јавна чистота 
поблиску се уредуваат вуидот и обемот на работите што треба да се извршат, финасиски 
средства за вршење на работите, динамика и начин на вршење на работите за одржување на 
јавна чистота на територијата на Општина Чашка за тековната 2020 година. 

Програмата опфаќа и предвидува поставување на соодветни садови за фрлање на 
отпадоци на јавните површини и на отворените простори пред јавните објекти, како и начинот, 
формата, бојата и изгледот на садовите за фрлање на отпадоци.Со програмата се утврдува и 
начинот на обезбедување на јавни санитарни јазли.  

Одделни изрази употребени во оваа програма го имаат следното значење: Одржување 
на јавна чистота на јавни површини е чистење (метење и миење) на јавни површини и 
отворени простори на јавни објекти, како и чистење на снег во зимски услови; Собирање на 
смет е отстранување на создадениот смет од одржување на јавната чистота на јавните 
површини и објектите и сместување во садови за смет; Смет е збор од отпадоци што се 
собираат при одржување на јавната чистота; Јавни површини и отворени простори на јавни 
објекти се улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, кејови, подвозници, надвозници, 
мостови, паркиралишта, училишни дворови, скалила кои ги поврзуваат површините на јавен 
сообраќај, градски паркови, парк-шуми, улични тревници, видиковци, железнички, автобуски, 
бензиски и такси станици или стојалишта и други објекти на комуналната инфрастуктура, јавни 
телефонски говорници, гробишта, сајмишта, пазари, магацини и складишта, спортско 
рекреативни објекти (спортски и детски игралишта, стадиони, хиподроми, стрелишта), јавни 
санитарни објекти, капалишта и отворени простори околу државни, локални и други објекти; 
Корисници на услуга се корисниците на јавните површини и на отворените простори на јавните 
објекти . 

3.2 ВИД И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА 

 Одржувањето на јавна чистота ќе се извршува со рачно метење и миење, миење со 
помош на специјализирано противпожарно возило, третман со средство против раст на трева 



 

 

и собирање на сметот од садовите за отпад на следните јавни површини:Населба Чашка, 
Просторот на централниот дел од населбата (плоштат) и улица  Илинденска на потег од 
тунелот до мостот на река Тополка, Парк на пријателството и улица Кочо Рацин, улица Коле 
Неделковски, улица Гоце Делчев, улица 8-ми Септември и улица која го поврзува почетниот 
дел на К.Неделковски, Г.Делчев и 8-ми Септември. 

Во населеното место Извор:  

Просторот на централниот дел и должината тротоарот во правец на болница Јасеново  

Во населено место Богомила , 

Просторот на централниот дел, улицата од стариот Зидан мост до и  просторот околу 
задружниот дом и уредениот дел од коритото на река Сушица. 

Во населеното место Населба Оморани, 

Просторот на Централниот дел и улицата за пристап до железничката станица. 

Во населеното место теово, 

Просторот на централниот дел, просторот околу чешмата и јаворот и улицата за пристап до 
железничката станица. 

Во населеното место Лисиче, 

Просторот нс центаслниот дел од населеното место, чешма и простор околу јаворот. 

Во населеното место Мелница, 

Просторот на централниот дел на населеното место. 

         3.3.ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ И ДРВОРЕДИ. 

Одржувањето на јавните зелени површини ќе се врши со поливање на зелените површини и 
дрворедите и косење на трева. 

Населено место Чашка 

Поливање на фудбалското игралиште паркови во централно подрачје околу општината-паркче 
до просторија за одржување на состаноци на советот на општината, детско забавно паркче 
помеѓу полициска станица и црква тротоар на улица Илинденска парк на пријателство на 
улица Коста Рацин, зелена површина во центален дел навлез во Чашка и пристап до 
железничка станица. 

 

 

Населено место Извор  

Паркови-зелени површини околу објектите на старата општина Извор. Поливањето и косењето 
на фудбалското игралиште и останатите зелени површини и дрвореди во Чашка и Извор ги 
извршуваат лица вработени во Јавното претпријатие. Во текот на месеците Мај, Јуни, Јули, 

Август испланирани трошоци за обавување на овие активности. 



 

 

Предлог одлуката за надополнуавње на програмата за одржување јавна чистота на 
територија на Општина Чашка се однесува на следниве населени места 

РедБр. 
Расход на Програма за одржување на јавна чистота 

Позиција на извршување на работи 

Единечна цена во 
денари 

Количина 
Вкупна 
цена 

1 Населено Место Горно Јаболчиште  

1.1 

Одржување на јавна чистота во село Горно 
Јаболчиште со метење на Главна Улица од 
Влез на село Амбуланта до завршетак на 
село Гробишта ,потоа централен дел на село 
–Џамија ,простор за пазари улица до 
Училиште . 

 

 

16.000 

месечно 

 

12 

 

192,000 

1.2 

Одржување на јавна чистота на Споредни 
улици Сенца  ,Муди,Оџа Реџа, Љочка ,Садику 
,Лангури ,Пат Сипочан ,Бербер Сејда и Аџија 
Џемо. 

 

10.000 

 

12 

 

120.000 

1.3 

Одржување на јавна чистота со перење на 
главна улица низ село и централен дел ,со 
специјално возило цистерна . 

 

12.000 

месечно 

2 

 

 

24.000 

1.4 
Рачно чистење на канал покрај локален пат 
Долно иГорно Јаболчиште. 

 

40.000 

 

2 

 

80.000 

2                                                                                                                            Населено Место Долно  Јаболчиште  

2.1 

Одржување на јавна чистота на јавна 
површина населено место Долно Јаболчиште 
,Чистење со метење на главна улица од 
почеток до излез на село .  

 

 

5.000 

месечно 

 

12 

 

60.000 

2.2 

Чистење со метење на споредни улици ; 
Рашакет ,Зекировци,Верими,Кај Исо и улица 
Максудови.  

 

5.000 

 

12 

 

72.000 

2.3 

Перење со Цистерна на главна улица низ 
село.  

 

10.000 

месечно 

2 

 

 

20.000 

2.4 

Чистење на одводни канали по локален пат 
Долно село. . 

                  60 

месечно 

 

 

 

2 

 

120,000 

2.5 

Кастрење на вегитација по локален пат Долно 
Јаболчиште – Дреново .  

40.000 

 

1 

 

40.000 



 

 

3                                                                                                                            Населено Место Село Дреново 

3.1 

Одржување на јавна чистота на јавна 
површина   

 

 

1.500 

месечно 

 

4 

 

6.000 

4                                                                                                                             Населено Место Село Голозинци  

4.1 

Одржување на јавна чистота на јавна 
површина  Чистење со метење на Централен 
дел од село.  

 

 

2.000 

месечно 

 

12 

 

24.000 

2.2 

Косење на трева во дворно место на 
извиднички дом со изнесување.    

4.000 

 

3 

 

12.000 

4.3 

Кастрење на покрај локакен пат од мост на 
Мелничка река до село.  

 

10.000 

месечно 

1 

 

 

10 .000 

5                                                                                                                            Населено Место Село Еловец 

5.1 

Одржување на јавна чистота на јавна 
површина,Простор-на централен дел на село .  

 

 

2.500 

месечно 

 

4 

 

10.000 

6                                                                                                                             Населено Место Село Отиштино 

6.1 

Кастрење на вегитација и прскање со 
препарат за уништување . 

 

 

5.000 

месечно 

 

2 

 

10.000 

7                                                                                                                             Населено Место Село Нежилово  

7.1 
Одржување на јавна чистота на јавна 
површина  во Централен дел   

              2.500  

месечно 

 

12 

 

30.000 

8                                                                                                                            Населено Место Село Папрадиште   

8.1 
Кастрење на вегетација и прскање со 
препарат за уништување по локакен пат.  

              2.500  

месечно 

 

12 

 

30.000 

 ВКУПНО 860.000 

 



 

 

 

 

   4. СОБИРАЊЕ ОДВЕДУВАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ (КАНАЛИЗАЦИЈА) И 
АТМОСФЕРСКИ ВОДИ. 

Канализациони системи во општина Чашка постојат во населените места:  

Богомила-Систем за фекални води кој  е комплетен односно изработen e  проект за неколку 
краци од системот, и продолжување на завршниот дел од канализацијата со околу 300 метри 
пониско по течението на река Бабуна со што отпадните води би се одвеле пониско од 
дренажниот слој во река Бабуна од каде се напојувa  vodosnabditelniot sistem.  

Теово-Канализационен систем за отпадни фекални води кој исто така треба да се догради на 
завршниот дел со 200 метри пониско по течение на реката со колектор таложница. 

Чашка-Некомплетен канализационен систем каде што треба да се догради крак што зафаќа 
дел од отпадни води од улица Коста рацин. 

Во Чашка изградена е и атмосферска канализација која на улица Тодор Јанев и Коста Рацин се 
комплетно запушени поради тоа што споредните улици на Коста Рацин не се асфалтирани или 
бетонирани. 

Лисиче-Ново изграден канализационен систем кој во 2018 година треба да биде предаден од 
општината на стопанисување на Јавното претпријатие, кое ќе склучи договори со корисниците 
за да можат да се приклучат на системот.  

Планирани расходи за оваа дејност се интервециите кои треба да се направат за отпушување 
со перење под притисок што ќе се извршува со противпожарно возило и трактор цистерна.      

5.СОБИРАЊЕ ИЗНЕСУВАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА СМЕТ. 

Оваа дејност ЈП Топлока Чашка во 2020 год. ќе го обавува со 13 (тринаесет) вработени од кои   
4 (четворица) возачи,  9 (девет) работници кои се секојдневно ангажирани со собирање и 
утовар на комуналниот отпад и 4 работника кои посредно се вклучени со собирањето и 
утоварот на отпадот. Организирано изнесување и депонирање на отпадот ќе се извршува во 
населените места Чашка и Г. Јаболчиште Д. Јаболч иште2 пати во текот на неделата во 
работните денови  понедалник и четврток  и во среда со изнесување на комунален отпад од 
постоечките фирми. 

Населеното место Богомила, Согле и Теово 2 пати во текот на работни денови понеделник и 
петок. 

Населените Места Извор, Јасеново и Оморани еднаш во текот на неделата во работен ден 
четвоток. 

Населните места Врановци и Лисиче еднаш во текот на неделата во работен ден среда. 

5.1Изнесувањето и Депонирањето на Комуналниот Отпад ќе се извршува со: 

Специјално возило за собирање на отпад од контењери камион марка Mitshubishi canter FE 
859 E, камион мецедес исто така специјално возило за собирање и депонирање на смет, 
Трактор марка IMT 539 и тактор IMT 533 и два нови трактори кои ќе бидат набавени од 



 

 

Општина Чашка и префрени на трајно користење на ЈПКД Тополка во овој период камионот 
марка DAEWOO се сервисира- комплетен ремонт.  

Собирањето на комуналниот отпад се врши во контењери од 1.1 м3 урбани канти од 0,2 м3 и 
мали канти од 0,03 м3 кои се распоредени во населените места Богомила  9 контењери 8 канти 
од 0,2 м3 и 15 канти од 0,03 м3, Согле 8 контењери од 1,1 м3 и 4 канти , Теово 7 контењери и 2 
канти, Оморани 4 контењери и 2 канти, Извор и Јасеново 11 контењери и 5 урбани канти, 
Чашка 7 контењери и 15 канти останатите садови се кофи вреќи и инпровизирани садови, 
Врановци 9 контењери, Г. И Д. Јаболчиште 33контијнери и 250канти, Лисиче 7 контејнери, 
Пшин мост рампа 1 контејнер, населба Владиловци и Јасеново 3 контејнери . 

5.2 Депонирањето на отпадот се врши на депонија- локација место викано Глиниште на Атар 
на село Раковец со површина од 1.7 ха. Пристапот до депонијата е многу лош неасфалтиран 
пат кој во услови на дожд и снег пристапот до депонијата е невозможен. 

5.3 Врз основа на Законот за заштита на животната средина, Законот за управување со отпад, 
планот за управување со отпад на општина Чашка и годишниот план за развој општината 
предвидува во оваа програма: 

 

-Асфалтирање на патот до депонијата 

Напоредно со горе наведеното со оглед на тоа што општина Чашка е дел од вардарски регион 
и идното решение на проблемот со управување со отпад ќе биде во согласност со насоките 
дадени во националната стратегија за управување со отпад. 

Намалување напроцентот на населените места кои не се опфатени со организирано собирање 
и депонирање на отпадот. 

Подигање на свеста кај населението за правилно постапување со отпадот. 

Санација на дивите депонии 

Зголемување на техничката опрема со возила на ЈП за обавување на оваа дејност 

Воспоставување на систем за селектирање и рециклирање на отпад. 

Зголемена контрола од страна на комуналните  редари и испекциските служби за комунални 
дејности во општината. 

6.ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА 

Како дејност оваа обврска ЈП сеуште ја има само во населното место Чашка затоа што и како 
услуга се наплаќа само во сметките за жителите на бнаселено место населба Чашка. 

Вкупна фактурна сума во текот на 1 година по оваа дејност е околу 80.000,00 денари. 

Со оглед на тоа што во изминатите години не се превземени никакви активности освен 
времено чистење на просторот и собирањето на сметот од просторот на гробиштата во текот 
на оваа година ги планираме следните активности: 

-Тампонирање на паркинг плацот, 

-Бетонирање на патеки низ гробиштата, 



 

 

-Тампонирање на патот низ гробиштата, 

-Доведување на техничка вода со приклучок на цевковод на хидросистем Лисиче на горниот 
дел од гробиштата, 

-Планирање на просторот, 

-Изградба на гробни места, 

-Редовно одржување со отстранување на трње со сечење и прскање со препарати. 

Планирани финансиски средства за извршување на овие активности вкупно 80.000,00. За 
останатите средства кои ќе бидат потребни се надеваме на поддршка на општината и 
донатори.   

 

                                                                                                                                           ДИРЕКТОР 

                                                                                                                                            Радован Милошевски 


