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ВОВЕД
Секоја измината календарска година ЈП Плаваја изготвува извештај за реализацијата
на програмата за јавна чистота во деловната 2013 година, со максимално ангажирање на
целото раководство при ЈП Плаваја и покрај сите аномалии што се појавија во текот на
годината целосно се исполни програмата за 2013 година.
Врз основа на чл.12 од Законот за јавна чистота Сл.Весник на Република македонија
бр.111/08 и чл.22 ст.4 од Статутот на Општина Радовиш Службен Гласник бр.5 од 2002
година ЈП Плаваја Радовиш изготви предлог програма за јавна чистота.
Врз основа на оваа програма ЈП Плаваја Радовиш ги исполни своите активности
потпомогнати од Локалната самоуправа и Градоначалникот на Општина Радовиш опфатени
со програмата.
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ЈАВНА ЧИСТОТА
Според статутот на ЈП Плаваја Радовиш јавната чистота ги опфака следните сектори.
Подигање и депонирање на смет
Метење и миење на јавни прометни провшини
Сточно пазариште
Градска депонија
Диви депонии

1.Подигањето и депонирањето на сметот
Подигањето и депонирањето на сметот ЈП Плаваја го врши на сите правни и физички лица во
град Радовиш, а додека во другите населени места не се подига сметот, поради
неусогласеноста на цената меѓу месните заедници и ЈП Плаваја иако тоа го наложува
законот.
Подигањето на сметот се врши со посебна изготвена програма во која градот е поделен не
четири реони, а посебно е реголирано за правните лица. Подигањето се извршува со посебно
изготвен оперативен план за секој реон т.е точно се знае во кој ден од неделата се подига
сметот:
Во првиот реон или централното градско подрачје подигањето на сметот се врши четири
пати во неделата, а на определени места (ударни места) и секој ден.
Во другите реони подигањето на смет се врши еднаш неделно према динамиката на
оперативниот план.
Подигањето на сметот се врши со специјализирани товарни возила (контињерки) и два
трактора.
Ова 2013 година со донација од Општина Радовиш возниот парк беше подновен со набавка
на две специјализирани половни возила-контињерки марка Мерцедес со вкупен капацитет од
23м3 и 18м3, со што осетно се подобри подигањето на комуналниот отпад.
Подигањето на сметот на територијата на Општина Радовиш се врши на површина 750 105
м2 од физички лица и 115 173м2 од правни субјекти.
Садовите во кои се става сметот се во контињери од 1,1 м3 зафатнина, а во другите реони
кои каков сад поседува.
Контињерите моментално се во многу лоша состојба бидејки подолг временски период не се
заменети со нови, а многу од нив се намерно оштетени од несовесни граѓани кои фрлаат
секаков вид на смет (шут, рушевини и др.), а додека некои граѓани им ги вадат тракалата на
контињерите со што стануваат нефункционални, па оваа година ЈП Плаваја беше принудено
да набави 260 тркала за контињери со што се заменија сите тркала на оштетените контењери.
Но сето оваа траеше многу краток временски период и на поголем дел од нив пак и беа
извадени тркалцата и беа онеспособени за функција.
Во другите реони дел од граѓанството не користат типизирани садови-канти туку сметот го
складираат во разни (корита, буриња и се друго) со што многу го отежнува подигањето на
сметот.

Во годината што измина на два наврати ЈП Плаваја вршеше вонредно подигање на секаков
вид отпад од домакинствата но за жал одзивот беше многу слаб иако навремено беа сите
информирани.
Годишно на територијата на Општина Радовиш се подига околу 4 650 тони смет што го има
регистрирано ЈП Плаваја, а имаме и многу друг дотурен смет ( шут, рушевени и др) кои се
фрла во неработните денови и затоа неможе да се регистрира оваа количина на отпад.
2.Метење и миење на улици
Со оваа фаза се опфатени сите улици кои се наведени во програмата за јавна чистота , а се
чистат на класичен начин со метла и рачна количка.
Сето ова се прави со претходно направена динамика на нивно одржување т.е потесното
градско подрачје се мете секој ден каде фрекфенцијата на луге е многу голема, а додека во
другите реони метењето-чистењето го вршиме еднаш неделно и еднаш месечно.
Но согледувајки го менталитетот на граѓаните од една страна, а од друга и пристапните
патишта што водат од полето према градот, сета нечистотија од возилата се остава на
главниот коловоз (кал и земја), а со тоа улиците изгледаат како да не се воопшто чистени.
На сето ова придонесуват и граѓаните што на тротоарите оставаат песоци, дрва и се друго
што и е потребно и при секој пообилен дожд улиците се нечисти односно се прекриени со
талог.
Голем проблем ни прават и сливните водотеци кои не се опфатени во речното корито, и ги
поплавуваат улиците со талог.Ние како Јавно Претпријатие сме задоволни од завршената
работа, но се може повеке ако се настапи заеднички со ЕЛС Радовиш. Миењето на улиците
во градот го вршиме после секој обилен(пороен) дожд бидејки улиците се многу
нечисти.Оваа година за миење и чистење на улиците се потрошени 60 цистерни со вода.
3.Сточно пазариште
Одржавањето на сточното пазариште е во надлежност на ЈП Плаваја и се наога во
непосредна близина.Оваа година во него имаме направено поила со вода за стоката што се
продава, направивме неколку рампи за врзување на добитокот.
Поради намалената продажна на стока се намалени и трошоците за негово одржување.
Сточното пазариште е оградено со мрежа и е со метална влезна врата која за кратко време
беше украдена од несовесни грагани.
4.Градска депонија
Градската депонија е составен дел од програмата за јавна чистота чие одржување и
користење е во надлежност на ЈП Плаваја. Депонијата е во непосредна близина на градот со
оддалеченост од 3Км, но со лош пристапен пат. Јавното Претпријатие во неколку наврати
вршеше санирање на патот но истиот и понатаму е во лоша состојба поради поројните
дождови.
Депонијата е со површина од 50 000 м2 кои 30 000 м2 се корисна површина и целокупниот
отпад што се собира од општината се депонира на тој простор. Годишно на оваа депонија се
депонира 4650 тони отпад кој е регистриран во нашата евиденција додека 400-500м3 отпад се
депонира од други правни и физички лица во неработни денови за кои нашата служба нема
податоци.
До депонијата има еден пристапен пат и истата е оградена со цементни столбови и жица кои
на неколку места во текот на ланската година беа украдени заради што ние како Јавно
Претпријатие ги саниравме. Оваа година и покрај тоа што се постави стражарска служба со
летно работно време од 7 до 20 часот и зимско работно време од 8 до 17 часот во повеке
наврати од собирачите на пластика и старо железо депонијата беше опожарувана поради
што навремено беше интервенирано од наша страна како и од ТППЕ на град Радовиш.

Градската депонија е од времен карактер и во најскоро време ке биде затворена бидејки се
отвара регионална депонија во Добрашинци каде што ке се носи и складира целокупниот
отпад од општина Радовиш.

5.Диви Депонии
И покрај силните напори на ЈП Плаваја во соработка со инспекциските служби при ЕЛС
Радовиш за намалување на дивите депонии (кои ланската година имаат драстичен тренд на
опагање со споредба со годините пред тоа) моментално во општината има 2 диви депонии и
тоа:

Патот кон планината Плачковица

По течението на Градска Река во околината на спортската сала СРЦ 25 МАј.
Овие депонии во два наврати ланската година ЈП Плаваја со своите расположливи
средства ги чистеше и од кои беше дислоциран 250 м3 различен отпад ,но без некој посебен
ефект од тоа бидејки истите се појавува за кратко време по чистењето.
На крај како заклучок може да се констатира дека деловната 2013 година ЈП Плаваја
успешно ја спроведе Програмата за Јавна Чистота за град Радовиш.
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