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И З В Е Ш Т А Ј 

За реализација на програмата за Р.Е. “Паркови и зеленило “  

Радовиш за изминатата 2013год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програмата на Р.Е. “Паркови и зеленило “  ЈП Плаваја Радовиш е реализирана во целост . 

На сите зелени површини низ градот и околината кој ги одржуваме преку целата година се 

одвиваа следниве активности: 

1. Градски парк (Ловен дом ) – еднаш неделно се чистеше од фрлен отпад од несовесни 

граѓани , се чистеа и корпите за отпадоци, на секој 10-15 дена се косеше тревата со моторна 

грбна косачка и еднаш се чистеа патеките од плевел. 

2. Градска река (корито) -  еднаш неделно се чистеше од фрлен отпад од несовесни 

граѓани ,се чистеа корпите за отпадоци покрај кејот на реката , 3 пати се чистеа страниците 

на коритото од плевел , на секој 10-12 дена се косеше тревата со моторна грбна косачка, се 

отстрануваа израсната џбунови на горниот дел од реката т.е. кај стариот базен и се 

отстрануваа нанесените гранки од столбовите на сите мостови после секој пороен дожд. 

3. Бул. “ Александар Македонски“ – во месец  август се изврши прскање со хемиски 

препарат против плевел, секој ден во летниот период се наводнуваа дрворедите  и тревата со 

цистерна, а се пушташе и ситемот капка по капка таму каде што го има, на секој 10-12 дена 

се косеше тревата со грбна моторна косачка , имаше и потреба од отстранување на џбунови 

на некои места. 

4. Кружен тек на “ А. Македонски “ со ул. “И. Алексов “ – секој ден се наводнуваше со 

црево бидејќи таму има приклучок за вода , пролетта и есента се посадуваа сезонски цвеќиња  

со отстранување на старите  и окопување на новите ,и тие се наводнуваа на истиот начин, 

неколку пати се вршеше прихранување на тревата и цвеќињата , на секој 10-12 дена се 

косеше тревата прво со грбна моторна косачка ,а потоа кога добивме од о. Радовиш косачка 

на туркање косењето се вршеше со неа ,  се чистеше еднаш неделно  од фрлен отпад. 

5. Парк триаголник на ул. “ Илија Алексов“ – и на оваа површина има цвеќиња кој се 

одржуваат за целиот вегетациски период. Тие се од сопствено производство ,двапати во 

годината се посадуваат пролет и есен ,  се опрашуваа , прихрануваа , се наводнуваа  

секојдневно со цистерна или со црево од блиските куќи бидејќи  се над асфалтна површина и 

има големо испарување на почвата  и еднаш неделно се вршеше чистење на фрлен отпад. 

6. Парк Марди спроти судот – Паркот е пренаменет како детски забавен парк во кој има 

клупи за седење ,тревнат појас и лулашки.Се чисти еднаш неделно просторот и корпите за 

отпадоци од фрлен отпад , се посади нова трева која  се наводнуваше првите 2-3 недели 

двапати во денот ,а потоа секој ден со црево, се прихранување неколку пати , се косеше со 

грбна моторна косачка. 

7. Паркот на младите -  овде има тревнат појас и цветен дел. Еднаш во 10-12 дена се 

вршеше косење со грбна моторна косачка , се чистеше местото и корпите за отпадоци еднаш 

неделно од фрлен отпад , се пресадуваа двапати во годината  пролет и есен цвеќиња  од 

сопствено производство  на кој на неколку наврати се правеше окопување , прихранување 

.Наводнувањето беше секојдневно со црево , секојдневно се чистеа паднатите суви лисја од 

дрвјата во есента . 

8. Кружен тек на ул.” 22 ри Октомври“ – тука има исто така тревнат и цветен дел. 

Истиот секој 10-12 дена се косеше со грбна моторна косачка ,секој ден се наводнуваше со 

црево ,а во жешкиот период неколку пати и со цистерна, се прихрануваше и тревата и 

цвеќињата кој се засадуваа двапати годишно пролет и есен и секој ден се чистеше фрлен 

отпад . 

9. Спомен парк –спроти центарот за култура – еднаш неделно се чистеше фрлено губре 

од зелениот појас и од кантите за отпадоци, на секој 10-12 дена се косеше со грбна моторна 



косачка ,во есента секоја недела се отстрануваа паднати суви лисја од дрвјата ,кастрење на 

ниски гранки кој сметаат на минувачите . 

10.  Тревнат појас пред зградата на стоковната куќа – овде секој 10-12 дена се косеше 

тревата со грбна моторна косачка , секоја недела се чистеше од фрлен отпад ,а есента еднаш 

неделно се собираа падната суви лисја од дрвјата , се наводнуваше секоја недела со црево и 

во жешкиот период и со цистерна ,и се изврши поткастрување на ниските гранки кој сметаа 

на минувачите и сообраќајните знаци. 

11. Парк пред зградата на судот – пролетта се изврши по наредба поткројување на сите 

дрвја околу зградата со нивно отстранување и транспортирање до депонијата , 4-5 пати се 

косеше тревата со грбна моторна косачка , собирање на сувите падната лисја од дрвјата  4-5 

пати во есентта. 

12. Дрвореди по кејот и булеварот -  пролетта се вршеше поткастрување на ниски гранки 

на дрвјата на кејот со нивно транспортирање до депонијата , од нив се собираа во есента 

секојдневно паднати суви лисја . 

13.  Игралиште позади судот – местото е само со трева и таа се косеше еднаш во 10-12 

дена  и еднаш неделно се чистеше од фрлен отпад. 

14. Парк Липа на ул. “Бел камен “- и овој парк се направи ново детско катче каде се 

чистеа патеките еднаш неделно од песокот , се одржуваше хигиената еднаш неделно , се 

косеше тревата на секој 10-12 дена ,а истата во почетокот на вегетацијата  неколку пати се 

прихрануваше и се наводнуваше двапати секој ден со црево и цистерна , потоа секој ден само 

со црево, еднаш неделно се одржуваше хигиената , се кастреа ниските гранки . 

15. Зелени површини на шеталиште “св. Спасо Радовишки “ – тревнатите места се косеа 

на секој 10-12 дена , се наводнуваа со цистерна ,еднаш неделно се чистеа од фрлен отпад, 

секојдневно се собираа есента паднати лисја од дрвјата , а пак цветните површини се 

опрашуваа, се пресадуваа двапати во годината со цвеќе од сопствено производство, се 

одржуваше хигиената еднаш неделно ,секојдневно се наводнуваа. 

16. Зелени површини околу станбените згради – на секој 10-12 дена се косеше тревата 

,еднаш неделно се чистеа од фрлено ѓубре и во есента еднаш неделно се отстрануваа сувите 

паднати лисја од дрвјата. 

17. Мало булеварче на ул. “Плачковица “- неколку пати се косеше тревата , се одржуваше 

хигиената и се наводнуваше со цистерна. 

18. Парк пред зградата на о. Радовиш – површината има тревнат  и цветен појас на кој се 

одржуваше  еднаш неделно хигиена , на секој 10 -12 дена се косеше тревата  со грбна косачка 

,секојдневно се наводнуваше со црево, а цвеќињата кој се засадуваат двапати во годината и 

тоа  пролет од сопствено производство ,а есента со зимни цвеќиња кој се набавуваат, тие се 

опрашуваа ,наводнуваа еднаш неделно,а секојдневно се наводнуваа. 

19. Парк кај споменикот на загинатите и прогонуваните борци – на него се косеше 

тревата на секој 10-12 дена еднаш неделно ,еднаш неделно  се одржуваше хигиена, и се 

наводнуваше во летниот период со цистерна.  

20. Паркот под јаворот – се косеше тревата на секој 10-12 дена ,еднаш неделно се 

одржуваше хигиената ,а есента секојдневно се собираа паднати лисја од јаворот и на 

асфалтот и во паркот . 

21. Кружен тек на бул. “А. македонски “ кај КАМ маркет – тој беше само тревнат појас се 

до неговото реновирање ,и таму се одржуваше еднаш неделно хигиената ,се прихрануваше 5 

пати , се наводнуваше секојдневно со цистерна во летниот период , и еднаш во 10-12 дена се 

косеше прво со грбна  а потоа со косачка на туркање. 



22. Жардинериите низ градот  - се посадуваа двапати во годината со темјанушки кој се 

опрашуваа ,чистеа од ѓубре еднаш неделно ,се наводнуваа секојдневно со кофа за вода од т.н. 

рибичка ,а тие кај тутунска банка се наводнуваа со цистерна. 

23. Зелената површина на скалите кај етно музејот , UNICEF , тротоарите на ул. 

“Плачковица “, триаголникот пред болницата на белушкови , дворното место околу 

ветеринарната станица ,спортската сала во Радовиш се косеше тревата еднаш месечно ,се 

одржуваше хигиената,а на  просторот кај ветер. станица се изврши летото и сечење на 

џбуновите и гранките ниски на оревот . 

24. Рибичката еднаш неделно се одржуваше  хигиената , се одржуваа за цело време 

цвеќињата кој се засадуваат двапати во годината, се наводнуваат од приклучокот со кофа или 

понекогаш со цистерна. 

25.  Зелената површина околу Оравичкото манастирче и зелената површина на 

стрелиштето  се окосуваат еднаш годишно  со грбна моторна косачка  и тоа за празникот св. 

Горгија и за време на вежбите за стрелање. 

 

 

Дата 31.01.2014 год. 

Радовиш 
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