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Оперативната програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини на 

територијата на Општина Велес за 2021 год. ја реализираше Oдделението за подигнување 
на парковски површини и изработка на парковски елементи при Сектор Паркови и зеленило 
– ЈКП Дервен - Велес . 

Реализацијата на Програмата се вршеше преку реконструирање на дел од 
планираните зелени површини и подигнување на нови зелени површини со цел 
хортикултурно уредување, високо естетско оплеменување на просторот, урбан изглед на 
градот, обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и услови за почиста 
животна средина . 

Спроведувањето на Оперативната програма опфати: 
- Расчистување на постоечката вегетација;  
- Поставување системи за наводнување и контролори за системите;  

- Припрема на површината за сеење и садење; 
- Садење на висока и ниска вегетација; 
- Сеење на трева 
- Изработка и поставување на парковски елементи и урбана опрема 
 
 

  По Оперативната програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини 
на територија на Општина Велес за 2019 год. планирани се 2.500.000 ден. и обврски од 
минати години со износ на предвидени средства 484.208 ден. за подигнување на нови 

зелени површини  на локациите: 
1. Подигање на нова зелена површина на ул. Благој Ѓорев – пред комплекс ВЕЛ 

СИТИ  
2. Подигање на нова зелена површина на ул.Крсте Мисирков 
3. Подигање на зелена површина на езеро Младост – пешачка патека и Еко камп 
4. Подигање на зелена површина во Градски парк во близина на езерце 
5. Поставување на системи за наводнување на нова зелена површина во детско 

игралиште на езеро Младост 
6. Подигање на мали зелени површини / скверови – центар на населено место 

Отовица, Жаба зграда и други површини, засадување на дрвја на слободни 
локации. 
 

Oдделението за подигнување на парковски површини и изработка на парковски 
елементи при Сектор Паркови и зеленило во голем дел ја реализираше Оперативната 
програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини на територијата на 
Општина Велес за 2019 година,  за што се реализирани 2.753.785 ден. со кои се подигнати 
и реконструирани нови зелени површини на повеќе од планираните  локации.  

Поточно, реализирани се сите предвидени локации по Програмата, освен 
- Под број 5, односно поставување на системи за наводнување на нова зелена 

површина во детско игралиште на езеро Младост, заради стопирање на активноста од 
надлежните служби од Општината од секторот Урбанизам со образложение дека под 
детскиот парк има свлечиште на земја и системот за наводнување дополнително би го 
поттикнало и забрзало свлекувањето на земја. 

- Под број 6, дел од активностите се реализирани, а од делот Подигање на мали 
зелени површини/скверови – центар на населено место Отовица и Жаба зграда  не се 
реализирани заради непристапноста на теренот до приклучок за водоснадбување и 
неможноста да се монтира систем за наводнување.  
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Реконструкција и подигање на нови зелени површини е изведено на следните 
локации: 

 
1. Подигната е нова зелена површина – на ул. Благој Ѓорев – пред комплекс ВЕЛ 

СИТИ  
Зелената површина ја сочинуваат две парцели долж главната улица Благој Ѓорев, 

едната пред дворот на Касарната, другата пред новиот комплекс згради ВЕЛ СИТИ, на кои 
после расчистувањето на просторот и распостилање на нова земја, поставен е систем за 
наводнување и хортикултурно е уреден просторот со подигнување на нова тревна површина 
и засадување на 50 листопадни садници од видот Prunus serrulate.  

 
 

 

Операции - хортикултурно уредување Количина 
Ед. 

мерка Ден. Вкупно  

Рачен ископ на земја (за систем) 64 Час 150 9600 

Водоинсталатерски работи 16 час  200 3600 

Рачно затрупување на ров 32 час 150 4800 

Машинско грубо планирање 2400 м2 22 52800 

Машинско фино планирање 2400 м2 10 24000 

Транспорт на корења, камења 16 час  800 12800 

Фрезирање 
2400 

м2 6 14400 

Рачно грубо планирање 
2400 

м3 66 158400 

Рачно фино планирање 
2400 

м2 30 72000 

Сеење, ваљање на тревно семе 
2400 

м2 48 115200 

Копање на дупки за садење 50 бр. 80 4000 

Садење на садници 50 бр. 170 8500 

Систем за наводнување 1 бр.   141.781 

     Се вкупно       621.881 

Се вкупно со ДДВ    652.555 

 

 

 

За подигнување на оваа зелена парковска површина на 2.400 м2 со сите неопходни 

операции потрошени се 652.555,00 денари. 
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2. Реконструирана е зелената површина на дел од ул.Крсте Мисирков 

Реконструирана е зелена површина на 385 м2 на ул Крсте Мисирков на која после 
расчистувањето на просторот од дел од постоечката вегетација, поставен е систем за 
наводнување и хортикултурно е уреден просторот со подигнување на нова тревна површина 
и засадување на 12 зимзелени садници од видот Thuja woodwardii и 3 листопадни садници 
од видот  Catalpa bignonioides 

  
 

 

 Операции - хортикултурно уредување Количина 
Ед. 

мерка Ден. Вкупно  

1 Рачен ископ на земја (за систем) 8 Час 150 1200 

2 Водоинсталатерски работи 8 час  200 1600 

3 Рачно затрупување на ров 8 час 150 1200 

4 Машинско грубо планирање 385 м2 22 8470 

5 Машинско фино планирање 385 м2 10 3850 

6 Транспорт на корења, камења 8 час  800 6400 

7 Фрезирање 
385 

м2 6 2310 

8 Рачно грубо планирање 
385 

м3 66 25410 

9 Рачно фино планирање 
385 

м2 30 11550 

10 Сеење, ваљање на тревно семе 
385 

м2 48 18480 

11 Копање на дупки за садење 12 бр. 80 960 

12 Садење на садници 12 бр. 80 960 

15 Систем за наводнување 1 бр.   47.116 

 Вкупно 
   

129,506 

 
     

 Се вкупносо ДДВ       142.106 

 
 

За подигнување на оваа зелена парковска површина на 385 м2 со сите неопходни 

операции потрошени се 142.106,00 денари. 

 

 

 

3. Подигање на зелена површина на езеро Младост – пешачка патека и Еко камп 
    Подигнати се нови зелени површини  на езеро Младост на две локации, долж 
пешачката патека покрај крајбрежјето на езерото на околу 600м2 и во 
внатрешноста на Еко кампот. И на двете локации поставени се системи за 
наводнување, испланирана е и израмнета површината со механизација и 
хортикултурно е уреден дел од просторот  со подигање тревна површина покрај 
патеката и садење на 44 бр. висока вегетација : Melia Azedarach, Acer sp., 
Juniperus sp. 
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 Операции - хортикултурно уредување Количина 
Ед. 

мерка Ден. Вкупно  

1 Уредување на парковски површини      552 час 150 82.800 

2 Употреба на ровокоп   96 час  2.000 192.000 

3 Поставување систем за наводнување  204 час 300 61.200 

4 
Набавка на систем за наводнување 1 – 
Езеро – пешачка патека    97.904 

5 
Набавка на систем за наводнување 2 – 
Еко камп    90.008 

 
Вкупно 

  
 523.912 

 Се вкупно со ДДВ       540.712 

 
 

 
За подигнување на оваа зелена парковска површина со сите неопходни операции 

потрошени се 540.712,00 денари. 

 

4. Реконструирана е дел од  зелената површина во Градски парк во близина на 
новоподигнатото  езерце 

Во Градскиот парк откако се подигна нова содржина – езерце, се појави потреба од 

хортикултурно уредување на просторот околу него. За оваа цел беше расчистен голем дел 

од постоечката вегетација  која не се вклопуваше во просторот , но секако се испланира 

просторот така да цела висока вегетација да се вклопи во новата содржина. Површината се 

дополни со голема количина нова земја, се постави систем за наводнување и хорикултурно 

се уредија 5100 м2 на кои се постави урбана опрема и парковски елементи. 

- Грубо и фино машинско и рачно планирање на површината 
- Отстранување на камен-шут од површината 
- Обликување на водени елементи – езерце и поточе 
- Обликување на фонтана  
- Поставување и монтажа на систем за наводнување 
- Садење на садници, сеење на трева и поставување цветни елементи 
- Поставување корпи за отпадоци 
- Изработка и поставување дрвено мовче 
- Изработка и поставување на конструкции за цвеќе 
- Изработка и поставување на куќички за птици 

На оваа локација насадени се 670 бр. ниски грмушести садници од видовите Evonymus sp., 
Forzythia intermedia, Cotoneaster sp., Cydonia japonica, Juniperus horizontalis, Chamaecyparis 
elwodii, Berberis sp, Buxus sempervirens, Thuja woowdwardii, Thuja smaragd, Thuja Berkman, 
Thuja rengold, Lonicera nitida, Potentila sp., Hibiscus syriacus, Jasminum nudiflorum, Spirea sp., 
Viburnum sp.,   
 
Aктивностите се изведуваа етапно поточно во 3 етапи 
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ETAПА 1 

 

 Операции - хортикултурно уредување Количина 
Ед. 

мерка Ден. Вкупно  

1 Уредување на парковски површини      400 час 150 60.000 

2 Употреба на ровокоп   96 час  2.000 192.000 

 Вкупно 
  

 252.000 

 
Се вкупно со ДДВ       264.600 

 
 
 
ЕТАПА 2 

 

 Операции - хортикултурно уредување Количина 
Ед. 

мерка Ден. Вкупно  

1 Уредување на парковски површини      1246 час 150 186.900 

2 Употреба на ровокоп   132 час  2.000 264.000 

3 Поставување систем за наводнување  64 час 300 19.200 

4 Набавка на систем за наводнување     183.453 

 
Вкупно 

  
 653.553 

 Се вкупно со ДДВ       710.080 

 
 
ЕТАПА 3 

 

 Операции - хортикултурно уредување Количина 
Ед. 

мерка Ден. Вкупно  

1 
Изработка и монтажа на парковски 
елементи 160 час 200 32.000 

2 Набавка и монтажа  на парковски корпи    9 бр.  6.500 58.500 

 
Вкупно 

  
 90.500 

 Се вкупно со ДДВ       95.025 

 
 
 

За подигнување на оваа зелена парковска површина со сите неопходни операции 

потрошени се 1.069.705,00 денари. 

 

 

5. Подигање на мали зелени површини / скверови –засадување на дрвја на 
слободни локации. 
 

5.1 . Реконструирана е  дел од зелената површина на ул.Благој Ѓорев - спроти 
кружен тек Авона  

Подигната е 180 м2 нова зелена површина на ул Благој Ѓорев на која после 

расчистувањето на просторот од дел од постоечката вегетација, се дополни нова 

земја , поставен е систем за наводнување и хортикултурно е уреден просторот со 

подигнување на нова тревна површина 
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 Операции - хортикултурно уредување Количина 
Ед. 

мерка Ден. Вкупно  

1 Уредување на парковски површини      128 час 150 19.200 

2 Употреба на ровокоп   16 час  2.000 32.000 

3 Поставување систем за наводнување  8 час 300 2.400 

4 Набавка на систем за наводнување     14.137 

 
Вкупно 

  
 67.737 

 Се вкупно со ДДВ       72.962 

 
 

За подигнување на оваа зелена парковска површина со сите неопходни операции 

потрошени се 72.962,00 денари. 

 
 
 

5.2. Поставување на контролори на системите за наводнување  на две локации 

на езеро Младост 

Поставени се системи за наводнување на зелени површини кои се уредени во 

минатото а каде нема поставено системи за наводнување со што се 

предизвикуваше сушење на тревната површина при екстремните летни 

температури 

За набавка и поставување на контролори – тајмери на системите за наводнување на 

овие зелени површини искористени се 128.535,00 денари. 

 

5.3. Засадување на  дрвја на слободни локации 
Покрај засадените садници на површините кои се планирани во Програмата за 
нови површини, засадени се и садници на други локации : 
 

- Езеро Младост         12 бр. – Cercis sp. 

- Младински парк        30 бр. – Thuja woodwardii 

- Гимназија парк       122 бр. – Catalpa bignoinoides, Acer sp., Aesculus sp. 

- ул.8ми Септември      3 бр. – Thuja woodwardii 

- ул.Крсте Мисирков      5 бр. – Cercis sp. 

- ул.Борис Трајковски  10 бр. – Fraxinus sp. 

- с.Оризари                     5 бр. – Cercis sp. 

- Парк Гимназија          77 бр. – Catalpa   

- Градски парк       89 бр – Melia azerdach, Albizia julibrissin, Koelreuteria sp., Aesculus 

hippocastanum, Fraxinus excelsior, Platanus acerifolia, 

          За засадување на листопадните и зимзелени дрвја на овие зелени површини со 

сите неопходни операции искористени се 147.210,00 денари. 
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Се вкупно во 2022 година: 
- подигнати се 3.000 м2 нови зелени површини 
- реконструирани се 5.665 м2 зелени површини   
- поставени се контролори на системите за наводнување  на две зелени 

површини 
- засадени се дрвја на девет локации 

 
 

 
Локација Површина   Цена / раб.операции 
Зелена површина ВЕЛ СИТИ 2400 м2  652.555 

Зелена површина на ул.Крсте Мисирков 385 м2  142.106 

Езеро Младост – пешачка патека и Еко камп 600 м2  540.712 

Езерце – Градски парк  5.100 м2  1.069.705 

Кружен тек Авона 180 м2  72.962 

Поставување тајмери за системи    128.535 

Садење на дрвја на слободни локации   147.210 
Се вкупно со ДДВ   2.753.785 

 
 

За финансирањето на оваа програма ЈКП Дервен склучи договор со Општина Велес, со 
што работните операции се финансирани од предвидениот и усвоен Буџет на Општина 
Велес, од ставката за реконструкција и подигнување на нови зелени површини од 
Програмата за заштита на животна средина, додека садниците се обезбедени од Буџетот на 
Општина Велес од Програмата за заштита на животна средина. 
 

Oдделението за подигнување на парковски површини и изработка на парковски 
елементи при Сектор Паркови и зеленило ја реализираше Оперативната програма за 
реконструкција и подигање на нови зелени површини на територија на Општина Велес за 
2021 година, самостојно и со меѓусебна соработка со службите на Општина Велес.  
 
                   Раководител                ЈКП ДЕРВЕН 
       Сектор Паркови и зеленило                                               Директор 
       дипл.инж. Татјана Петровска                  дипл.технолошки инженер Горанчо Наунчев 


