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Врз основа на чл.19 ст.2 т.2, чл.23 ст.4 од Законот за јавни претпријатија, чл.23 ст.2 

и чл.35 од Статутот на ЈПКР „Услуга“ Берово бр.0101-10/3 од 16.06.2008 год., В.Д 

Директорот на ЈПКР “Услуга“ Берово ја донесува следната: 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКР „УСЛУГА“ БЕРОВО ЗА 2018 

 

Вовед 

ЈПКР „Услуга“ Берово претставува јавно претпријатие за комунални работи 

основано со акт од Собранието на Општина Берово со решение бр.4/66 и запишано во 

судскиот регистар при Апелациониот суд во Штип под реден бр.266 за што е издадено 

решение бр.10/75.  

ЈПКР „Услуга“ Берово согласно Статутот се утврдува како независен правен 

субјект, управуван од страна на директорот кој го именува градоначалникот на 

општината. Управувањето го врши Управниот одбор, кој се состои од 5 члена делегирани 

од страна на основачот. За вршење на контролата на материјално финансиско работење на 

претпријатието се формира надзорен одбор составен од пет членови кои исто така ги 

именува основачот.  

Јавното претпријатие за комунални работи се основа заради вршење на дејност од 

комуналната област од јавен интерес, а која претставува незаменлив услов за животот и 

работа на граѓаните на територија на Општина Берово.  

Основните дејности кои ги врши ЈПКР „Услуга“ Берово се: Собирање, 

пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода, изнесување, 

депонирање на отпадоци и одржување на чистотата во градот, изградба на хидро-

градежни објекти (изградба, реконструкција и поправка на надворешен водовод, 

канализација и др.), поставување и поправка на градежни инсталации, внатрешни 

водоводи, канализации, пречистување и одводнување на отпадни води, уредување на 

улици и сообраќајници, уредување, одржување на јавни зелени површини (паркови и 

дрвореди, зелени површини на станбени згради и др.), одржување на јавно осветлување и 
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други комунални дејност (пазарни услуги, одржување на гробишта, оџачарски услуги и 

сл.).  

За поуспешно извршување на својата дејност, како и остварување на резултатите во 

извршувањето на работните задачи, а во согласност со Статутот на претпријатието, 

Правилникот за систематизација на работните места, претпријатието е составено од 8 

сектори и тоа: Сектор за општи и правни работи, сектор финансии и сметководство, 

сектор производство на вода, сектор дистрибуција на вода и канализација, сектор 

пречистување урбани отпадни води, сектор комунална хигиена и механизација, сектор 

јавна чистота, зеленило, градски гробишта и пазар и сектор катастар предмет и пресметка. 

 

Сектор општи и правни работи и Сектор сметководство и финансии 

Секторот општи и правни работи како и Секторот сметководство и финансии ги 

вршат работите кои се од заеднички карактер за Претпријатието и останатите работни 

единици и работите околу правилното и законското функционирање на целокупното 

работење. 

Секторот општи и правни работи се грижи за сите правни и административно - 

технички работи, нормативно - правни и општи работи ( следење на законските прописи и 

акти, изготвување акти на претпријатието, давање предлози за измени и дополнување на 

актите на претпријатието, се грижи за правилна примена на актите, дава совети и мислења 

на работниците, изготвува материјали за седниците на органите на управување - надзорен 

и управен одбор и сл.) 

Посебен акцент од делокругот на оваа работна единица се става на работите од 

областа на работните односи односно заштита на правата на работниците и нивно 

усовршување, информираност на вработените како и работите од доменот на заштита на 

имотот, побарувањата и правата на Претпријатието. 

Во рамки на овој сектор се спроведуваат и јавните набавки односно се изготвува 

годишниот план за јавни набавки и се спроведува целата постапка за јавната набавка од 
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изготвувањето на одлуката за потреба од јавна набавка, па се до склучувањето на 

договорот за јавна набавка. 

Со цел зголемување на ефикасноста во работењето, правната служба е задолжена за 

преземање на сите законски мерки за наплата на побарувањата од корисниците од услуги, 

односно за таа цел ќе бидат поднесени до надлежните органи - нотар, предлози за 

донесување решенија со кои се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа 

односно ќе бидат покренати постапки за присилна наплата на долгот од нередовните 

корисници на услуги. 

Во областа на финансиското работење односно Секторот финансии и 

сметководство се врши организирање на работата во финансиите и сметководството 

согласно законската регулатива. Се изготвуваат финансиските планови и обврските, 

сметководствените извештаи - периодични и годишни пресметки, прегледи и биланси за 

состојбата во соодветниот период за работите околу осигурувањето, примање и контрола 

на сите финансиски документи во работењето, книжење на финансиските документи од 

платните промети преку касата и жиро сметките,  се пресметува и евидентира 

амортизацијата на отписите на основните средства, точно водење на податоците и вршење 

на наплата на услугите кои ги дава Претпријатието преку службата на инкасаторите и др. 

Во координација со останатите работни единици посебно внимание ќе се посвети 

на наплата на фактурите од корисниците на услугите односно на зголемување на 

реализацијата и ефикасноста во работењето како предуслов за квалитетно извршување на 

услугите. 
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ПРОИЗВОДСТВО НА ВОДА 

При правењето на оваа програма како и досега, како основа за изработка е земена 

оценката од реализација на програмата од претходната година. Останува констатацијата  

како и претходната година дека третманот на сурова вода, контрола на процесот, контрола 

на квалитетот на водата  се спроведени  по истите принципи и со истиот кадар. 

Поради недостаток на финансиски средства сите предвидени активности за 

техничко подобрување  на станицата не се реализирани и остануваат за реализација оваа 

година, како и наредните години. 

Во колку количините и квалитетот на вода што треба да се преработат останат исти 

на ниво на претходната година, предвидените количини и потребните средства при 

третманот на водата, вклучувајќи ја и електричната енергија ќе се движат во истите рамки.  

Средствата за истите зависат од остварените тендерски постапки и не се очекува некои 

поголеми промени, освен кај цената на суровата вода која ќе зависи од одобрените цени 

од Регулаторната комисија за енергетика. 

Ред.број Материјали Количина Парични 

средства(ден) 

1 Алуминиум сулфат 70 t 1.200.000 

2 Хидратна вар 40 t 400.000 

3 Гасен хлор 1500 kg 295.000 

4 Течен хлор 300 lit 15.000 

5 Полиелектролит 150 kg 75.000 

6 Електрична енергија год 360.000 

7 Трошоци за сурова вода 820.000 m
3
 3.116.000 

вкупно   5.461.000 
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- Припремање и дозирање на реагенси 

За припремање на реагенси ќе се користат постојаните садови и опрема, но е потребно 

набавка на нова дозир пумпа за алуминиум сулфат. 

- Перење на таложник, филтри, резервоар и мрежа 

Перењето на филтрите ќе се врши по одредена процедура и динамика во зависност од 

квалитетот на водата. За таложникот предвидени се покрај дневните и минимум 4 целосни 

перења годишно. Доколку се направи санација на истиот и бројот на целосни перења ќе се 

намали. Резервоарот и мрежата како и селските резервоари ќе се перат еднаш во годината.  

Дозирањето на хлорот ќе се врши врз база на измерен резидуален хлор преку 

постојниот систем. Ќе се користи изнајмување на 2 боци со гасен хлор од 150 кг  и 

полнење на една наша. За хиперхлорирање на мрежата и повремено на филтрите ќе се 

користи натриум хипохлорид. 

-  Контрола на процес и квалитет 

Се постигнува оптимален режим на работа, постојан квалитет и податоци за 

квалитетот на водата. 

-  Контрола на процес 

Контролата на процесот и основните параметри ќе се следат преку системот SKADA, 

како и преку инсталираните процесни инструменти.  

- Контрола на квалитет на вода 

  Според Законот надворешната контрола се врши од надлежните институции ( ЈЗУ-

Кочани, Институт за јавно здравје – Скопје, Хидробиолошки Завод–Охрид и Дирекцијата 

за храна) како и внатрешна контрола во нашата лабораторија. 

Контролата во нашата лабораторија продолжува по истата дневна програма за 

работа, што подразбира: земање на мостри и анализа на сурова вода, контрола на сите 
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фази од процесот, таложење, филтрирање и финална вода од резервоар, односно 8 мостри 

дневно. 

Покрај анализите за исправноста на водата од надлежните институции се вршат и 

други контроли предвидени со закон.  

Ред.број Извршена услуга Време Средства(ден) 

1 DDD  заштита На 6 месеци 6.500 

2 Санитарни прегледи На 6 месеци 12.000 

3 Основна анализа на вода 2 пати месечно 240.000 

4 Големи Анализи Еднаш годишно 30.000 

5 Хемикалии за сопствена 

лабораторија 

По потреба 45.000 

 вкупно  333.500 

 

 

При преработката се потребни и други материјали и услуги дадени во табелата: 

 

Ред.број Материјали и услуги Средства(ден) 

1 Водоводни делови 60 000  

2 Електричарски услуги 35 000  

4 Материјали за изградба на магацин  100 000  

5 Материјал за санација на покривна 70 000  
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конструкција 

 вкупно 265.000 

 

- Хортикултурно уредување  

Естетско оформување на дворните површини, засадување на нови цветни површини, 

дополнување на парковите со садници од зимзелени и листопадни дрвја и постојано 

одржување. 

- Човечки ресурси   

Подигањето на стручноста на менаџерскиот и работен кадар на станицата  (вработени 

7 лица) ќе се врши преку континуирано спроведување на целите од акциониот план од 

Стратегијата за човечки ресурси. За едукација која ќе се спроведува преку посета на 

семинари, работилница, студиски посети предвидени се 45.000 денари. 

 Во табелата се дадени вкупните предвидени средства во преработката на водата  

Ред.број Материјали и услуги Средства (ден) 

1 третман на вода 5.461.000 

2 Дозирно одделение 100.000 

3 Анализи на вода 333.500 

4 Резервни делови и електричарски 

услуги 

265.000 

5 Средства за едукација 45.000 

вкупно  6.204.500 
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- Инвестициски вложувања 

Како приоритет го издвојуваме санирањето на свлечиштето помеѓу таложникот и 

филтрите, и санирање на самиот таложник. Иако беа направени напори да се изработи 

проект за санирање на свлечиштето останува како проблем и оваа година. Заради 

потребата да се најде решение за атмосферската вода околу станицата како и за санација 

на самото свлечиште потребни се средства кои не се предвидени во инвестицискиот план 

на Услуга. 

Проблемот со недостаток на поголем магацински простор на станицата за складирање 

на поголеми количини реагенси , како и недостаток на превозни средства треба да се реши  

оваа година, имајќи го предвид недостатокот од возила како и за да се заштеди на гориво. 

Потребни се околу 120 000 ден. 

Иако се изработи техничко решение за ревитализација на станицата, не се успеа да се 

најдат средства, па останува оваа година  да се реализира дел, а тоа е санирањето  на 

таложникот, каде на  металните делови е присутна  корозијата  и ако не се санира поскоро, 

санирањето понатаму ќе биде со поголеми финансиски средства. Заради ова, а и заради 

потребата на премачкување на бетонскиот дел принудени сме перењето на таложникот  со 

целосно испуштање да се прави се почесто. Вредноста на инвестицијата за санирање на 

таложникот е 29.182 евра. 

Треба да се  размислува и за замена на доводниот азбестцементен цевовод, при што 

треба да се воведе друг вид на регулација на количините на сурова вода. Со тоа ќе се 

намалат и загубите од прелив на резервоарот. 
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ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА 

Главна задача на оваа работна единица е редовно, уредно и навремено да ги 

снабдува со вода сите корисници кои се приклучени на водоводната мрежа. Во оваа 

работна единица се вработени 21 работник, меѓутоа во одреден степен на сложност на 

работите понекогаш се јавува потреба од дополнителен број на работници. 

    Главна цел на оваа единица е:  

    Цел 1: 

Одржување на доводен цевовод Ф-500 од прекидна комора до филтер станицата 

 

Активност Цел Време 

Прекидна комора и 

регулација на вентил 

Да се обезбедат потребните 

количини на вода и 

притисок 

 

По потреба 

 

Перење на доводен 

цевовод 

Да се избегне влошување 

на квалитетот на суровата 

вода при промена на 

дотокот 

 

Еднаш годишно 

 

Перење на воздушни 

вентили 

Да се избегнат дефекти од 

создавање на воздушни 

џебови 

 

По потреба 

Замена на дотраени 

воздушни вентили 

Да се избегнат дефекти од 

создавање на воздушни 

џебови 

 

До крајот на годината 

Соработка со 

Водостопанство 

Координираност за успех 

на секоја преземена 

активност 

 

Континуирано 
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  Цел 2: 

Одржување на дистрибутивната мрежа на регионалниот водовод, градската мрежа 

и селските населби 

Би сакале да истакнеме дека во најлоша состојба се селските мрежи, а голем 

приоритет треба да се даде на село Русиново, поради тоа што тука имаме најголеми загуби 

на вода, каде што мрежата е целосно од азбест и при водоснабдувањето се користи пумпа 

односно средства за електрична енергија. Состојбата на мрежите е иста во Владимирово, 

Смојмирово и Митрашинци, па за тоа е потребна нивна замена. 

Активност Цел Време 

Поправка на дефекти на 

главните линии 

Да се намалат загубите на 

вода и прекините во 

водоснабдувањето 

 

По потреба 

 

Поправка на дефекти на 

секундарната мрежа (до 

водомер или до домашен 

приклучок) 

Намалување на загубата на 

вода 

 

По потреба 

Замена и одржување на 

водомери 

Точност во времето По направена проверка 

Менување на застарени 

азбестно цементни 

линии со ПВЦ црево 

Намалување на загуби, 

подобар квалитет на вода и 

подобрен притисок 

 

По потреба 

Изградба на нови 

водоводни линии 

Зголемување на бројот на 

корисниците 

По потреба 

Откривање на нелегални 

– диви приклучоци 

Намалување на загуби на 

вода преку зголемување на 

фактурирана вода 

 

Континуирано 

Перење на резервори и 

мрежата 

Одржување на потребниот 

квалитет на вода 

Еднаш годишно 
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Редовно читање на 

водомерите 

Навремено откривање на 

неисправноста на 

водомерите и зголемување 

на фактурираната вода 

 

Континуирано 

Работа на програмата за 

загуба на вода 

Намалување на трошоците 

и зголемување на 

приходите 

 

Континуирано 

 

 

Цел 3:  

Унапредување на работата и зголемување на знаењата 

       

Работната единица дистрибуција на вода исто така преку соработка со другите 

работни единици во ЈПКР,,Услуга” и Општината, учество во нови проекти, соработка со 

други комунални претпријатија и следење на нови технологии во дејноста. 

За поуспешно и поекономично извршување на работните активности, работната 

единица има потреба од набавка на едно теренско возило со кое навремено и безбедно би 

стигнале до секоја дестинација каде би имало потреба од интервенција. Исто така има 

потреба од набавка на компресор (хилта) со која успешно би ги совладале препреките со 

кои се соочуваме понекогаш на работа. 

Поради зголемувањето на обемот на работа во делот на водоснабдувањето и во 

делот на собирање и одведување на урбани отпадни води  потребно е нова работна сила и 

тоа двајца водоинсталатери и двајца работници во канализација. 

 Набавката на делови се врши преку  јавни тендери, а по одредени спецификации 

извадени од планот за набавка. 
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 ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ – КАНАЛИЗАЦИЈА 

       Главна задача на оваа работна единица е најпрво да го одржува во исправна состојба 

главниот колектор до пречистителната станица, па потоа колекторите во населените места 

и на крајот на секундарната мрежа. Исто така во програмата влегува и одржувањето на 

секундарните линии во населените места. Обемот на работа сериозно порасна поради 

зголемувањето на должината на колекторот до ПСОВ. Не е мал и бројот на интервенции и 

во куќните приклучоци. Во оваа работна единица се вработени 2(двајца) вработени за кои 

нема определено работно време, бидејќи при извршување на работата се изложени на 

секакви временски влијанија. 

       Техничката опременост на оваа работна единица е на најниско ниво и е неопходно 

земање на опрема - канал хет и др. Работите за овозможување на притисок на 

канализационата мрежа вработените ги извршуваат со две сајли кои се амортизирани и 

често пати се прават натчовечки напори да се решат успешно проблемите. Но, често пати 

сме биле принудени да бараме и техничка помош од други комунални претпријатија, за 

која имаме плаќаме многу скапо. Се гледа во најкраток можен рок да се отстранат 

дефектите.  

       Во наредниот период програмска задача е да се одвои фекалната канализација од 

атмосферската, за што веќе се прават припреми. Тоа е неопходно од две причини.  

       Првата причина е што влевањето на атмосферските води во системот нема планиран 

капацитет и се јавуваат излевања во подрумите на најниските точки, а со тоа доаѓа и до 

запишување и до прелевање на водата. Но, тоа најчесто се случува кога има обилни 

дождови и топење на снег, а најголема причина е што голем број на олуците од куќите се 

приклучени на системот. 

        Второ, тоа е непогодно и за ефикасно водење на процесот на пречистување на 

отпадните води во ПСОВ. 

        За реализација на ова заврши проектот ,,Рехабилитација на канализациониот систем 

во Општина Берово‘’ кој ќе овозможи да се одвојат атмосферските води од фекалните, а 

од друга страна ќе се изврши и реконструкција на главните колектори во град Берово. 
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Исто така се изгради и фекална канализација во село Смојмирово и село Владимирово, 

доградба на канализација на Беровско езеро и приклучување на градот Пехчево, село 

Чифлик со ПСОВ во село Мачево. Проектот се финансира од ИПА програмата на МЖС и 

ПП и Општина Берово. 

       Потребни материјали и средства за одржување на дистрибутивниот систем на вода и 

канализациониот систем. 

 

Р.бр. Материјали Парични средства 

1 Резервни делови за одржување на водовод 1.000.000 

2 Електрична енергија (пумпна станица 

Русиново,хидрофори) 

360.000 

3 ХТЗ опрема 50.000 

4 Ситен инвентар 10.000 

5 Материјали за одржување на      

канализационен систем 

500.000 

Вкупно  1.920.000 
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Инвестиции во водоснабдувањето 

Р. Бр. Материјали Парични средства 

1 Водоводна мрежа (од план на Општината – 

рехабилитација) 

2.200 000 

2 Водоводна мрежа (од план на Општината – 

ново)        

2.700 000 

3 Рехабилитација на Филтер станица (со 

средства од Општината)   

1.800 000 

4 Поставување на редуктори на притисок 

(ЈПКР Услуга) 

400.000 

5 Опрема за детекција на истекување (ЈПКР 

Услуга)                            

200.000 

Вкупно  7.300 000 

 

 

Инвестиции во собирање и одведување на урбани и отпадни води 

 

Реден 

број 

Материјали Парични средства 

1 Изградба на системи за одведување и 

пречистување на отпадните води (од план 

на Општината, ново) 

2.733 200 

2 Одведување и пречистување на отпадни 

води (од план на Општината 

рехабилитација) 

250.000 

Вкупно  2.983 200 
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Инвестиции за услуги за поддршка 

 

Реден 

број 

Материјали Парични средства 

1 Подобрување на билинг софтвер 300.000 

Вкупно  300.000 

 

Вкупни трошоци во работната единица- Производство и дистрибуција на вода и 

одведување на отпадни води. 

 

Реден број Трошоци Средства 

1 Материјални трошоци во 

производство на вода 

6.204.500 

 

2 

Материјални трошоци во 

дистрибуција на вода и 

канализационен систем 

 

1.920.000 

3 Бруто плата за вработени 6.120.000 

Вкупно  14.244 500 
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ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (ПСОВ) 

Пречистителната станица за отпадни води  во 2018-та година ќe врши третман  на 

урбаните отпадни води од населените места кои се поврзани на главниот колектор за 

отпадни води. Целта на третманот на отпадната вода ќе биде нејзино прочистување  до 

законски бараниот степен на пречистеност. Активностите кои ќе се одвиваат ќе бидат во 

насока на подобрување на перформансите на степенот на пречистување и постигнување 

на целите поставени со бизнис планот изработен за периодот 2018-2020 година што ќе 

може да се проверува преку споредување на индикаторите кои произлегуваат од истиот. 

Следењето на параметрите со кои е дефиниран квалитетот на отпадната вода, како 

и параметрите потребни за управување и ефикасност на процесот ќе биде извршено преку 

лабораториски мерења во интерната лабораторија на ПСОВ.  

Со проектот ,,Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа и 

изградба на атмосферска канализација во општина Берово“  кој започна во 2016 и кој 

завршува кон крајот на 2017 година ќе се изврши приклучување на градот Пехчево и 

селата Владимирово, Смојмирово и Чифлик кон ПСОВ со што ќе се зголеми количината 

на отпадна вода која ќе пристига во самата станица. Тоа значително ќе го зголеми 

оптоварувањето на станицата што како последица ќе има зголемени оперативни трошоци. 

Исто така значително ќе се зголемат и трошоците за одржување, кои според планираното 

треба да се зголемат за околу 12%. 

По завршувањето на овој голем проект значително ќе се зголеми и процентот на 

покриеност со услугата ,,третман на отпадни води“  при што од 65% ќе дојде до некои 

77% на покриеност не вклучувајќи ги тука и градот Пехчево и селото Чифлик кои за ЈПКР 

„Услуга“ ќе претставуваат еден корисник, а количината на отпадни води која доаѓа од 

овие две населби ќе биде мерена преку водомер поставен на влезот во колекторскиот 

систем. 

Преку имплементација на овој проект, а посебно преку изградбата на 

атмосферската канализација, би требало да се задржи и постојаноста на параметрите на 

отпадната вода во различни временски услови а посебно нејзината температура која во 
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изминатите години се движеше од 4C° па се до 20C° што претставуваше огромен проблем 

во процесот на пречистување кој бара постојаност на параметрите и температура на 

отпадна вода не пониска од 10°С. 

Исто така од 01.01.2018 година започнува примената на законската норма со која 

од страна на Регулаторната комисија за енергетика ќе се воведе цена за пречистување на 

урбаните отпадни води со што ќе дојде до некаква финансиска консолидација на 

претпријатието и ќе биде можно подобро планирање на потребните инвестиции во ПСОВ 

без кои ќе биде многу тешко истата да функционира правилно.  Поточно со ефикасност од 

наплата на сметката за пречистување на отпадни води од 90% се надеваме да се обезбеди 

покривање на трошоците на ПСОВ од 100%. 

 

            Активности кои треба да се извршат во текот на 2018 година се следните:  

1. Навремено сервисирање на опремата  

2. Набавка на дотраени делови 

Во однос на точка 1 ќе се изврши навременото сервисирање и замена на масло и 

маст за подмачкување и тоа во редовните термини според претходно подготвен протокол 

за одржување на опремата. Исто така ќе бидат набавени и заменети поедини делови од 

опремата кои се сметаат за потрошен материјал како преносни ремени за дувалки, 

преносен ремен за цедалка и филтри за воздух за дувалки и влезен воздух и др. 

 

Во однос на точка 2, набавка на дотраени делови, во 2018 година ќе се набави: 

1. Четка за фин филтер 

2. Процесна pH сонда 

3. Сензор за нивометар од влезна шахта 

4. Фрекфентен регулатор за дувалка 
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               Горе наведената опрема е во дефект и не е можна нејзина поправка и поради тоа 

ќе мора да се изврши нејзина набавка во 2018 година. Оваа опрема е битна за да може 

процесот на пречистување да се одвива без проблеми.  

 Самите активности во смисла на редовно одржување и замена на дотраена опрема 

ќе доведат до подобрување на перформансите на опремата и зголемување на нивниот век 

на траење, но и подобрување на вкупната енергетска ефикасност на ПСОВ со што и ќе се 

обезбеди исполнување на едно од барањата на бизнис планот а тоа е подобрување на 

енергетската ефикасност на ПСОВ и тоа од 0.34 KWh/m³ во 2017 година на 0.33KWh/m³ во 

2018 година. 

Во 2018 година планирано е Пречистителната станица за отпадни води да изврши 

пречистување на над 1 000 000 м³ отпадна вода што претставува зголемување за околу 

40% во однос на 2017 година. (Секако количината на пречистена отпадна вода многу 

зависи од временските услови во смисла на количина на врнежи во текот на годината).  На 

почетокот на годината ќе бидат вклучени и отпадните води од населбите опфатени со 

проектот ,,Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа и изградба на 

атмосферска канализација во општина Берово“. 

 

Во табела 1 се дадени планираните трошоци  за 2018 година  

 Р.бр. Планирани трошоци на ПСОВ за 2018 година носител 

Проценета 

вредност (ден) време 

1 

     Енергија 
(Електрична енергија зголемена за 30% во однос на 2017 

година како и загревање)  ЈПКР Услуга 2600000 континуирано 

2 

       Материјални трошоци 
(лабораторија, интернет, мобилна телефонија, 

автоматизација, машинско и електро одржување, 

дополнителни активности, останати трошоци) ЈПКР Услуга    809800 континуирано 

 3 Плати за вработени ЈПКР Услуга 1500000 континуирано 

 

Вкупно 
ЈПКР 

Услуга 4909800 
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Таб.1 Планирани трошоци на ПСОВ за 2018 година 

 

Забелешка:  Со реализација на проектот за поврзување на Пехчево, Чифлик, 

Владимирово и Смојмирово на ПСОВ  трошоците за електрична енергија ќе се зголемат за 

најмалку 30%. Исто така ќе се зголемат и материјалните  трошоци или поточно трошоците 

за одржување на опремата и замена на дотраени делови.  

Заради поуспешно работење на ПСОВ планирани се неколку дополнителни 

активности, во рамките на редовно планираните активности, со кои ќе се подобри  

нејзиното работење. Во табела 2 се дадени планираните дополнителни активности. 

 

Ред.бр. Назив Потреба Буџет (ден) 

1 Набавка на фрекфентен 

регулатор за дувалка 

Замена на дефектен фрекфентен регулатор 180000 

2 Набавка на сонда за 

процесен pH метар 

Замена на дефектна сонда 25000 

3 Набавка на сензор за 

нивометар во влезна 

шахта 

Замена на дефектен сензор 35000 

4 Набавка на четка за фина 

решетка 

Замена на дотраена четка 60000 

  ВКУПНО   300000 

 

Таб.2 Планирани дополнителни активности на ПСОВ за 2018 година 

 

Заради усовршување во областа на пречистување на отпадните води во текот на 

2018-та година персоналот на ПСОВ ќе учествува на работилници и конференции 

организирани од АДКОМ и други организации.  

Во 2018-та година во ПСОВ  не е предвидена промена на бројот на вработени. 
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Додаток 1. 

Ред.бр. Назив на трошокот кол. (ден.) % 

1 плати и придонеси за петмина вработени 1500000 30,55114261 

2 електрична енергија   ( 300000 kWh*8,7ден) 2600000 52,95531386 

3 лабораториски испитувања (хемикалии) 300000 6,110228523 

4 ситен инвентар за лабораторија  6000 0,12220457 

5 тековно машинско одржување:                                                                         

1.замена на масло на пумпи                                                                    

2.замена на масло на дувалки                                                               

3.замена на филтри за воздух                                                                                                               

30000 0,611022852 

6 загревање на административна зграда (12м³ дрва) 26000 0,529553139 

7 интернет услуги (1500ден*12) 18000 0,366613711 

9 мобилен телефон (300ден*12) 3600 0,073322742 

10 хигиена во административна зграда 12000 0,244409141 

11 канцелариски материјал 10000 0,203674284 

12 одржување на ПП-опрема (4 боци за гаснење 

пожар) 1200 0,024440914 

13 агрегат (50л нафта) 3000 0,061102285 

24 непланирани трошоци (дефекти на опрема) 100000 2,036742841 

25 трошоци за дополнителни активности во 2018 

(таб.2) 300000 6,110228523 

26 ВКУПНИ ТРОШОЦИ  4909800 100 

 

Таб.3. Вкупни детални трошоци за 2018 г. 
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РЕ СОБИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД 

        Услугите што ги дава оваа работна единица се: собирање и транспортирање на 

комунален и неопасен отпад од индивидуалните корисници и правните лица, негово 

депонирање на градската депонија, како и одржување на градската депонија согласно 

стандардите за зачувување на животната средина. Собирањето на отпадот се врши еднаш 

во неделата за индивидуалните и правните корисници во градот Берово и селата Русиново, 

Владимирово, Смојмирово, Будинарци, Мачево, Ратево, Митрашинци, туристичката 

населба Абланица и Браната, додека од улиците во централното градско подрачје отпадот 

се изнесува шест пати во неделата.  

       РЕ собирање и депонирање на комунален отпад исто така постапува по решение на 

комуналниот инспектор за чистење на мини депонии и друго, врши вонредно чистење и 

празнење на контејнерите и садовите за отпад низ градот и селските населби при 

одржување на разни културни и спортски манифестации кои ги организира Општина 

Берово.  

       За да може сето тоа успешно да се извршува во голема мера зависи од техничката 

исправност на возилата и од мотивираноста и ангажираноста на човечките ресурси.  

 

За 2018 година се предвидени следниве активности 

 

Активност Цел Време Инвеститор 

Собирање и транспорт на 

комунален отпад од градот 

Берово и селските населби 

Русиново, Владимирово, 

Мачево, Митрашинци, 

Смојмирово, Будинарци и 

туристичките населби 

Задржување на 

досегашниот 

континуитет 

 

Преку целата 

година 

 

ЈПКР,,Услуга“  

Берово 
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Одржување на исправноста на 

возилата за собирање и 

транспорт на комунален отпад 

Навремено и 

непрекинато 

извршување на 

дејноста 

Преку целата 

година 

ЈПКР,,Услуга“ 

Берово 

Набавка на нов трактор со 

приколка за собирање на отпад 

Навремено и 

непрекинато 

извршување на 

дејноста 

Март 2018 ЈПКР,,Услуга“ 

Берово 

Одржување и замена на 

дотраените садови- контејнери 

за собирање на комунален 

отпад 

Ефикасност при 

работа со истите и 

подобрување на 

амбиентот во 

средината каде се 

наоѓаат 

 

Преку цела 

година 

Регионален 

проект за 

собирање и 

депонирање на 

отпад 

Одржување на градската 

депонија 

Рационално 

искористување на 

капацитетот на 

истата и 

заштитување на 

животната средина 

Преку цела 

година 

ЈПКР,,Услуга“ 

Берово 
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ТРОШКОВНИК ЗА РЕ СОБИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД 

Планирана активност Опис на позициите Проценета вредност 

Собирање и транспорт на 

комунален отпад од градот Берово 

и селските населби Русиново, 

Владимирово, Мачево, 

Митрашинци, Смојмирово, 

Будинарци и туристичките 

населби 

Плати и придонеси на 

вработените (12 вработени и 

раководители 

3.000.000 

Набавка на нов трактор со 

приколка за собирање на отпад 

Проценета вредност 
700.000 

Одржување на исправноста на 

возилата за собирање и транспорт 

на комунален отпад 

1.Набавка на резервни делови за 

возилата 

2.Набавка на уље и гориво за 

возилата 

500.000 

 

800.000 

Одржување на градската депонија  Набавка на гориво и резервни 

делови за ТГ- 90 Ц 500.000 

                                                                                                 ВКУПНО:5.500.000 ден. 

Согласно програмата на источно планскиот регион за затварање на депонијата во 

Општина Берово се предвидува транспортот на сметот и складирањето на отпадот да се 

врши на депонијата во Општина Пехчево за кое ќе се плаќа по утврдена тарифа.  На 

ЈПКР,, Услуга“ ќе и следува соодветно возило со капацитет од 4м3 и 10м3 за превоз на 

отпадот и  130 садови за собирање на отпадот – контејнери со 1.1м3 волумен. Затварањето 

на депонијата се планира да заврши 2018 година. Согласно горенаведеното ЈПКР,,Услуга“ 

Берово во соработка со Општина Берово и Општина Пехчево во 2018 год. ќе изгради 

претоварна станица за транспорт на отпадот до регионалната депонија преку посебен 

проект финансиран од ИПА програмата и Министерството за Животна средина и 

просторно планирање. 

 



25 

 

РЕ МЕХАНИЗАЦИЈА 

Планираните активности на ова РЕ се состојат во извршување на работни задачи 

кои произлегуваат од соработката со другите работни единици кои се во склоп на 

ЈПКР,,Услуга“ Берово и одржување на градската депонија и зимско одржување на улици и 

патишта во Општина Берово.  

Во истата работна единица се вработени четири работници од кои еден механичар, 

еден автоелектричар, а останатите двајца се возачи на градежни машини.  

Возниот парк е со голема старосна граница кои што често пати се јавуваат дефекти 

на возилата за чие отстранување е потребно време и поголем труд од страна на 

работниците. 

За успешно справување со проблемите и континуирано дејствување на работната 

единица за наредната 2018 година се предвидени следните активности: 

Активност Цел Време Инвеститор 

Одржување на 

исправноста на 

возилата од возниот 

парк 

Техничка 

исправност на 

возилата 

Преку целата 

година 

ЈПКР,,Услуга“  

Берово 

Соработка со други 

работни единици 

преку работно 

ангажирање на 

возилата од возниот 

парк 

Учество во 

извршување на 

работните задачи 

и на останатите 

работни единици 

Преку целата 

година 

ЈПКР,,Услуга“ 

Берово 

Изработка на 

регистар на замена на 

дотраени делови за 

сите возила од 

возниот парк 

Целосен увид и 

преглед на 

променетите 

делови на 

возилата 

Преку целата 

година 

ЈПКР,,Услуга“ 

Берово 

Набавка на камион 

Кипер 

Навремено и 

непрекинато 

извршување на 

дејноста и 

намалување на 

трошоците за 

одржување 

Јуни 2018 год. Општина Берово 
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ТРОШКОВНИК НА РЕ МЕХАНИЗАЦИЈА 

 

Планирана активност Опис на позициите Проценета вредност 

 

Одржување на исправноста 

на возилата од возниот 

парк 

1.Набавка на резервни 

делови за возилата 

2.Набавка на уље и гориво 

за МВ 

3.Плати за вработените (4 

работника) 

 

500.000 

 

1.600.000 

 

960.000 

                                                                                ВКУПНО: 3.060.000ден. 
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ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 

      Работната единица  паркови и зеленило има задача навремено одржување и уредување  

на зелените површини во градот. Во тој оддел работат 6 работници кои се грижат за 

редовното одржување и разубавување на централното градско подрачје и сите зелени 

површини на територијата на општина Берово.  

Зеленилото во градот е поделено на три дела според намената и тоа:  

1. Паркови во градот  

2. Зеленило покрај улиците и канали 

3. Парцели за садење на цвеќе 

Во парк -  површини спаѓаат следните површини: 

- Парк пред Општинско Собрание .............................................. 870м² 

-  Парк кај Градски стадион   ......................................................7 820м² 

- Парк кај стара гимназија   ...................................................... 8 000м² 

- Парк на кеј на младина станбен објект  ............................... 4 200м² 

- Американски парк  ................................................................ 11.500м² 

- Парк кај ПИОМ  .....................................................................  2 850м² 

- Парк наспроти сточен пазар станбени блокови  ................ 4 450м² 

- Парк позади Автобуска станица станбен објект ................    200м² 

- Парк кај Детска градинка ......................................................... 100м²  

- Парк на ул ,,11 Октомври“ ......................................................  100м²  

- Парк кај основен суд ................................................................. 200м² 

- Зеленило на плоштад ,, Димитар Беровски“  ........................ 200 м² 

- Мал парк кај Мустаќинци .........................................................  30м²  

- Мал парк кај Градски  Музеј ..................................................... 20м² 

                                                                                    Вкупно:           30 270м² 

Во други зелени површини покрај улиците се: 

- Ул.,,Маршал Тито“ од Алкалоид до излезот на градот  .............. 2500м² 

- Ул.,,Моша Пијаде“  .......................................................................... 2500м² 
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- Ул.,,Партизанска“ .............................................................................. 1030м² 

- Ул.,,Ѓорѓи Димитров“  .......................................................................  540м² 

- Ул.,,Дамјан Груев“  ........................................................................... 1 500м² 

- Ул.,,Неретва“   .................................................................................. 2 200м² 

- Ул.,,Малешка“  ..................................................................................   230м² 

- Кеј на р. Брегалница од двете страни  ........................................... 1600м² 

- Ул.,,Задарска“  ...................................................................................  300м² 

- Ул..,,Димитар Влахов“  ....................................................................... 650 м² 

- Ул.,,Крушевска Република“  ..............................................................  600м² 

- Ул.,,Ѓуро Ѓаковоќ“  .............................................................................1 200м² 

- Ул.,,Велко Влаховиќ“  ....................................................................... 2 500м² 

- Ул.,,Борис Кидрич“  ........................................................................... 1 500м² 

- Ул.,,11 октомври“  ...............................................................................1 200м² 

- Ул.,,Туристичка“   .................................................................................  200 м² 

- Ул.,,Страшо Пинџур“  .........................................................................   300м² 

- Канал на ул.,,23 Август“  ..................................................................... 500м² 

- Канал каде Градски гробишта ............................................................ 750м² 

                                                                                              Вкупно:  21 800м² 

 

Парцели кои се предвидуваат за засадување на цвеќиња се: 

- Плоштад „Димитар Беровски“...............................................       200m² 

- Парцели во Американскиот парк       ................................................   1 000m² 

- Парцели пред Градски стадион..................................................  1 000m² 

- Жардиниери на кеј на р. Брегалница ………..................…......    50м² 

- Мала парцела на раскрсница кај Борово. .................................   10м² 

- Парцела на кружен тек  на влез во Берово  ...............................  50м² 

                                                                                             Вкупно:     2 310 м² 
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Наведените парцели се засадуваат со сезонско цвеќе и истите му даваат поубав изглед 

на градот. 

За наредната година се предвидува набавка и обнова на нови канти за отпадоци и нови 

жардиниери за разубавување и одржување на јавната чистота во градот.  

За квалитетно и успешно работење на одделот паркови и зеленило во претпријатието 

во оваа година се предвидува да се инсталира водоводна мрежа со комплет приклучоци и 

местење на прскалки со што ќе се заштеди на водата за пиење. Со тоа се овозможува 

редовно одржување на парковите за оваа година.  

Во парковите се предвидува и нивна реконструкција  како повторно нанесување на 

земја, порамнување, нивелирање и засадување на трева.  

За наредната година има предвидено засејување на семенски материјал на разни 

видови на цвеќе во расадникот и кога добиеме саден материјал го засадуваме во 

зададените парцели за цвеќе. 

Редовно кастрење и оформување на крошните на дрворедите на улиците 

Уредување на Американскиот парк со обновување на постоечките патеки, замена на 

дотраените канти за отпадоци и клупи за седење. 

Изработка на проектот ,,Вештачко езерце со дрвен мост“  со цел да се реконструира 

одредена парцела во Американскиот парк. Ова се планираше за реализација уште во 

претходните две години, но поради финансиската состојба во претпријатието не беше 

реализирано. 

            Работниците од овој оддел ги работат работни операции во зависност од 

временскиот период во кој се изведуваат на сите зададени зелени површини. Покрај тоа се 

задолжени и за одржување на дрворедите во градот со ниво поткастрување, садење на 

нови и редовно собирање на паднатите листови. 

Работни операции кои ги изведуваат се: 

- Машинско косење на трева 
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- Рачно косење на трева 

- Собирање на искосената трева 

- Припрема на цветни површини 

- Садење на сезонско цвеќе 

- Прскање со инсектицид и фунгицид на сезонско цвеќе 

- Сеење на расад и негово одржување 

- Окопување на цвеќиња 

- Окопување на грмушки 

- Кроење на ружи 

- Кроење на дрвореди, оформување на крошни 

- Оформување на декоративни дрвца 

- Чистење на листови од зелени површини 

- Полевање на зелени површини 

- Полевање на цветни парцели 

- Чистење на стази од трева  

- Прскање со тотален хербицид  по стази  

- Отстранување и сечење на дотраени стебла 

- Собирање на паднати листови 

- Поправка и фарбање на парковски клупи и канти за отпадоци  

-  

 

Трошоци за одржување на паркови и зеленило во градот 

 

Активност Цел Време Проценета 

вредност 

Плати за 

вработени 

 Преку целата 

година 

1 500 000 ден 
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Набавка на 

косачки и нивни 

делови ( глави, 

конци и др.) 

Одржување на 

јавни зелени 

површини 

До 10.2018 год. Сопствени 

средства 

 200 000 ден 

Трошоци за гориво 

за косачки 

 Навремено 

одржување на 

зелените 

површини 

До 10. 2018 год. Сопствени 

средства 

50 000 ден 

Набавка на клупи 

за седење и канти 

за отпадоци 

Замена на 

дотрајаните канти 

и клупи 

Во 2018 год. Сопствени 

средства                

50 000 ден 

Набавка на 

семенски 

материјал и 

одржување на 

цвеќе 

Уредување на 

цветни парцели 

Во 2018 год. Сопствени 

средства 

30 000 ден 

Набавка на 

декоративни 

жардињери за 

цвеќе 

Уредување на 

цветни парцели во 

централно градско 

подрачје 

Во 2018 год. Сопствени 

средства 

30 000ден 

Набавка на 

декоративни 

садници  

Уредување на 

централно градско 

подрачје 

 Во 2018 год.   Сопствени 

средства   

40 000 ден 

                                                                             

 Вкупно трошоци:   1. 900. 000 денари 
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ЈАВНА ЧИСТОТА 

               Во одделот за Јавна чистота во градот е предвидено редовно чистење и 

одржување на чистотата во централното градско подрачје и по другите улици во градот. 

Вработени се 8 работници за континуирано одвивање на зададените задачи. 

Освен во градот чистење на јавни површини се изведува и во околните селски 

населби: с. Русиново, с. Ратево, с. Будинарци, с. Смојмирово, и с. Владимирово. 

Одржувањето се изведува по една динамика која е предвидена од Општина  Берово. 

Улиците и тротоарите се чистат во зависност од потребите и се поделени во 3 

категории: 

- Улици кои се метат секој ден 

- Улици кои се метата еднаш неделно 

- Улици кои се метата еднаш месечно 

 

1. Улици кои се метат секој ден 

-Ул.„Маршал Тито“од Пошта – ул.„Илинденска“ и ул.„Цветан Димов“–Комунално --2205м²     

-Плоштад ,,Димитар Беровски“ со паркинг ......................................            6700м²     

-Ул.,,23 Август“ .................................................................................              2320 м² 

-Ул.,,Мирче Ацев“ ...............................................................................              610 м² 

-Ул.,,Цветан Димов“ ...........................................................................               200м² 

-Ул.,,МошаПијаде“ од заден влез на осмолетка до ул,,23 Август“            1480м² 

- Ул.,,Димитар Влахов“  од собранието до ул,,23 Август“ ...................            715м² 

                                                                                       Вкупно: _____________   14230м² 
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2. Улици кои се метат еднаш неделно 

- Ул.,,Страшо Пинџур“ од ул,, Илинденска“ до ул.,,Цветан Димов“ ........    920м² 

- Ул.„Илинденска“ од ул.„Страшо Пинџур“ од ул.„М.Тито“   .................     350м² 

-  Ул.„Партизанска“ од ул.„М.Тито“ до ул.„Задарска“     ...........................   2700м² 

-  Ул.„Задарска“  ..............................................................................................   2400м² 

- Ул.„Борис Кидрич“ од ул.„ 23
ти

 Август“ до канал        ...........................    320м² 

                                                                                       Вкупно: __________    6690м²                                               

3. Улици кои се метат еднаш месечно        

- Ул.„Маршал Тито“ од Пошта – раскрсница Алкалоид   ........................  3400м² 

-  Ул.„Партизанска“од ул„Задарска“ до Ул„Борис Кидрич“ 

и ул.„М.Тито“до ул„Даме Груев“  ..........................................................     2400м ²    

-  Ул.„МошаПијаде“ од ул.„ 23
ти

 Август“ до Манастир и од  

ул.„Партизанска до стопански влез на осмолетка     ............................      4600м² 

-   Ул.„Борис Кидрич“ од раскрсница владимирски пат  до канал  .......      4500м² 

-Новиот кеј на р. Брегалница ....................................................................     7300м² 

-  Плоштад с. Будинарци           .....................................................................   1740м² 

- Мегдан во с. Владимирово  ...................................................................     1769м²  

- Мегдан во с. Русиново       ......................................................................     2662м ²     

- Мегдан во с. Смојмирово   .....................................................................       791м² 

- Мегдан во с. Ратево           .......................................................................     1894м  ²       

                                                                                    Вкупно:  ____________    31056м²    
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                            Трошоци за одржување на јавна чистота  во градот 

 

Активност Цел Време Проценета 

вредност 

Плати за 

вработени 

 Преку целата 

година 

 1 800 000ден 

Набавка на метли 

и алати за работа 

Редовно 

одржување на 

јавна чистота во 

градот 

Преку целата 

година 

    200 000 ден 

Трошоци за 

собирање на 

градинарски и 

градежен  отпад 

Редовно 

одржување на 

јавна чистота во 

градот  

Во пролет и лето     100 000 ден 

 

                                                                                                Вкупно: 2 100 000  денари 

Набавка на 

машина за чистње 

на улици и градски 

плоштад 

Подобрување  во 

одржување на 

јавна чистота 

 (нереализирано во 

2017 год. )  

Во 2018 година 

Средства од 

Општина Берово 

 600 000  
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ГРАДСКИ ГРОБИШТА 

Во 2016 година во Градските гробишта се изврши трансформација со што 

одржувањето на  гробиштата остана на управување на ЈПКР ,,Услуга“, а самата 

погребална церемонија премина на приватна фирма. Истото се планира да се изведува и во 

наредната 2018 година.  

Во наредната година е планирано и предавање на градската капела од страна на 

Советот на Општина Берово 

Во овој оддел се вработени 5 работници кои навремено ја извршуваат својата 

работа. Во наредната година во градските гробишта треба да се изврши проширување на 

експроприраниот дел кој го изврши Општината. За понатаму треба да се изврши уште 

екпропријација  и урбанизација  на земјиштето. Со тоа ќе се реши проблемот со 

погребални парцели бидејќи поголем број на граѓани се заинтересирани за откуп на 

парцели за погреб. За наредната година е планирано и решавање на проблемот со улицата 

која минува покрај самите гробишта и поставување на капија односно влез во гробиштата. 

 

Трошоци за одржување на градски гробишта 

 

Активност Цел Време Проценета 

вредност 

Плати за 

вработени 

 Преку целата 

година 

1 200 000 ден 

Материјал за 

изработка на 

цокли,  патеки  и 

стази 

Навремено 

одржување на 

гробиштата 

Преку целата 

година 

500 000 ден 
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Материјал за 

изработка на 

капија,  ограда  и 

потпорен ѕид 

Уредување на 

градски гробишта 

Преку целата 

година 

200 000 ден 

                                                                                                   Вкупно: 1  900 000 денари  

 

Проширување на 

градски гробишта  

Потреба од парцели Во 2018 година Буџет од општина 

Берово 1 200 000 

денари 
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ГРАДСКИ  ПАЗАР 

 

 Иако во Република Македонија врз зелените пазари е направена нелојална 

конкурентска субверзија од разни трговски фирми кои не се блендирани за  продажба на 

рано градинарски производи, и мислам дека ние како институција која му дава белег на 

едно урбано место, сепак ќе им одолеат на предизвиците и уште долго време ќе бидат еден 

од градските обележја. И во Берово полека се чувствува оваа конкурентност која нема 

алармантни размери, но сепак пазарот работи со намален интензитет. 

 Пазарот во Берово е се уште рентабилна единица при јавното претпријатие. Но, 

одблиску ако погледнеме ќе видиме дека условите кои ги нудиме не одговараат на еден 

современ пазар. Инфраструктурата на пазарот во однос на партерот е катастрофална, а за 

лошата состојба на партерот влијание имаше и  пробивањето на кракот за атмосферската 

канализација.  Дрвените бараки кои се составен елемент на пазарот  се оштетени како од 

забот на времето така и од несовесните граѓани, а со тоа ја загубија и својата основна 

намена. Тие се без врати со искршени витрини и право чудо е како кровот не е руиниран. 

Контејнерите кои согласно НАССР стандардите беа поставени во самиот пазар се 

искршени, палени и без капаци, додека пак тоалетниот јазол исто така беше опремен по 

НАССР стандардите е со искршени плочки, извадени славини, напукнати ВЦ шолји и 

нефункционални казанчиња за вода. Сите овие проблеми на пазарот налагаат потреба од 

итна интервенција и изградба на нов современ пазар со целата потребна инфраструктура 

каква што Берово со голема пазарна традиција заслужува. За таа цел е изработен проект за 

нов пазар на истата локација кој треба да биде реализиран до 2018 година од Страна на 

Општина Берово. 
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АКТИВНОСТ ЦЕЛ ВРЕМЕ СРЕДСТВА 

Замена на стари 

тезги бр.10 

Да се спречи 

намалување на 

обемот на пазарните 

услуги 

Крај на месец април 

2018 година 

1 тезга 7.000 денари  

10х7.000=70.000 ден. 

Санирање на 

руинирани 

корозирани тезги 

Спречување на 

атмосферско 

влијание 

Крај на месец април 

2018 година 

15 тезги 2.000 денари  

15х7.000=30.000 ден. 

Фарбање на 

постоечките тезги 

Заштита од корозија Заклучно со месец 

Мај 2018 година 

1 кутија 240денари 

50х240=12.400 ден. 

Боја за обележување 

на партер тезги 

За подобра 

евиденција и 

контрола 

Од Март до Мај 

2018 година 

1 кутија 240денари 

25х240=6.000 ден 

Средства за чистење 

на санитарен јазол 

Превенција од 

зарази и одржување 

на хигиена 

Секој ден, месец, 

годишно  

1 месец 1.250денари 

12х1.250=14.000 

Замена на славини и 

санитарија 

Непречено 

користење на 

водоводниот и 

санитарниот систем 

Веднаш  3 славини х250 

2 казанчиња х 1700 

750+3.400=4.150 ден 

Плати за вработени Успешна и 

квалитетна услуга 

Во цела 2018 година 480.000 ден. 

  ВКУПНО: 616.150 денари 

 


