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ПРОГРАМА 

    За работа и развој на Комунално јавно претпријатие   

ВОДНА КУЛА Зрновци за 2014 година  

 

ВОВЕД 

Минатата 2013 година беше доста успешна и се остварија поголемиот дел 

од предвидените работи во неа. 

Според постојната организациона поставеност на јавното претпријатие, 

водоснабдувањето и транспортирањето на комунален отпад претставуваат 

носечки дејности, па така потребно е да се посвети поголемо внимание околу 

намалување на трошоците во тие дејности. 

 За наредната 2014 година, приоритет за вработените е подобрување на 

водоснабдувањето во  Зрновци, Мородвис и Видовиште.  

Треба да се продолжи со поставувањето на водомери на правните и 

физичките лица како големи потрошувачи на вода, што се очекува значително 

намалување на потрошувачката на вода.  

Од друга страна вкупните загуби на вода изнесуваат 40%, кои сеуште се големи. 

И во наредната 2014 година како и во предходните години планираме нормално 

тековно работење во сите сектори. 

За да се има појасен преглед на планираните активности за наредната 2014 

година оваа програма ќе биде поделена на неколку делови и тоа: 

1. Сектор Водовод  

2. Сектор Комунална хигиена 

3. Заеднички служби 
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Напоменуваме дека сите планирани активности со оваа Програма во секој нејзин 

дел ќе бидат координирани со општина Зрновци како основач на Комунално јавно 

претпријатие  ВОДНА КУЛА Зрновци за 2014 година. 

 

1.  Водовод 
Во овој сектор планираните активности кои целосно ќе бидат 

координирани со општина Зрновци  ќе се одвиваат во четири полиња: 

А-1 Тековно одржување; 

А-2 Реконструкција и санација на дел од постоечката водоводна мрежа во 

општина Зрновци; 

А-3 Изградба на нови водоводни линии, како и водоводи; 

 

А-1 Тековно одржување на водоводната мрежа во општина Зрновци 

 Секојдневно и континуирано одржување на водоводната мрежа во  

Зрновци поради специфичноста, како и благовремено отстранување на 

дефектите; 

 Редовно хлорирање и редовна контрола на исправноста на водата за пиење 

преку овластени институции; 

 Изведба и инсталирање на испусти и шахти на неколку пониски точки во 

населените места; 

 Поправка на клучни шахти и инсталирање на фасонски елементи во нив, со 

што ќе се направи кружно течење во одделни населби, кое нешто ќе служи 

за исклучување по потреба на делови од населби; 

 Поправка или промена на постоечки вентили: 

 Пред хлоринаторни станици; 

 Во водоводни локални шахти(оние кои се стари и не функционираат); 

 На други вентили со помали профили; 

 Поправка на пумпни станици(промена на вентили и фасонски делови 

во неа) . 
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А-2 Реконструкција и санација на дел од постоечката водоводна мрежа 

во општина Маврово и Ростуша; 

Во 2014 година ќе се одвива тековно одржување и санација на 

постоечката водоводна мрежа во населените места на Општина 

Зрновци. 

А-3 Изградба на нови водоводни линии, како и водоводи 

 Во текот на наредната година ќе се врши изградба на нови линии до 

новите претплатници. 

 

 

2. Комунална хигиена 

Во комуналната хигиена се застапени следните работни актовности и тоа: 

А.  Собирање, транспортирање и депонирање на отпад; 

Б. Чистење и одржување на јавно-сообраќајни површини и одржување на 
паркови и зеленило; 

В. Други услуги. 

 

А.  Собирање, транспортирање и депонирање на отпад 
 

Собирањето и транспортот на комуналниот отпад, како многу значајна дејност на 

Во наредната година Комунално јавно претпријатие  ВОДНА КУЛА Зрновци , и на 

оОпштина Зрновци, редовно и тековно ќе се извршува во плански години според 

утврдениот план. Покрај тековното собирање на комуналениот отпад се планира: 

 Преку плакати, медиуми, средби со граѓани и слично да се врши 

едукација на граѓани во поглед на почитување на правилата за 

собирање на комунален отпад; 

 Иницијатива до комуналниот инспектор при општина Зрновци, преку 

Градоначалникот и Советот, заради нивно што поголемо ангажирање 

(санкционирање на граѓаните и правните лица) кои не ги почитуваат 

правилата за собирање на цврст комунален отпад, особено граѓаните 

кои фрлаат шут, растителен отпад и слично на недозволени места како 
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и поднесување на шест месечен извештај за работењето на 

Инспекторот. 

 Заедно со општината набавка на нови контејнери и специјални 

пластични садови за отпад и нивно поставување на соодветни места со 

што би се создале можности за што поефикасно собирање на комунален 

отпад, како и жичани контејнери за пластика и селектирање на отпад; 

 

Б. Чистење и одржување на јавно-сообраќајни површини и одржување на 

паркови и зеленило; 

Одржувањето на јавната чистота и јавното зеленило ќе се одржуваат редовно и 

тековно. По усвојувањето на програмите за одржување на Јавна чистота и 

донесување на одлука од страна на Советот за утврдување на висина на 

надоместокот за одржување на јавна чистота согласно Законот за Јавна 

чистота, Јавното претпријатие ќе го вкалкулира јавниот надоместок во 

сметката за редовни комунални услуги. Со оваа мерка оваа комунална дејност 

за првпат ќе има  сопствен приход од кој Јавното претпријатие ќе инвестира во 

нова опрема и механизација со што ќе биде во состојба поквалитетно да ја 

извршува оваа услуга. 

Ќе се уредуваат и некои запоставени паркови кои се запуштени и ќе се 

поставуваат фонтани, јавни чешми во истите како и клупи за починка за 

граѓаните.  
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Финансиски план за 2014 година 

за КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци 

  Планирани приходи 2014 

1 За смет од физички лица 
       
684,000.00  

2 За смет од правни лица 
       
132,000.00  

3 За вода од физички лица 
   
1,068,000.00  

4 За вода од правни лица 
       
215,000.00  

5 Други приходи 
       
190,000.00  

  ВКУПНО ПРИХОДИ 
   
2,289,000.00  

  Планирани расходи   

6 Фиксни трошоци   

7 Плати и надоместоци 
   
1,080,000.00  

8 Сезонски работници 
       
320,000.00  

9 Книговодствени услуги 
         
48,000.00  

10 Персонален данок 
         
35,572.00  

  Материјални трошоци   

11 Гориво 
       
180,000.00  

12 ХТЗ опрема 
         
12,000.00  

13 Сол песок цемент 
         
40,000.00  
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14 Полихлорид 
         
12,000.00  

15 Канцелариски материјал 
         
12,000.00  

16 Компјутерски систем 
           
9,600.00  

17 Одржување на водовод 
       
120,000.00  

18 Алуминиум сулфат 
         
24,000.00  

19 Одржување на депонија 
         
36,000.00  

20 Одржување канализација 
         
60,000.00  

21 Хлор 
         
48,000.00  

  УСЛУГИ   

22 Одржување на возило 
         
85,000.00  

23 Пошта 
           
6,000.00  

24 Електрична енергија 
         
48,000.00  

25 Банкарски услуги 
         
18,000.00  

26 Чистење снег со друго возило 
         
35,000.00  

27 Анализа на вода 
         
17,600.00  

28 Телефон 
         
36,000.00  

  Вкупно расходи 
   
2,282,772.00  
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Преодни и завршни одредби 

Програмата за работа на Во наредната година Комунално јавно претпријатие  ВОДНА 

КУЛА Зрновци  за 2014 година е поприлично обемна и нејзиното реализирање ќе 

зависи од динамиката на обезбедување финансиски средства како и донации. 

Секако дека е можно да се спроведуваат и одредени непланирани активности кои 

не се споменати во Програмата поради што оваа Програма за работа е отворена и 

во секој момент ќе може да се надоградува. 

 

 

КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци 

Васко Горгиев 

УПРАВЕН ОДБОР  

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
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