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ЈКП „Водовод и Канализација“- Прилеп е јавно претпријатие од јавен интерес и врши 
комунално-стопански дејности во урбаната заедница на град Прилеп, со професионален однос 
кон граѓаните и одговорност за водоснабдување и одведување на урбаните отпадни води кој е 
незаменлив услов за животот и работата на граѓаните на територијата на Општина Прилеп. 

ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп е основано со Одлука на Совет на Општина Прилеп со 
број 07-1649/4 од 16-12-2003 година и е регистрирано во трговскиот регистар на Основниот 
суд во Битола на ден 26-12-2003 година. ЈКП „Водовод и канализација“ е формирано со 
одделување на РЕ „Водовод и канализација“ од ЈКП „Комуналец“ – Прилеп. ЈКП „Водовод и 
канализација“ активно започна со работа на 01-07-2004 во согласност со Одлуката за основање 
на ЈКП „Водовод и канализација“- бр. 07-919/8 од 09-07-2004 од Советот на Општина Прилеп. 

Основањето, регистрацијата и работењето на ЈКП е во согласност со Законот за јавните 
претпријатија и Законот за комунални дејности. 

ЈКП е основано заради вршење на комунални дејности од јавен интерес – собирање, 
обработка и снабдување со вода за пиење, одржување и реконструкција на водоводната 
мрежа, отстранување на отпадни води, одржување и реконструкција на фекална и 
атмосферска канализациона мрежа и други дејности согласно со Закон.  

Основната функција на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп е обезбедување вода за пиење 
која е здравствено и хигиенски исправна како и квалитетно канализирање на отпадните води 
на начин што претпријатието ќе работи  соодветно и одржливо, генерирајќи приход кој е 
потребен за да се покријат трошоците на инвестирање, раководење и одржување. 

Мисијата на ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп е непрекинато снабдување со технолошки 
исправна вода за пиење, одведување на отпадните води (фекални, технолошки, фекални), 
одржување на водоводната и канализационата општинска инфраструктура водејќи притоа 
сметка за заштита на животната средина. 

Визијата на ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп е да биде претпријатие:  

 чиишто услуги го подобруваат квалитетот на животот; 

 обезбедува функционална водоводна и канализациона инфраструктура; 

 допринесува за унапредување на животната средина со запазување на сите 
меѓународни стандарди и прописи; 

 модернизирано и со одржливо работење; 

 кое обезбедува полесен пристап на клиентите до ефективни и ефикасни информации; 

 кое обезбедува долгорочна релација со клиентите со поголема видливост и 
пристапност кон службите на ЈКП; 

 кое го поврзува и соработува со граѓанското опшество. 
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Вредности на кои се заснова работењето и функционирањето на ЈКП „Водовод и 

канализација“ - Прилеп се следните: 

 Одговорност, професионален однос кон корисниците и нивна заштита; 

 Остварување на соработка  со корисниците со соодветни решенија – доверба, отворена 
и искрена соработка и комуникација со нив; 

 Воведување на иновативни решенија за рационално користење на ресурсите; 

 Континуирана грижа за животната средина; 

 Сигурност во давањето на услугите; 

 Континуитет, квалитет и достапност на услугите; 

 Ефикасност и транспарентност во работењето. 

Претпријатието во рамките на својот делокруг на работа ги врши следните дејности: 

36.00 – Собирање, обработка и снабдување со вода (како приоритетна дејност); 
37.00 – Отстранување на отпадни води; 
71.12 – Инженерство и со него поврзано техничко советување; 
42.21 – Изградба на комунални објекти за течности; 
42.91 – Изградба на хидроградежни објекти; 
43.22 – Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин, инсталации за греење и 
клима уреди. 

Статутот и работењето на претпријатието се дефинирани врз основа на одредбите од Законот 
за Јавните претпријатија и Законот за комунални дејности. Статутот на ЈКП „Водовод и 
канализација“ – Прилеп кој е моментално во сила е усвоен од страна на Управниот одбор на 
ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп на седница одржана на ден 24.11.2016 година. 

Со работата на претпријатието раководи директорот кој го избира, односно разрешува 
градоначалникот на општина Прилеп. Изборот се врши врз основа на јавен конкурс, а 
директорот се избира со мандат од четири години.  

Главната цел на годишната програма за работа е да обезбеди алатка за управувачката 
структура на ЈКП, за да се определат техничко-оперативните, комерцијалните, финансиските и 
организациските активности, како и подобрување на перформансите на јавното претпријатие 
при испорачување на услугите за вода, односно водоснабдување, собирање и одведување на 
отпадни води, како и пречистување на истите, со цел на приоритизација на инвестициите во 
снабдувањето со вода за пиење и одведување на отпадни води, утврдување на трошоците за 
покривање на тарифите и за подобрување на оперативните и финансиски перформанси.  

Со Годишната програма ќе се обезбеди остварувањето на стратешките цели преку 
инвестициона програма во Бизнис планот од 2018-2020 година, како и извршување на голем 
број активности и проекти со реализација на целните вредности. 

ЈКП „Водовод и канализација„- Прилеп е јавно претпријатие кое обезбедува услуги за 

водоснабдување и собирање и одведување на отпадни води за домаќинства и индустрија на 

територија на општина Прилеп, а од 2020 година ќе врши и пречистување на отпадните води 

на територијата на Општината. 

Главните аспекти во деловното планирање се континуирано и успешно водоснабдување, 

собирање и одведување на отпадните води и нивно пречистување, како и  воспоставувањето 
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на системи за подобрување на ефикасноста во оперативното работење, обезбедување 

квалитет на сигурност во снабдувањето и на водната услуга, согласно важечките стандарди.  

Со почетокот на 2018 година ќе се спроведува и планот за прилагодување на тарифите, кој е 
изработен согласно инструкциите дадени во Методологијата, а пресметана е и економската 
достапност на вкупната тарифа на водните услуги на домаќинствата во Општина Прилеп. 
Истата не ја надминува горната граница од 4%. На тој начин предложените тарифи 
обезбедуваат рентабилност во работењето на ЈКП од една страна, како и достапност на 
водните услуги до корисниците, водејќи сметка за нивниот просечен месечен приход, од друга 
страна, согласно финансиските проекции. 

Регулаторната Комисија за Енергетика ги утврди тарифите за водните услуги и тоа: 

- Решение за утврдување на тарифа за водоснабдување 08-128/17 од 24-11-2017 (наш 
бр. 03-294/1 од 29-11-2017); 

- Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на отпадни води 08-
126/17 од 24-11-2017 (наш бр. 03-294/2 од 29-11-2017); 

- Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води 08-127/17 од 24-
11-2017 (наш бр. 03-294/3 од 29-11-2017); 

Овие решенија ќе бидат спроведени со Одлука на Совет на Општина Прилеп. 

 

Поради непосредо извршување на: техничките, оперативни, стручно-аналитички, 
инвестициски, информативно-документирани, материјално-финансиски, стручно-
административни, правни, информативно-комуникациски, информатичко-технолошки, 
управно надзорни, како и други функции во секторите се формирани - 9 Одделенија и тоа: 
Согласно одредбите од Законот за административни службеници (Сл. Весник на РМ бр. 
27/2014) и тоа конкретно член 54, 55, 56, 57, 58 е предвидено стручно усовршување на 
административните службеници. Административните службеници (А.С) вработени во ЈКП 
имаат обврска во текот на годината стручно да се усовршуваат преку предвидените обуки за 
административни службеници, како и должност да го пренесат стекнатото знаење на другите 
админситративни службеници. Обуките за стручно усовршување на А.С можат да бидат 
генерички и специјализирани и истите да бидат организирани во училница или преку интернет 
пристап од работното место на А.С. За спроведување на вакви обуки дел од средствата се 
обезбедуваат од буџетот на МИОА, а дел од сопствениот буџет на ЈКП „Водовод и 
канализација“- Прилеп. После успешно завршена обука на А.С му се издава потврда за 
реализирана обука.  

Како успешно би се спровеле наведените обуки МИОА подготвува годишна програма, а 
раководното лице на ЈКП е должно да ја спроведи.  

За давателите на јавни услуги кои што како вработени ги има ЈКП„Водовод и канализација“- 
Прилеп, Законот за вработени во јавен сектор е пофлексибилен и истите не се обврзани со 
закон задолжително да посетуваат обуки, него им се остава слободна волја на раководителот 
на ЈКП да одлучи дали истите ќе ги испрати на обуки. 

Согласно Правилникот за внатрешна организација на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп 
бр.01-440/1 и Правилникот за систематизација на работните места од 03.11.2015 година, 
развиени согласно Законот за вработени во јавниот сектор, работењето на ЈКП „Водовод и 
канализација“ - Прилеп е организирана во два сектори и девет одделенија со извршување на: 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ   „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПРИЛЕП ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ 2018 

 

6 
 

техничките, оперативни, стручно-аналитички, инвестициски, информативно-документирани, 
материјално-финансиски, стручно-административни, правни, информативно-комуникациски, 
информатичко-технолошки, управно надзорни, како и други функции во секторите и тоа: 

 

 

Во Технички сектор 
 

 одделение за водовод и одржување 

 одделение за канализација 

 одделение за санитарна контрола 

 одделение за инвестиции 

 одделение за водомерна работилница 
 
Во Финансов сектор 
 

 одделение за сметководство 

 одделение за наплата 

 одделение за АОП 

 одделение за управување со човечки ресурси и правни работи 
 
 
 

 Техничкиот сектор  
 
Во Секторот за технички работи се извршуваат задачите за решавање на техничките 
проблеми,систематски преглед и редовно одржување на водоводната и канализационата 
мрежа, водење  катастар за постоечката и новоизведената хидротехничка инфраструктура 
(водоводна, фекална и атмосферска мрежа), вршење геодетски снимања - мерења на 
хидротехничката инфраструктура, надзор за објекти за кои инвеститор е ЈКП и надворешни 
инвеститори, издавање потврди (согласности) за постоечка, предвидена и проектирана 
подземна хидротехничката инфраструктура (водоводна, фекална и атмосферска мрежа) со 
нејзини технички карактеристики, секојдневна контрола на водата за пиење од определените 
мерните места, санитарно-хигиенска контрола и надзор над објектите за водоснабдување, 
обезбедување на објектите, редовна и периодична контрола на мерните инструменти- 
водомери, замена на постоечки мерни инструменти, верификација на мерните инструменти и 
сл.  

Во Одделението за водовод и одржување се извршуваат следните работи: 

- одржување на  водоводната мрежа и обезбедување на   градот Прилеп со квалитетна 
вода за пиење; 

- одржувањето на водоводната мрежа подразбира систематски преглед на 
дистрибутивната мрежа кој вклучува: периодична контрола на мрежата, контрола на 
затварачи, контрола на пожарни хидранти, контрола на воздушни вентили, контрола на 
водомерни шахти и контрола на приклучоци. Покрај систематскиот преглед се врши и 
редовно одржување на дистрибутивната мрежа кое подразбира: одржување на 
водомерни шахти, на приклучни цевки, на воздушни вентили, испусти и пожарни 
хидранти, санирање на дефекти на цевководи, систематско мерење на притисокот, 
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генерално промивање на мрежата, поврзувања и реконструкции за потребите на 
граѓаните и стопанството и сл.  

- издавање хидротехнички услови (со кои се дефинираат услови за приклучување на 
водоводната мрежа на град Прилеп, по поднесено барање); 

- издавање решенија за нов водоводен приклучок  и разни писма, дописи и одговори на 
барања;      

- увид на лице место за определување на услови за изведба на приклучоците како и 
нивно усогласување со другите подземни инсталации и објекти;            

- изготвување пресметки за наплата од граѓани и правни лица за извршените услуги при 
реализација на приклучоците;          

- приклучување на правни и индивидуални објекти на водоводна  мрежа во фаза од прво 
сознание за потреба од приклучување до фаза на изведување на приклучок;    

- отстранување дефекти на дистрибутивната мрежа и сл. 

Во Одделението за инвестиции се извршуваат следните работи: 

- водење катастар за постоечката и новоизведената хидротехничка инфраструктура             
(водоводна,фекална и атмосферска мрежа); 

- вршење геодетски снимања-мерења на хидротехничката инфраструктура што се 
изведува и геодетски надзор за објекти за кои инвеститор е ЈКП и надворешни 
инвеститори; 

- издавање потврди  (согласности) за постоечка,предвидена и проектирана подземна 
хидротехничката инфраструктура (водоводна,фекална и атмосферска мрежа) со 
нејзини технички карактеристики; 

- изготвување и прибирање на  потребна документација за добивање на дозволи за 
изградба на објекти на дејности што се обавуваат во ЈКП; 

- надзор над изградбата или реконструкцијата на објектите, 
- обезбедува потребната документација за изведба на приклучоци за објекти на 

постечката хидротехничка инфраструктура и сл. 

Во Одделението за санитарна контрола се извршуваат следните работи: 

- секојдневна контрола на водата за пиење од определените мерни места, санитарно-
хигиенска контрола и надзор над објектите за водоснабдување; 

- редовни физичко-хемиски и бактериолошки анализи на водата за пиење; 
- вонредни физичко-хемиски и бактериолошки анализи на водата на новоизградена 

мрежа; 
- физичко-хемиски и бактериолошки анализи на водата при испирање на водоводната 

мрежа; 
- експлоатација, одржување и обезбедување на извори за питка вода, хлоринаторски 

станици, пумпни станици за питки и фекални води, резервоари за питка вода и градски 
фонтани. 

- управување на пумпните станици за питка и фекална вода и хлоринаторните станици; 
- електро и машинско одржување на пумпни станици за питка вода, фекална и 

атмосферска вода, резервоари, хлоринаторни станици, фонтани, аграгати и др. 
- обезбедување,градежно и хортикултурно одржување на објектите на ЈКП . 

Во Одделението за канализација се извршуваат следните работи: 

Одведување и пречистување на отпадните и атмосферските води, тековно и инвестиционо 
одржување на: 
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- фекалниот канализационен систем, со кој се одведуваат отпадните води од 
домаќинствата, индустријата и другите претпријатија и јавни установи; 

- атмосферскиот канализационен систем, со кој се одведуваат атмосферските води од 
територијата на градот Прилеп во природните реципиенти и отворени канали; 

- одржување во исправна состојба на атмосферските и фекални пумпни станици и 
објекти,  ревизиони шахти кои служат за контрола и одржување на канализационата 
мрежа и сливници кои служат за прифаќање на атмосферските води како и одржување 
на попивателни бунари, и друго.  

- врши интервенции со цистерни под притисок , вакум како и интервенции со рачен 
алат, чекреци, сајли и друго; 

- издавање хидротехнички услови (со кои се дефинираат услови за приклучување на  
фекална и атмосферска каналска мрежа на град Прилеп, по поднесено барање);  

- издавање решенија за нов канализационен приклучок  и разни писма, дописи и 
одговори на барања; 

- увид на лице место за определување на услови за изведба на приклучоците како и 
нивно усогласување со другите подземни инсталации и објекти; 

- изготвување пресметки за наплата од граѓани и правни лица за извршените услуги при 
реализација на приклучоците; 

- приклучување на правни и индивидуални објекти на канализационата  мрежа во фаза 
од прво сознание за потреба од приклучување до фаза на изведување на приклучок. 

Во Одделението за водомерна работилница се извршуваат следните работи: 

- редовна и периодична контрола на мерните инструменти-водомери; 
- замена на постоечки мерни инструменти; 
- верификација на мерните инструменти; 
- одржуање на мерните инструменти на правни и физички корисници; 
- поправка на мерни инструменти на корисници; 
- промена на водомери и исклучување на корисници, интервенира по нивно писмено 

барање, врши промена на вентили и отклонување на дефекти; 
- врши исклучување и приклучување на сите должници од кои на друг начин не можат 

да се наплатат побарувањата.  

 
Секое одделение има раководител на одделението, кој врши надзор на своите вработени и за 

тековната работа и проблемите кои настануваат во истото го известува раководителот на 

Техничкиот сектор. Раководителот на Техничкиот сектор одговара пред Директорот за сите 

активности во тековното работење на претпријатието. 

 

 

 Финансовиот сектор  
 
Во Секторот за финансиско работење се извршуваат задачите за финансиското работење 
(планирање набуџетот на ЈКП и следење на неговото извршување, планирање и динамика на 
користење на финансиските ресурси, извршување на плаќање и евидентирање, управување со 
имотот и опремата ), сметководството, благајничките работи, управување со човечки ресурсси 
и правните работи, јавните набавки, наплатата, контролата и АОП, согласно актуелните 
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законски прописи и внатрешните акти на претпријатието, со што се обезбедува заштита на 
имотот, побарувањата и правата на претпријатието. 

Во Одделението за  сметководство се извршуваат следните работи: 

- сметководствените активности (благајничко работење, ликвидатура, контирање и сл.), 
финансиска пресметка и евиденција, планирање на приходи и расходи, финансиска 
статистика, анализа, известување и контрола, евиденција и управување со основните 
средства, исплата на плати, даноци и придонеси од плата, изработка на годишни и 
квартални финансиски планови, следење на реализацијата на средствата на буџетот, 
донации, сопствени приходи, кредити и друго; 

- исплата на испратнина за одење во пензија и исплата на парична помош за починати 
членови од потесно семејство; 

- наплатата на побарувања од правни и физички лица, тужбените побарувања; 
- се врши контирање на сметководствените исправи и состаување на налози за 

книжење; 
- усогласување на приходите и расходите на ЈКП; 
- усогласување на синтетичката со аналитичката сметководствена евиденција; 
- ја организира и применува стапката на амортизација и ревалоризација на основните 

средства согласно законските прописи; 
- средување на сметководствената евиденција и нејзино архивирање; 
- се изготвува завршна сметка и периодични пресметки; 
- организација на пописот и евиденција и ажурирање на пописните документи во 

сметководствената документација; 
- подготовка на подзаконски акти за регулирање на прашана поврзани со платите, 

надоместоци на плата, додатоците на плата и   другите примања на вработените во ЈКП 
и сл.; 

- континуирано следење на  законите од областа на финансиското работење. 

Во Одделението за наплата се извршуваат следните работи: 

- фактурирање на потрошената вода  и склучување на договори за водоснабдување; 
- редовно месечно очитување на водомерите на сите правни и физички лица и 

изготвување на читачки листи кои врз основа на нив се изготвуваат фактурите и 
сметките за пресметка на водните услуги;  

- месечна достава и наплата на сметки за потрошена вода од домаќинства и стопанство-
фирми; 

- наплата на сметки за сите месеци, наплата по тужби,  наплата по склучени договори, 
наплата за исклучување и приклучување на водомери и наплата по други основи; 

- прави редовни и вонредни контроли (согласно доспеани жалби од корисниците) и 
врши исклучување на нередовните плаќачи и дивите корисници од системот за 
водоснабдување заедно со екипа од техничкиот сектор; 

- изготвува месечни извештаи за наплата по наплатувачи; 
- ги превзема сите потребни мерки за наплата на сметките за вода од правни и физички 

лица; 
- доставува опомени за ненавремено плаќање до корисниците и како крајна мерка  

врши исклучување од водоводната мрежа; 
- дава предлози за тужење на нередовните плаќачи на сметки-фактури. 

Во Одделението за Автоматска обработка на податоци (АОП),се извршуваат следните работи: 
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- одржување на апликации за сметководство, финансово и материјално работење, 
корисниците, фактурирање на услуги, основни средства, тужби за корисниците, личен 
доход, кадрова евиденција, благајничко работење и др.;  

- се прибираат,систематизираат и ажурираат податоците за вработените и корисниците 
на услуги; 

- се изработуваат сметки за месечна потрошена вода за индивидуални корисници и 
фактури за правни лица;  

- се подготвуваат анализи извештаи и информации за одделни аспекти за ИС; 
- се изготвуваат пилот проекти поврзани со воведување на нови информациони 

технологии; 
- се подготвува предлог –Програма за ИТ и  План за развој на ИТ; 
- се врши обука на корисниците за употреба на функциите на информатичкиот систем; 
- се координираат активностите за реализација на плановите,програмите за работењето 

на ЈКП во областа на ИТ;  
- дефинира потреба од информатичка опрема,и предлага информатички решенија; 
- планира развој на информацискиот систем и координирање на активностите за 

примена на информацискиот систем; 
- обработка на разни видови податоци, трансформирајќи ги во корисни и услужни 

информации; 
- податоци за другите  сектори и одделенија во претпријатието и надвор од него;  
- одржување на сите тековни апликации и постоечка системска инфраструктура во 

претпријатието; 
- развој на нови апликации или модули од апликации, предлог за нови набавки на 

системска опрема и нејзино конфигурирање и ставање во употреба и др.  

Во Одделението за управување со човечки ресурси и правни работи, се извршуваат следните 
општи и заеднички, работи поврзани со кадровското екипирање и развојот на човечките 
ресурси, работните односи, вработувањето, матичната евиденција, канцелариското и 
архивското работење, правни и нормативни работи, колективното договарање, застапувањето, 
судските постапки, заштитата при работа, а сето тоа преку: 

- вршење на фунционална анализа на работните места и потребите на Претпријатието;  
- вршење проверка на нацрт описите на работните места;  
- подготвување на нацрт актите за внатрешна организација и систематизација на 

работните места во претпријатието;  
- грижење за правилна примена на законите и подзаконските акти од областа на 

човечките ресурси кои се однесуваат на селекцијата и вработувањето; 
- грижење за правилна примена на прописите од областа на безбедноста и здравјето при 

работа;  
- спроведување на постапката за вработување на јавни  службеници;  
- постапување во случај на поднесени жалби во врска со извршен избор при постапката за 

вработување на јавни службеници; 
- изработување аналитички извештаи и давање препораки за прашања поврзани со 

привлекувањето и задржувањето на високо квалификувани кадри, вработувањето, 
хоризонталната мобилност и престанок на вработувањето на јавните службеници;  

- подготвување на сите видови на акти врзани со селекцијата, вработувањето и следење 
на движењето во јавната служба; 

- континуирано следење на вработувањето, правата од работен однос, следење на 
законите од областа на  трудовото право; 

- водење персонална евиденција и управувње со личните податоци на вработените; 
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- подготовка на одлуки, решенија, договори, спогодби поврзани со регулирање на правата 
и должностите на  вработените, согласно Закон  и колективен договор; 

- се подготвуваат  тужби, одговори на тужби, жалби и други правни поднесоци, 
- се врши соработка и застапување пред судовите и јавното обвинителство  во Р.М.; 
- се водат досиеја за судските постапки; 
- се даваат одговори на преставки од народен правобранител и други институции, 
- се дава мислење за интерните акти и подготовка на други правилници кои 

произлегуваат од работата на ЈКП; 
- се подготвуваат сите одлуки, решенија, договори, спогодби и сл. од надлежност на ЈКП; 
- се вршат стручните работи, спроведување и следење на постапките за јавните набавки; 
- се вршат работи од областа на  канцелариското  и архивското работење;  
- се водат статистички евиденции по основ различни параметри од областа на човечките 

ресурси; 
- ги следи и води евиденција за повреди при работа на работниците; 
- евидентира нови корисници на услуги и по потреба врши промена на корисници во 

матичната евиденција преку АОП. 

ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп веќе подолго време работи со МИС – Менаџмент 
Информационен Систем. Софтверот беше дониран од страна на KfW во 2005 година. Истиот 
беше успешно имплементиран и се користи во тековното работење. 

ЈКП “Водовод и Канализација“ -Прилеп има намера да имплементира целосен GIS - систем за 
водоводната мрежа како и да се обезбеди со хидраучличен модел за системот. Со помош на 
GIS - системот би добиле конкретни показатели за главните линии, секундарните линии како и 
за секој куќен приклучок (овој систем да биде збогатен и со финансиските показатели: состојба 
на водомер, состојба со сметката и т.н.).  

ЈКП „Водовод и канализација“-  Прилеп од  22-06-2017 година со согласност од УО записник бр. 
02-184/1 започна со имплементација на проектот „Watenergy“ (Urban water full cycle: from its 
source to its end-users and back to the environment)- воден од Interreg Balcan-Mediterranean. 
Проектот е заведен во Серетаријатот за европски прашања со потврда број 07/12-17/3717 од 
07-12-2017 година. 

Буџетот е вредност од 165.000,00 евра грант, од кој 130.000,00 евра се наменети за набавка на 
ГИС систем за канализационата мрежа и додатна опрема со целосна имплементација, 
времетраење е 2 години. ЈКП постапката и начинот на имплементирање на проектот ќе ги води 
по сите Законски процедури и Европски прописи. Целта на проектот е  развивање на 
заеднички методолошки пристап кон ефикасно и транснационално управување со водите и 
енергијата. Нашиот пристап е синергија на 3 земји-членки на ЕУ и 2 ИПА, поради заедничкото 
управување со речните сливови, стратегијата за спроведување на Светската здравствена 
федерација како и ранливоста на климатските промени, промовирајќи холистички пристап, 
подигање на бројни заеднички технички предизвици. Средствата ќе бидат финансирани со 
15% од Министерството за Локална Самоуправа и 85% од ЕУ.  

Менаџерскиот тим на претпријатието работи на идејата за набавка на современ систем со кој 
ќе се добиваат навремени и прецизни информации за тековните активности. 

Основниот сметководствен софтвер кој го користи ЈКП е развиен од компанијата “Мегасофт” – 
Битола. Истиот ги опфаќа следните модули во работењето: 
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1. Billing system – модул за евиденција на сметки и фактури за вода; 
2. Тужби – модул за креирање и евиденција на тужби, спогодби и наплата; 
3. Модул за креирање и евиденција на работни налози; 
4. Модул за финансиско работење; 
5. Модул за материјално и магацинско работење; 
6. Модул за влезни калкулации; 
7. Модул за пресметка на плата; 
8. Модул за основни средства; 
9. Модул за излезни фактури; 
10. Модул за барања и жалби (работа со корисници). 

Секое одделение има свој раководител кој ја контролира и регулира работата на вработените 
во одделението. Раководителите поднесуваат извештај за своето работење пред 
раководителот на секторот. Раководителот на Финансискиот сектор одговара директно пред 
Директорот на претпријатието. 
 
Бројот на вработени во претпријатието е одреден со одлука на Управен одбор. Доколку има 
потреба од дополнителен персонал, потребна е и нова одлука на Управен одбор. Во однос на 
вработените, ЈКП “Водовод и Канализација“ – Прилеп е доста флексибилно во поглед на 
потребите и развојот на претпријатието, како и развојот на активностите поврзани со работата 
на проектите во кои учествува. 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ И РАЗВОЈ ЗА 2017 ГОДИНА 

 
ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ГРАД ПРИЛЕП 

 

Дефинирање на поимот, основни објекти, категоризација и принципи за одржување на 

водоводната мрежа 
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Под систем за водоснабдување на населението со секогаш хигиенски исправна вода за пиење 

се подразбира збир на хидротехнички објекти и постројки на зафаќање на вода за пиење – 

извори со каптажи, бунари, зафати од акумулации, постројки за кондиционирање на водата 

(фабрики за преработка на вода и дезинфекција, водоводна мрежа и сл.). 

Водоводната мрежа е составен дел на водоводниот систем. Водоводната мрежа ја сочинува 

системот на цевоводот за транспорт и дистрибуција на сурова и преработена вода, кои се 

протегаат од зафатните градби или уредите за пречистување, па се до крајните корисници на 

вода, заедно со соодветните арматури, објектите и уредите на нив. 

Цевоводите се делат на магистрални цевоводи (главни доводи), примарна (дистрибутивна) и 

секундарна мрежа, терцијарна мрежа (куќни приклучоци). Во согласност со техничките 

прописи и барања за експлоатација и одржување на цевоводите се вградуваат затворачи, 

воздушни вентили, редуктори на притисок, хидранти, испусти, мерни уреди и др. 

Со цел да се обезбеди редовно и уредно одржување на водоводната мрежа неопходно е да се 

утврди степенот на приоритет и значењето на одредни објекти во рамките на дадениот 

систем, а со тоа и видот, начинот и зачестеноста на активностите и нивното одржување. 

Основни критериуми за утврдување на категоријата на објектите се: 

- Профил на цевоводот; 

- Вид на материјалот од кој направен цевоводот; 

- Локација на цевоводот (дали е во урбанизиран дел од градот или не); 

- Старост на цевоводот; 

- Техничка состојба на цевоводот; 

- Притисок на цевоводот; 

- Значење на потрошувачите кои се приклучени на сопствен цевовод (болници, училишта); 
Добро одржување на водоводната мрежа подразбира многу активности на планот на 

обезбедување на уредна и непрекината испорака на вода и тоа со постојан режим на 

снабдување (одреден притисок во мрежата и гарантиран квалитет на водата). 

Со цел остварување на овие принципи, треба да се настојува следното: 

 Цевоводите заедно со соодветните арматури, објекти, уредите и станбените 
приклучоци постојано да се одржуваат во исправна сосотојба, што може да се оствари 
по пат на котрола на изведувањето на потребните работи во рамките на редовно и 
нвестиционо одржување; 

 Навремено превземање на сите мерки околу замена на одредени цевоводи или 
делови од мрежата; 

 Редовно испитување и анализа на работата на целокупната водоводна мрежа, заради 
одржување на оптималниот режим и благовремено да се превземаат неопходните 
работи заради натамошно подобрување на постојаниот режим; 

 Брзо и организирано одстранување на настанатите дефекти; 
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 Секојдневно испитување на квалитетот на испорачаната вода; 

 Планско работење и испитување на причините за губитоците на вода и нивно 
намалување. 

 

Табела 1: Општи карактеристики на Општината и подрачјето во кое се обезбедува водна услуга  

Површина  1194,44 км2 

Жители, Општина  76768 (од пописот 2002); (од Државен Завод за Статистика – ДЗС оценка 2015) 

Економска активност 
Тутунско производство, производство на мермер, прехрамбена индустрија, 
текстилна индустрија 

Речен слив  Дабничка, Оревоечка и Селечка река 

 
 
Опис на водоводната мрежа на град Прилеп 
 
Водоснабдувањето во градот се врши од следните изворишта на вода: Регионалниот извор 

Студенчица, Сопствени извори: 4, сопствени бунарски постројки: 3. Од локални водоводи се 

снабдуваат 21 село, а села кои не добиваат вода од ЈКП, односно ги нема превземено се: 37. 

Табела 2: Извори на вода 

Назив Апстракција Испорака 

Извориште или зафат од друг систем 
во л/с 

мин/макс 
Гравитациски/ 

Со пумпа 

БУНАР БЕРОВЦИ 3 6 пумпа 

БУНАР ВЕСЕЛЧАНИ- ЗАГОРАНИ 3 6 пумпа 

БУНАР ГАЛИЧАНИ 2 5 пумпа 

БУНАР Г. КОЊАРИ 3 6 пумпа 

БУНАР ЕРЕКОВЦИ 4 7 пумпа 

БУНАР КАДИНО СЕЛО 1 3 пумпа 

БУНАР КАНАТЛАРЦИ 2 4 пумпа 

ЈП ВОДОВОД БИТОЛА- КЛЕПАЧ 1 2 пумпа 

СТУДЕНЧИЦА 100 300 Гравитација 

БУНАР МАЛО КОЊАРИ (АЕРОДРОМ) 4 30 пумпа 

МАЖУЧИШТЕ - СТУДЕНЧИЦА 1 3 Гравитација 

БУНАР ПОДМОЛ 2 4 пумпа 

БУНАР СТАРО ЛАГОВО 1 2 Пумпа 

БУНАР ТОПОЛЧАНИ 3 6 Пумпа 

БУНАР ЧЕПИГИВО 3 6 Пумпа 

БУНАРСКИ ПОДРАЧЈА (ГРАДСКИ) / 260 Пумпа 

ФИЛТЕРНА СТАНИЦА / 60 Пумпа 
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ЛЕКОВО 8 12 Гравитација 

ИЛОВО 8 12 Гравитација 

ДУШНИЦИ 1 4 8 Гравитација 

ДУШНИЦИ 2 8 16 Гравитација 

ПАШОСКИ ЛИВАДИ 1 4 8 Гравитација 

ПАШОСКИ ЛИВАДИ 2 3 16 Гравитација 

ПЕШТЕРИЦА 8 12 Гравитација 

ВОЛКОВО 1 3 Пумпа 

МАЛО КОЊАРИ 3 6 Пумпа 

НОВО ЛАГОВО Студенчица 1 2 Гравитација 

СЕЛЦЕ - СТУДЕНЧИЦА 3 6 Пумпа 

Вкупен производен капациет 184л/с            811 л/с  

 
Водоводот на град Прилеп започнат е да се гради во далечната 1952 година, а неговата 
изградба континуирано трае до денес. Во овој момент ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп 
одржува еден комплексен систем. Зафаќањето на вода и нејзиното внесување во системот 
се реализира преку четири изворишта: 

  Регионален водовод „Студенчица“ со капацитет до 650 l/s 

  Градски извори со нивните издашности 

- Леково 10-20 l/s 
- Пештерица 10-20 l/s 
- Душници 10-15 l/s 
- Пашоски ливади 10-30 l/s 

 Градски бунари 

- Бунарско подрачје Кошарка 60 l/s 
- Бунарско подрачје Кишојца - Орушица 110 l/s 
- Бунарско построение Бегова ливада 80 – 100 l/s 

 Филтерна станица Варош со капацитет од 60 l/s 

Обезбеденост на водоснабдувањето по време и количина е 90% од РВ „Студенчица“, а 10% од 
локалните извори во периоди со нормално водоснабдување. Бунарските системи и 
филтерната станица Варош имаат карактер на интервентни количини на вода во оние години 
кога издашноста на РВ „Студенчица“ не е доволна за нормално водоснабдување на сите 
општини. 
 
Системот работи со три резервоари: 

Резервоар Варош со V = 8040 m3 и кота на дно 718 m.n.v., резервоар Топташ со V = 2800 m3 и 

кота на дно 710 m.n.v. за ниска зона и резервоар Варош со V = 225 m3 и кота на дно 738,4 

m.n.v. за висока зона.  Располагаме со уште еден резервоар за ниска зона со запремнина од 

1300 m3 и кота на прелив 697 m.n.v. Во моментот не се користи. Конзервиран е и е во добра 
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кондиција. Во овој резервоар во текот на 2013 година беше изградена препумпна станица што 

обезбедува врска помеѓу ниската и високата зона на градот, односно ќе се овозможи 

транспорт на вода од ниска кон висока зона. Со тоа се планира да се обезбеди еднаков 

притисок и еднакво водоснабдување во сите делови од градот во текот на 24 часа, во секој 

период од годината. Во однос на надморската висина на која се наоѓаат објектите, градот е 

поделен на две висински зони, висока и ниска, а границата меѓу нив е кота 670 m.n.v. Високата 

зона се состои од две поголеми подзони: ВЗ Варош и ВЗ Рид. 

Водоводната мрежа има приближна должина од 170 km, а на неa е вградена многубројна 

опрема и арматура. Мрежата е изградена од азбест – цементни, лиено – железни, пластични, 

полиетиленски и поцонкувани цевки. Инсталираните цевки во водоводната мрежа се од 

следниот материјал: азбест – цемент 28% и полиетилен 62%, а остатокот отпаѓа на другите 

материјали. Во однос на дијаметарот располагаме со профили од o 700 mm до o 50 mm. 

Работните притисоци во мрежата се движат од 2,5 до 3 bar за ниска зона, а до 5 bar за висока 

зона. Корисниците се поврзани на дистрибутивната мрежа со посебни приклучоци. Бројот на 

куќни приклучоци, приклучоци за индустријата и институции изнесува 24 980 приклучоци. 

Табела 3: Преглед на покриеност со услугата  

Население и покриеност на услугата   2015 2016 

Население во подрачјето во кое се обезбедува услугата   
  

Население во општината (во подрачјето на одговорност)  
Бр. 75.483 75.300 

Водоснабдување 
 

  

Население до кое е доставена вода  Бр. 74.302 74.121 

Собирање на отпадни води 
 

  

Население со канализациски услуги  (во подрачјето на одговорност)  Бр. 68.535 68.368 

Забелешка: Податоците за населението се пресметани врз база на пописот од 2002 год и оценката од Завод за 
статистика – 2015 г. 

Tабела 4: Приклучоци за услуги за вода (корисници) на ЈКП „Водовод и канализација“ – 
Прилеп (2016)  

Име на населба 
Приклучени 

Водоснабдување  

Корисници на услуги 

Собирање на отпадни води  

Корисници на услуги 

2016 Домаќинства Комерцијален Домаќинства Комерцијален 

Прилеп    68.368            21.096                 1.226                21.096                   1.226      

Беровци    328                    109                           3                             -                               -        

Волково    41                       20                           1                             -                               -        

Галичани    246                       82                           3                             -                               -        

Кадино Село    264                       92                           2                             -                               -        

Големо Коњари    686                    191                           2                             -                               -        
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Мало Коњари    713                    196                           2                             -                               -        

Тополчани    440                    170                           1                             -                               -        

Канатларци    953                    269                           1                             -                               -        

Ерековци    378                    150                           -                               -                               -        

Селце    288                    108                           -                               -                               -        

Мажучиште    339                    124                           1                             -                               -        

Ново Лагово    209                       81                           -                               -                               -        

Ореовец    17                       90                           -                               -                               -        

Старо Лагово    37                       23                           1                             -                               -        

Клепач    157                       56                           2                             -                               -        

Загорани    106                       57                           2                             -                               -        

Подмол    135                       51                           2                             -                               -        

Веселчани    96                       42                           1                             -                               -        

Тројкрсти    79                       34                           2                             -                               -        

Чепигово    159                       54                           2                             -                               -        

Штавица    82                       10                           -                               -                               -        

Вкупно 74.121            23.105                 1.254                21.096                   1.226      

 
 
Преглед на населението кое не се снабдува со вода од ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп 
е даден во следната табела: 
 

Име на населба 
Население  

Водоснабдување  

Корисници на услуги 

Собирање на отпадни води  

Корисници на услуги 

2016 Домаќинства Комерцијален Домаќинства Комерцијален 

Витолиште    167                         -                             -                               -                               -        

Голем Радобил    105                         -                             -                               -                               -        

Алинци    233                         -                             -                               -                               -        

Крушевица    85                         -                             -                               -                               -        

Дуње    76                         -                             -                               -                               -        

Тројаци    11                         -                             -                               -                               -        

Царевиќ    10                         -                             -                               -                               -        

Чумово    17                         -                             -                               -                               -        

Кален    19                         -                             -                               -                               -        

Бешиште    22                         -                             -                               -                               -        

Вепрчани    10                         -                             -                               -                               -        

Беловодица    24                         -                             -                               -                               -        

Чаниште    46                         -                             -                               -                               -        

Бонче    44                         -                             -                               -                               -        

Лопатица    40                         -                             -                               -                               -        

Марул    25                         -                             -                               -                               -        

Шелеверци    21                         -                             -                               -                               -        

Дабница    65                         -                             -                               -                               -        

Дрен    10                         -                             -                               -                               -        

Кокре    7                         -                             -                               -                               -        

Пештани    20                         -                             -                               -                               -        
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Полчиште    30                         -                             -                               -                               -        

Мал Радобил    10                         -                             -                               -                               -        

Плетвар    22                         -                             -                               -                               -        

Мало Рувци    22                         -                             -                               -                               -        

Прилепец    9                         -                             -                               -                               -        

Присад    5                         -                             -                               -                               -        

Ракле    7                         -                             -                               -                               -        

Живово    0                         -                             -                               -                               -        

Манастир    4                         -                             -                               -                               -        

Никодин    7                         -                             -                               -                               -        

Топлица    5                         -                             -                               -                               -        

Крстец    1                         -                             -                               -                               -        

Леништа    0                         -                             -                               -                               -        

Смолани    0                         -                             -                               -                               -        

Врпско    0                         -                             -                               -                               -        

Гуѓаково    0                         -                             -                               -                               -        

Вкупно                    1.179                               -                             -                               -                               -      

Според прогнозираните потреби за услугите кои се одраз на побарувачката за приклучување 

на нови населени места од Општината во водоснабдителниот систем со нивно одржување, и 

дистрибуирање на квалитетна питка вода според сите стандарди за здравствено исправна 

вода. ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп се стреми и во иднина да ја проширува 

водоводната и канализационата мрежа во градот и во населените места. 

Прогноза на потребата и побарувачката на услугите е дадена во тебелите подолу. 

Табела 4-1: Проекции на населението 

Населени места во општината 
Попис 

2002 

Историски Проценка Проекциjа 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Градови 
69.704 68.535 68.368 68.202 68.037 67.871 67.705 

Населби и села 
7.064 6.948 6.932 6.817 6.896 6.879 6.863 

Вкупно 
76.768 75.483 75.300 75.019 74.933 74.750 74.568 

 

Табела 4-2: Прогноза на побарувачката за водоснабдување 

Категории на корисници 
Историски Проценка Проекциjа 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Домаќинства 

Приклучено население 

74.302 74.121 73.844 73.765 73.583 73.404 

Процент на приклученост 

98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Потрошувачка, л/лице/ден 

110 111 111 111 111 111 

Потрошувачка на вода, м3 

2.992.493 3.004.469 2.993.241 2.990.039 2.982.661 2.975.406 
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Правни лица 
Потрошувачка, л/прикл./ден 

1.459 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 

Потрошувачка на вода, м3 

667.882 622.428 622.428 622.428 622.428 622.428 

Вкупно 
3.660.375 3.626.897 3.615.669 3.612.467 3.605.089 3.597.834 

Табела 4-3: Прогноза на побарувачката за собирање на отпадни води 

Категории на корисници 
Историски Проценка Проекциjа 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Домаќинства 

Приклучено население 

68.535 68.368 68.202 68.037 67.871 67.705 

Процент на приклученост 

91% 91% 91% 91% 91% 91% 

Проток, л/лице/ден 

110 109 111 111 111 111 

Фактурирана вода, м3 

2.743.757 2.710.908 2.764.544 2.757.856 2.751.127 2.744.399 

Правни лица 
Проток, л/прикл./ден 

1.493 1.391 1.391 1.391 1.391 1.391 

Фактурирана вода, м3 

667.882 622.428 622.428 622.428 622.428 622.428 

Вкупно 
3.411.639 3.333.336 3.386.972 3.380.284 3.373.555 3.366.827 

 

Tабела 5: Вкупно производство на вода во ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп 

Производство и снабдување   2015 2016 

Волумен на вода од сопствено прозводство  
m3/годишно 

1.428.754 1.156.167 

Волумен на набавена сирова вода  
m3/годишно 

6.559.451 6.637.122 

Волумен на произведена вода  
m3/годишно 

7.988.205 7.793.289 

Филтрирањето се врши со филтри под притисок. 

Водоснабдувањето на Општина Прилеп се врши гравитационо во градот, со пумпи по 
населените места, но кога издашноста на изворот Студенчица е намален, тогаш се користи 
комбинација на извори и бунари. Мрежата има вкупна должина од 239,04km (вклучувајќи ги и 
главните доводни цевководи – 26,416 km плус довод од бунарски подрачја 17 км)..  

Табела 6: Дистрибутивна мрежа – според материјалот на цевките  

Материјал Должина  (км) % 
Процинкувани, Дуктилно железо 2218 1,34 

Азбес цемент 94516 57,34 

Полиетиен (HDPE, MDPE) 62016 37,52 

Поливинилхлорид (PVC) 6278 3,8 

Вкупно  100.0% 

Дсистрибутивната мрежа според материјалот на цевките во табелата 3-3 е за градот Прилеп. 
Градот е зониран на ниска и висока зона, од кои 6 се ниски зони и 9 високи зони. Резервоарите 
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се следните: Варош голем резервоар со капацитет од 8000м3, Варош мал резервоар со 
капацитет од 225м3, Варош стар со капацитет од 1100м3 и Топташ со капацитет од 2690м3.  

Табела 7: Зони на притисок и капацитет  

Резервоар- 
вкупно 

Зони на притисок Капацитет Забелешка 

1 Среден 3,5 бари Среден притисок на работа на зоните во Прилеп 

2 Максимален 5,5 бари Максимален притисок на работа на зоните во Прилеп 

Tабела 8: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници 

Потрошувачка на вода   2015 2016 

Домаќинства 

 

  

Население 
Бр. 

75.483 75.300 

Приклучено население 
Бр. 

74.302 74.121 

Процент на приклученост  
% 

98% 98% 

 

 

  

Просечна специфична побарувачка на вода 
л/прик./д 

110 111 

Потрошувачка- домаќинства 
m3/год. 

2.992.493 3.004.469 

Комерцијални/индустрија  

  

Број на корисници - Комерцијални/индустрија 
Бр. 

1.254 1.254 

Специфична потрошувачка -    Комерцијални/индустрија 
л/прик./д. 

1.459 1.360 

Вкупна потрошувачка – Комерцијални/индустрија 
m3/год. 

667.882 622.428 

 

 

  

Вкупна потрошувачка на вода 
m3/год. 

3.660.375 3.626.897 

Зголемување/ намалување на потрошувачка на вода 
% 

- -0,9% 

Покриеноста на корисниците со водомери е 98%. Калибрацијата на водомерите се извршува 
согласно стандардите што ги бара Бирото за Метрологија на РМ во овластена баждарница која 
е во сопственост на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп. Мониторингот го вршиме со 
помош на SCADA  систем. Преку овој систем се управуваат резервоарите, се врши контрола на 
притисок и управуваме со влезот на вода во водоводната мрежа. 

Табела  9: Проценка за неприходувана вода  

Неприходувана вода   2015 2016 

Производство на вода m3/год. 
7.988.205 7.793.289 

Вода која носи приходи  m3/год. 
3.660.375 3.626.897 

Неприходувана вода m3/год. 
4.327.830 4.166.392 

Неприходувана вода % 
54% 53% 
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Главни причини за неприходованата вода се: 

 Урбаната заедница Тризла, каде што популацијата е 70% од Ромска популација и свеста 
за рационално користење на водата е на многу ниско ниво, каде што 30% од 
неприходованата вода е токму во таа УЗ, 

 Неутврдени дефекти како резултат на стар водоводен систем, 

 Неможност на брза евиденција на дефект (цевките се подземни) што резултира со 
неевидентирана потрошувачка на вода, 

 Некоректна и неодобрена потрошувачка од страна на корисниците- нелегални 
приклучоци и кражба на вода. 

 
Одржување на канализационен систем на град Прилеп 
 

Според популацијата на населението во Општина Прилеп покриеноста со собирање и 
одведување на отадни води изнесува 91%. Може да се забележи дека вкупниот проток на 
отпадни води (домаќинства и правни лица) во 2016 година се намалува за разлика од 
претходната година. Квалитетот на услугата е подобрен според Информациониот систем на 
барања и жалби по кодот Блокада канализација, како што се гледа во табелата подолу.  

ЈКП „Водовод и канализација“ во моментов е во реализација на проектот Рехабилитација на 
канализационата мрежа со која се извршуваат рехабилитација на 65 км канализациона мрежа, 
а и изградба на Пречистителна станица која ќе биде пуштена во употреба во 2019 година. 

 

  2015 2016 

Домаќинства 

   Население Бр. 
75.483 75.300 

Приклучено население Бр. 
68.535 68.368 

Процент на приклученост  % 
91% 91% 

  
  

Фактор на конверзија - водовод / канализациja коеф. 
1 1 

  
  

Специфичен проток на отпадните води л/лица/ден 
110 109 

Домаќинства m3/год. 
2.743.757 2.710.908 

Комерцијални/индустрија 
 

  

Број на крисници - Комерцијални/индустрија No 
1.226 1.226 

Специфична потрошувачка - Комерцијални/индустрија л/пркл./ден 
1.493 1.391 

Вкупна потрошувачка - Комерцијални/индустрија m3/год. 
667.882 622.428 

  
  

Вкупно проток на отпадни води, фактурирано m3/год. 
3.411.639 3.333.336 

  
  

Инфилтрација (навлегување) m3/год. 
0 0 

Вкупно проток на отпадни води на излез m3/год. 
3.411.639 3.333.336 
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Квалитет на услуга   2015 2016 

Собирање на отпадни води 

   Број на запушувања во канализацискиот систем(и) запушувања/година 
                  2.422                    2.054  

 

Под одржување на канализационен систем на град Прилеп се подразбираат следните 
активности: Се следи, унапредува развојот и одржувањето на изградениот фекален и 
атмосверски канализационен систем на подрачјето на град Прилеп;  
Одведување и пречистување на отпадните и атмосферските води, тековно и инвестиционо 
одржување на: 

 фекалниот канализационен систем, со кој се одведуваат отпадните води од 
домаќинствата, индустријата и другите претпријатија и јавни установи; 

 атмосферскиот канализационен систем, со кој се одведуваат атмосферските води 

 од територијата на градот Прилеп во природните реципиенти и отворени канали; 

 одржување во исправна состојба на атмосферските и фекални пумпни станици и 

 објекти, ревизиони шахти кои служат за контрола и одржување на 

 канализационата мрежа и сливници кои служат за прифаќање на атмосферските 

 води како и одржување на попивателни бунари, и друго. 

 врши интервенции со цистерни под притисок, вакуум како и интервенции со рачен 

 алат, чекреци, сајли и друго; 

 издавање хидротехнички услови (со кои се дефинираат услови за приклучување 

 на фекална и атмосферска каналска мрежа на град Прилеп, по поднесено 

 барање); 

 издавање решенија за нов канализационен приклучок и разни писма, дописи и 

 одговори на барања; 

 увид на лице место за определување на услови за изведба на приклучоците како 

 и нивно усогласување со другите подземни инсталации и објекти; 

 изготвување пресметки за наплата од граѓани и правни лица за извршените 

 услуги при реализација на приклучоците; 

 приклучување на правни и индивидуални објекти на канализационата мрежа во 

 фаза од прво сознание за потреба од приклучување до фаза на изведување на 

 приклучок. 
 
Оперативниот план на Одделение „Канализација“ за одржување на фекална и атмосферска 

канализација во град Прилеп е замислен на следниот начин: Се планира целокупното градско 

подрачје кое е опфатено со канализација да биде најмалку барем еднаш контролирано и 

исчистено. Имено, оперативната група за чистење на ревизиони шахти да ги контролира и 

исчисти истите ако во нив има талог, а после тоа специјалното возило под притисок да ги 

испери каналите. Исто така оперативната група за чистење на улични сливници да ги 

контролира и исчисти уличните сливници да го транспортира материјалот во трактор и да го 

однесе на одреденото место за тоа. 

Ова е планирано да се работи по реони (населби) и тоа на следниот начин: 

Централното подрачје на град Прилеп и Стара Чаршија се котролира редовно преку целата 

година и кога за тоа ќе има потреба. Истото се однесува и на главните колектори. Се заврши 

изградбата и реконструкцијата на 23км главни колектори од фекаланата канализација. Иако 

истите не се предадени за одржување на ЈКП“Водовод и Канализција“- Прилеп сепак 

техничките служби се спремни да ја одржуваат и таа мрежа. Исто така во тек е изградба на 
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околу 45км нова фекална канализациона мрежа преку проектот финансиран преку ИПА 

фондовите на ЕУ и Владата на РМ.  

 
Потешкотии и неправилности кои се јавуваат при одржувањето на фекалната и 
атмосферската канализација 

 
При одржувањето на фекалната и атмосферската канализација, Одделението „Канализација“ 
се има сретнато со голем број на неправилности и потешкотии од различна природа. 
 
Тешкотии од техничка природа се следните: 
 
- Неправилно димензионирање и изведена фекална и атмосферска канализација; 
- Неправилно бетонирани ревизиони шахти; 
- Неправилно поставени улични капаци на ревизиони шахти; 
- Нештеловани ревизиони шахти и др. 
 
Други неправилности и тешкотии кои се јавуваат од несовесност и недисциплинираност на 
граѓаните на град Прилеп, а тоа се: 
 
- Депонирање на различен градежен материјал врз ревизионите шахти и уличните сливници; 

- Неправилно (диво) вклучување во атмосферската и фекалната канализација; 

- Недозволено фрлање на разни предмети во канализационата мрежа како: коски, пепел, гипс, 

цемент, песок, крпи, како и недозволено фрлање на отпаден материјал од казарници, зимница 

и сл. 

- Оштетување на капаци од ревизиони шахти; 

- Оштетување на решетки од улични сливници. 

 

 ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ОДДЕЛЕНИЕ ОДРЖУВАЊЕ И ИЗГРАДБА 
НА ВОДОВОДЕН СИСТЕМ 

 
Одржувањето на водоводната мрежа подразбира систематски преглед на дистрибутивната 

мрежа кој вклучува: периодична контрола на мрежата, контрола на затварачи на сите 

профили, контрола на пожарни хидранти, контрола на воздушни вентили, контрола на 

арматури во шахти на мрежата и контрола на приклучоци. Покрај систематскиот преглед се 

врши и редовно одржување на дистрибутивната мрежа кое подразбира: одржување на 

водомерни шахти, на приклучни цевки, на воздушни вентили, испусти и пожарни хидранти, 

санирање на дефекти на цевководи, систематско мерење на притисокот, генерално 

промивање на мрежата, поврзувања и реконструкции за потребите на граѓаните и 

стопанството и сл. 

 

Активности на одделението за одржување и изградба на водоводен систем: 

 

- Систематски преглед на мрежата и редовно и тековно одржување на водоводната мрежа и 

обезбедување на градот Прилеп со квалитетна вода за пиење; 

- издавање хидротехнички услови (со кои се дефинираат услови за приклучување на 

водоводната мрежа на град Прилеп, по поднесено барање); 
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- издавање решенија за нов водоводен приклучок и разни писма, дописи и одговори на 

барања; 

- увид на лице место за определување на услови за изведба на приклучоците како и нивно 

усогласување со другите подземни инсталации и објекти; 

- Изготвување пресметки за наплата од граѓани и правни лица за извршените услуги при 

реализација на приклучоците; 

- приклучување на правни и индивидуални објекти на водоводна мрежа во фаза од прво 

сознание за потреба од приклучување до фаза на изведување на приклучок; 

- отстранување дефекти на дистрибутивната мрежа и сл. 

 
РАБОТНИ ОБВРСКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВОДОВОДНАТА МРЕЖА 
1. Редовно одржување ги подразбираме сите работи на систематскиот преглед и на помали 
поправки на водоводната мрежа и на уредите на неа, при што не доаѓа до подолг прекин на 
водоснабдувањето. Цел е навреме да се отстранат сите согледани недостатоци, да се спречат 
поголеми дефекти и мрежата да се орджува во функционална и техички исправна состојба. 
 

Отстранување на дефект 
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Во редовно одржување спаѓаат следните работи: 
 

 Систематски преглед на водоводната мрежа 

 Поправка на пукнатини и затворање на отворите на ѕидовите 

 Поправка на дефекти на спојките 

 Заптивање (брвење) и замена на одредени делови на затворачи и хидранти 

 Замена на цесни капи, хидрантски капи, вградени гарнитури 

 Поправка на станбените приклучоци 

 Поправка на јавните чешми 

 Испирање на мрежата 

 Чистење на арматурата од корозија и заштита со боење 
 

 
 
 

Отстранување на дефект 
 

 
 
 
Во систематски преглед на мрежата 
спаѓаат следните активности: 
 

 Визуелен преглед на трасата на 
мрежата 

 Контрола на исправност на 
затворачите и хидрантите 

 Контрола на исправност на шахтите 
и уредите вон нив 

 Контрола на исправност на 
воздушните вентили 

 Проверка на редуцир вентилите 

 Проверка на станбените приклучоци 
и арматурите во водомерните шахти 

 
Вкупно време потребно за поправка на 

дефект 

T = Вк. Деф.* t (часови)  
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И покрај целосната имплементација на Проектот за реконструкција на водоводната мрежа, 

останува голем дел од мрежата која е во релативно лоша состојба (станува збор за стари 

азбестцементни цевки - АЦЦ, а посебен проблем претставуваат поцинкуваните цевки за кои не 

поседуваме техничка документација). Состојбата со водоснабдувањето во деловите од градот 

каде што се изврши реконструкција на мрежата е драстично подобрена, но, останаа 

проблемите во областите каде не е извршена реконструкција. Наша цел е да продолжиме со 

реконструкција на водоводната мрежа, за постепено намалување на процентот на стара 

водоводна мрежа. 

 
Реконструкција на водоводна мрежа 

 
Во 2018 год. ЈКП „Водовод и канализација“ планира да инвестира во завршување на 

започнатите активности, и изградба односно реконструкција на постоечките објекти. 

 Во сопствена режија ЈКП„Водовод и Канализација“ – Прилеп планира активностите да 

ги изведува со сопствената механизација и постоечките расположиви капацитети како 

и со набавка на нова механизација и алати за таа намена. 

 За пообемни и посложени зафати како реконструкција на поголеми делници се 

планира да се ангажираат претпријатија кои реконструкцијата ќе ја извршат по налог и 

во соработка со ЈКП„Водовод и Канализација“ -Прилеп. 

 
Испирање на водоводната мрежа се спроведува 2 пати во годината (на пролет и на есен). 

 
Одделението располага со следната опрема: МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 

- Ровокопач - товарач JCB- 4 1 парче 

- Агрегат 7 kw 1 парче 

- Агрегат 4 kw 1 парче 

- Потопна пумпа за црпење на вода 5 парчина 
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- Пумпи за црпење на вода (обични) 3 парчина 

- Опрема за варење на PE цевки за големи профили 2 парчина 

- Жаба за набивање на подлогата 2 парчина 

- Вибро плоча 1 парче 

- Машина за сечење на асфалт 2 парчина 

- Мини ровокопач BOBCAT 1 парче 

 
ОСТАНАТА ОПРЕМА 
 
- Апарат за испитување на дефекти 

- Апарат за лоцирање на цевоводи 

- Апарат за барање на арматури 

 

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

- Лесно теретно возило Iveko 1 

- Лесно возило (патничко) 4 

- Полу – теретно возило (пикап) 2 

 
Напоменуваме дека наведената механизација и опрема ја користат трите одделенија во ЈКП 

„Водовод и канализација“ – Прилеп.  

 
 ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА „КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

 
Активности кои спаѓаат во одржување на канализацијата: 

- Постојани активности 
- Инцидентни активности 
- Вонредни активности 

 
Постојани активности: 

 Контрола и чистење на ревизиони шахти на атмосферска и фекалчна канализација, 

чистење на наносот и транспорт на истиот на одредено место; 

 Контрола чистење на улични сливници и улични решетки, вадење на натрупан 

материјал и транспорт на истиот на одредено место; 

 Перење на фекална и атмосферска канализација со специјално возило цистерна. 

Инцидентни активности: 
 Одржување на уличните колектори 

 Одзатнување на канализација во станбени згради и куќи 

 Одзатнување на канализација во индустријата 

 Поправка и замена на улични капаци и ревизиони шахти 

 Поправка и замена на решетки на улични сливници 

 Интервенција со ровокопач JСВ - 4 на фекална и атмосферска канализација каде за тоа 

има потреба 

 Изградба на нови ревизиони шахти на фекална и атмосферска канализација 

 Изградба на нови улични сливници и улични решетки на атосферска канализација 
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Вонредни активности: 
 

 Чистење на одводен канал во населба Варош; 

 Чистење на почетни ревизиони шахти на атмосферска канализација и санирање 

на истите; 

 И други дополнителни канали 

 Реализација на проекти во соработка со Локална самоуправа 

Од потребната механизација за одржување на фекалната и атмосферска канализација ова 
одделение располага со специјално возило цистерна TAM -170 TE-14 - KA, ATRIK и 2 (два) 
компресори за помали профили. 
 

Од вкупниот број на работници во одделението се формираат четири работни групи кои ги 
извршуваат следниве активности: 
 
1. Работа со специјални возила - цистерни: 

- 2 КВ возач + 4 ПКВ работници (чистачи) 

 

2. работна група за рачно одзатнување на канализација: 

- 3 ПКВ работници (чистачи) 

 

3. Работна група за чистење на улични сливници и решетки: 

- 6 ПКВ работници (чистачи) 

 
Потребна техничка механизација за одржување на фекална и атосферска канализација 
 

 Специјално возило цистерна 2 

 Мало товарно возило 1 

 Специјално возило цистерна – приклучно возило 1 

 
Технички податоци за атмосферската и фекална канализација: 
 
1. Фекална канализација: 

- дожина на мрежата 74.241 m1 

- нови колектори 23.000 m 

- број на ревизиони шахти 1.492 

Профил во mm. ø 200 ø 250 ø 300 ø 350 ø 400 ø 500 ø 600 ø 700 

Долж. m1 45189 8857 8218 2874 3189 1486 720 2626 

 

 

2. Атмосферска канализација: 
- должина на мрежата 54.810 

- број на ревизиони шахти 1.096 

- број на улични сливници 1.737 
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Проф. mm. ø 250 ø 300 ø 400 ø 500 ø 600 ø 800 ø 900 ø 1000 ø 120 ø 1500 

Долж. m1 10527 21036 6806 4261 2480 4691 1311 630 957 2111 

 
1. Контрола на ревизиони шахти на атмосферска и фекална канализација, чистење на талогот 

од истите, товарање на трактор и треанспорт на истиот до определено место за тоа. Оваа 

активност предвидува во годината секоја шахта да биде најмалку еднаш контролирана и 

исчистена. Во оние реони каде се појавува отежнато работење на канализацијата, односно 

тнр. „тесно грло“ (Старо Корзо, Димо Наредникот, Цане Коњарец, Чачорица) се предвидува 

контрола и чистење на шахтите три до четири пати годишно. Вкупниот број на ревизиони 

шахти од атмосферската и фекалната канализација изнесува 2610 шахти. Од досегашното 

искуство еден ПКВ работник може да исчисти и контролира приближно три шахти на ден. За 

нормално одвивање на оваа дејност потребни се 6 ПКВ работници и чистач на канализација, а 

од механизација потребен е трактор со приколка. 

2. Контрола на улични сливници, товарање и транспорт на извадениот материјал до место 

предвидено за тоа: Оваа активност предвидува секој сливник најмалку еднаш годишно да 

биде контролиран и исчистен. Во централното градско подрачје и старата чаршија се 

предвидува уличните сливници да бидат исчистени најмалку 3-4 пати годишно. Поставена 

норма врз основа на нашите согледувања изнесува 5 сливници на еден ПКВ работник – чистач. 

За нормална реализација на активноста потребни се давјца ПКВ работници – чистачи кои ќе 

работат во текот на целата година, а од потребаната механизација трактор со приколка. 

3. Одзатнување и перење на улични колектори: 

Оваа активност ја извршуваат екипи со специјални возила, која е составена од ВКВ возач и 

двајца ПКВ чистачи. Моментално располагаме со специјално возило Цистерна ИВЕКО со 

надградба Атрик набавено во 2010 година и во одлична состојба, компресор за помали 

профили набавен во 2010 година во одлична состојба. Во текот на 2016 година набавивме 

уште една мини цистерна. Тековните активности на одделението Канализација се многу 

олеснати со набавката на специјалните возила. Со што се зголемува и квалитетот на услугата.  

 
По потреба оваа група интервенира во горе споменатите активности, а искуството од 

досегашната работа пресметано е дека групата има реализација од најмалку три интервенции 

дневно.  

 Замена на оштетени капаци и поправка на истите: Планирано е за една година да се 

заменат до 110 капаци 

 Санирање на бетонски венци и шахти; 
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 Планирано е за една година да се санираат 25 до 30 ревизиони шахти. 

 Замена на оштетени сливници: 

 Планирано е за една година да се санираат најмалку 70 сливници. 

 Изградба на нови ревизиони шахти 

 Изградбата на нови ревизиони шахти се врши по потреба, а од досегашното 

 искуство се покажува дека е потребно да се изградат шест шахти годишно. 

 Интервенции во претпријатија. Во претпријатијата се интервенира по потреба и по 

нивно барање. 

 Врз основа на претходно изложените активности се изработува Оперативен план 

 за одржување на градската фекална и атмосферска канализациона мрежа. 

 
 ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА „САНИТАРНА КОНТРОЛА“ 

 

Главното хлорирање на поголемиот дел од водата која доаѓа во градската водоводна мрежа се 

врши и во објектот „Стара хлорна станица“ која е лоцирана во близина на новите градски 

гробишта. Одделението Санитарна контрола е задолжено за хлорирање на водата која доаѓа и 

од старите градски извори и од градските бунари каде соодвено има изградено посебни 

хлорни станици. Стручните служби од ова одделение во својата лабораторија секојдневно 

вршат испитување и котрола на квалитетот на водата за пиење од проби кои се земени од 7 

различни локации во градот. По потреба ова одделение е задолжено и со управување на  

прочистителната станица. 

Дезинфекција на водата во селски водоводи 
 
Покрај дезинфекцијата на градската водоводна мрежа, одделението Санитарна 

контрола одржува и селски водоводи и тоа: 

- Населените места:Селце, Ново Лагово и Мажучишта се поврзани на РВ Студенчица. Бидеќи 

водата од РВ Студенчица се хлорира при влезот, овие села добиваат високо квалитетна вода за 

пиење. 

- Водата во водоводите во населените места Тополчани, Беровци, Кадино Село, галичани, 

Мало Коњари, Големо Коањри, Канатларци, Чепигово, Тројкрсти, Загорани, Веселчани, 

Подмол, Клепач и Ерековци кои се во надлежност на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, се 

хлорира во соодветнио хлорни станици со што и тие села добиваат квалитетна вода за пиење. 

Во моментот се гради пречистителна станица за отпадни води, во план е во склоп на таа 

станица да се опремат најсовремени лабаратории како за испитување на вода за пиење така и 

за испитување на отпадна вода. 
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Изградба на Пречистителна Станица 

 
 

 ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ОДДЕЛЕНИЕ „ВОДОМЕРНА 
РАБОТИЛНИЦА“ 

 
Во состав на Техничкиот сектор на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, работи и 
одделението „Водомерна работилница“. Во состав на Техничкиот сектор на ЈКП „Водовод и 
канализација“ Прилеп, работи и одделението „Водомерна работилница“. 

 

Задачи на одделението се: 

- редовна и периодична контрола на мерните 

инструменти-водомери; 

- замена на постоечки мерни инструменти; 

- верификација на мерните инструменти; 

- одржуање на мерните инструменти на правни и 

физички корисници; 

- поправка на мерни инструменти на корисници; 

- промена на водомери и исклучување на корисници, 

интервенира по нивно писмено барање, 

- врши промена на вентили и отклонување на дефекти; 

- врши исклучување и приклучување на сите должници од кои на друг начин не можат да се 

наплатат побарувањата; 

- За сите интервенции се изготвува месечни извештаи. 

 

Видови на активности во Водомерна работилница: 
 

o Демонтажа на водомери од 1/2” до o 150 mm, 

o Монтажа на водомери од 1/2” до o 150 mm, 
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o  Поправка на водомери од 1/2” до 6/4”, 

o Редовно баждарење на водомери од 1/2” до 6/4”, 

o  Замена на вентили пред водомер, 

o Преправки на инсталациите во водомерните шахти. 

 
Во дистрибутивниот систем на град Прилеп има околу 25000 водомери од сите видови на 

профили. Според важечките технички прописи должни сме на секои 5 години да извршиме 

редовно баждарење на секој водомер. Тоа значи дека секоја година треба да се изврши 

демонтажа, баждарење и монтажа на 4200 водомери. 

Покрај редовното баждарење на водмерите преку годината се демонтираат, баждарат и 

монтираат уште околу 1600 водомери поради разни дефекти, пукнати стакла, стопени 

механизми и сл. Покрај оваа работа должни сме да ги одржуваме и сите големи водомери од 

O 50 до O 150 mm по претпријатијата. Исто така, во текот на годината се менуваат ушто 1000 

вентили во шахти пред водомери од сите видови на профили. Водомерната работилница 

започна да врши услуги и за надворешни правни и физички лица и во 2015 година има 

остварено приход од околу 200.000 ден. 

 
 ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА „ИНВЕСТИЦИИ“ 

 
Во рамките на техничкиот сектор во претпријатието работи одделение за Инвестиции. 

Главната задача на одделението е работа на проекти – во кој е вклучен и Проектот за 

рехабилитација на канализационен систем и изградба на Прочистителна станица во Прилеп 

финасиран од ИПА фондови, водење на подземен катастар, премер и изработка на скици. 

o ЈКП „Водовод и канализација“-  Прилеп од  22-06-2017 година со согласност од УО 

записник бр. 02-184/1 започна со проектот „Watenergy“ (Urban water full cycle: from its 

source to its end-users and back to the environment)- воден од Interreg Balcan-

Mediterranean. Со одлука 04-292/1 од 27-11-2017 година е формиран проект тим. 

Буџетот е вредност од 165.000,00 евра грант, од кој 130.000,00 евра се наменети за набавка на 

ГИС систем за канализационата мрежа и додатна опрема со целосна имплементација, 

времетраење е 2 години. ЈКП постапката и начинот на имплементирање на проектот ќе ги води 

по сите Законски процедури и Европски прописи. Целта на проектот е  развивање на 

заеднички методолошки пристап кон ефикасно и транснационално управување со водите и 

енергијата. Нашиот заеднички предизвик е да се зголеми сегашното ниско ниво на користење 

на иновативни технологии долж синџирот на вода, од изворот на вода до крајните корисници 

и назад кон животната средина, заедно со зголемување на еластичноста на климатските 

промени. WATenERgy CYCLE е вредна и единствена заедничка алатка за дизајнирање, 
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подготовка и имплементација на интегриран пристап на повеќе нивоа во урбаната 

(краткорочна), рурална и индустриска (средина) средина, промовирајќи ја Европа вредна 

соживотна солидарност. Главните резултати се и бројните рационални активности (мрежно 

поврзување, пилот активности, размени на партнери и состаноци, работилници за обука) од 

областа на иновациите и животната средина. Демонстрацијата на заедничките иновативни 

технологии и алатки (развиени и тестирани, 6 иновативни заеднички пилот-акции) ја 

подобруваат капитализацијата на искуството на ПП. Преку транснационална стратегија и 

политичка препорака, националните и регионалните власти, водоводните и индустриските 

оператори, земјоделските здруженија и општата јавност имаат корист. Нашиот пристап е 

синергија на 3 земји-членки на ЕУ и 2 ИПА, поради заедничкото управување со речните 

сливови, стратегијата за спроведување на Светската здравствена федерација како и 

ранливоста на климатските промени, промовирајќи холистички пристап, подигање на бројни 

заеднички технички предизвици. Несомнено, водата е скапоцено општествено добро.  

Средствата ќе бидат финансирани со 15% од Министерството за Локална Самоуправа и 85% од 

ЕУ.  

Видови на активности во доменот на оддлението за Инвестиции: 
 

o водење катастар за постоечката и новоизведената хидротехничка инфраструктура 

(водоводна, фекална и атмосферска мрежа); 

o  вршење геодетски снимања-мерења на хидротехничката инфраструктура што се 

изведува и геодетски надзор за објекти за кои инвеститор е ЈКП и надворешни 

инвеститори; 

o издавање потврди (согласности) за постоечка, предвидена и проектирана подземна 

хидротехничката инфраструктура (водоводна, фекална и атмосферска мрежа) со 

нејзини технички карактеристики; 

o изготвување и прибирање на потребна документација за добивање на дозволи за 

изградба на објекти на дејности што се обавуваат во ЈКП; 

o надзор над изградбата или реконструкцијата на објектите, 

o обезбедува потребната документација за изведба на приклучоци за објекти на 

постечката хидротехничка инфраструктура и сл; 

o Активностите во проекти кои се однесуваат на ЈКП ВИК Прилеп. Во ова спаѓаат и 

Проектот за рехабилитација на канализационен систем и изградба на Прочистителна 

станица во Прилеп 

o Замена на водомери во рамките на проектот за водоснабдување и проектите за 

рехабилитација на водоводна мрежа со средства од претпријатието 

o Имплементација на проектот за водомери со радиско отчитување 

o Преповрзување на корисниците од старите на новите линии реализирани со 

рехабилитацијата на водоводната мрежа 

o Управување и надградба на SCADA систем и др. 
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o  Софтвер за електронско издавање на одобренија за градење - Овластените лица од 

страна на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп располагаат со дигитални сертификати 

издадени од овластени компании, и на ваков начин се гарантира сигурноста и 

ефикасноста согласно Закон. Претпријатието веќе издава одобренијата за градба и се 

планира интензивирање и надградба на активностите согласно законската регулатива 

на РМ. 

 
Инвестициони активности 
Унапредување на SCADA системот. 
 

 
SCADA систем – тренд од 

резервоар с.Селце 
 

 

 

 

 

 

 

 

Во рамките на Проектот за Водоснабдување Прилеп беше инсталиран SCADA систем, и со 

помош на анализа на податоците добиени од системот, добиваме релевантни квантитативни 

податоци за загубите на вода во одредени делови на Општина Прилеп. Со овој систем се 

опфатени: 

 

o Управување и регулација на пумните построенија 

o Заштита на пумпи 

o Мерење на проток на вода 

o Мерење на ниво на вода во резервоар 

o Мерење на притисокот 

o Мерење на различните параметри за квалитет на вода 

o Автоматизација на пумните станици 

o Автоматизација на резервоарите 

o Мерење и детекција на губитоците 

o Мерење и пратење на потрошувачката 

o Далечинско управување и надзор 
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Со овој систем се регулираат сите објекти преку кои се врши водоснабдување, со истиот се 

контролира нивото на вода, протокот на вода, ниво на хлор, влезот и излезот  на водата, се 

врши контрола на пумпите и сл. Системот дава одлични извешати за целокупната состојба на 

објектите и водата во нив. Самиот систем е дефиниран да има потреба од континуирана 

надградба на иститот. Поставување на регулатори за притисок на зонските мерачи со што ќе се 

изврши намалување на притисокот во мрежата во одредени зони кое што директно влијае на 

намалување на загубите и поврзување на истите на SCADA систем.  

 

Водомери со далечинско отчитување 

Во склоп на одделението за инвестиции се вкучени и водомерите со далечинско отчитување, 

до крајот на 2017 година се поставени 434 водомери со далечинско отчитување .  

Овој проект на ЈКП„Водовод и канализација“ – Прилеп значително го олеснува процесот на 

читање на водомерите, особено на оние кои се наоѓаат на непристапни места, го намалува 

времето на читање и ги јавува дефектите на мрежата во домовите на граѓаните за да се спречи 

непотребно истекување на вода. Системот за далечинско отчитување на водомерите е 

наменет за прием, обработка и пренос на имплусите од водомерите со помош на радио 

пренос. 

Овој систем се состои од водомер со имплусен давач, радио-модул (клип-он верзија) кој има 

батериско напојување со рок на траење од неколку години (15 години од моментот на 

инсталација) и служи за префрлување на податоци по радио-пат, приемник со Bluetooth 

конекција наменет за отчитување на радио-сигналот од модулите со компактен тип, оптички 

уред за програмирање на радио модулот кој служи за програмирање и подесување на 

параметрите на радио модулите, рачен компјутер (таблет) за собирање на податоците од 

радио модулите и нивно префрлување  на персонален компјутер и програмски пакет 

IZAR@NET за пренос на податоците и нивна обработка. 

Отчитување на водомерите со радио-врска се врши на два начина: со одење (пешачење) и 

преку возило во движење. 

Придобивките од поставувањето на водомерите со далечинско отчитување вклучуваат:  

- изготвување на прецизни сметки за потрошена вода и подобрена услуга 

- многу поголема брзина на отчитување и тоа секој месец 

- подобрување во точноста на отчитување на водомерите поради елиминирање на пречките 

настанати со мануелното отчитување 

- водомерите сигнализираат сигурен дефект на нивната внатрешна водоводна мрежа 

- почитување на приватноста на корисниците на услуга бидејќи нема да има потреба од 

влегување во приватните имоти поради читање на водомерите  

 

За тековното одржување на водомерите со далечиско отчитување и инсталирање на 

нови водомери потребно е надградба на постоечкиот софтвер, набавка на таблет и 

набавка на нови водомери кои ќе бидат компитабилни за поставување на радио 

модули и набавка на радио модули 
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Програмски Пакет IZAR@NET  (Надградба на софтвер  IZAR@NET,два 
таблети ,лиценца за 5000 водомери и две мобилни  верзии на софтвер 
IZAR@NET ) 

1.300.000,00 денари 

Водомер со имплусен давач 1000   парчина 1.521.000,00 денари 
Радио модул 1000 парчина 3.760.000,00 денари 
 
ВКУПНО 

 
6.581.000,00 денари 
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Табела 10-3: Инвестиции за Водоснабдување во 2017-2020 во МКД 

 

  

 

                  

  2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Вкупно количина Вкупно износ 

Опис  количина  Износ Количина Износ  Количина  Износ Количина  Износ 

 

  

Н.С. Ерековци- Н.С. Канатларци, 

преносен водоводен цевковод од 

едното село до другото 

  

1400 900.000 
    

1400 900.000 

Примарна водоводна мрежа, цевковод 

Ф300, улица Град Јајце до сала 

Македонија 

  

  
1448 15.069.884 

  
1448 15.069.884 

Проширување на водоводна мрежа 

според план на инвестиции на општина 

Прилеп 

  

1 4.000.000 
    

1 4.000.000 

Проширување на водоводна мрежа 

според план на инвестиции на општина 

Прилеп 

  

    
1 4.000.000 1 4.000.000 

Проширување на водоводна мрежа 

според план на инвестиции на општина 

Прилеп 

  

  
1 4.000.000 

  
1 4.000.000 

Мерачи на проток од Ф100 до Ф200 

  
  

10 3.690.000 
  

10 3.690.000 

Шахти и арматура во шахти за 

намалување на притисок 

  

10 10.000.000 
    

10 10.000.000 

Пумпна станица н.с. Канатларци 

  

1 1.000.000 
    

1 1.000.000 

Бустер станица н.с. канатларци 

  

1 300.000  
    

1 300.000 

Поврзување на SCADA систем на мерач 

во езеро, регалуционо мерни шахти,   

12 3.000.000 
    

12 3.000.000 
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собирна шахта-извори 

Товарно возило 

  

1 5.000.000 
    

1 5.000.000 

Полутоварни возила 

  

3 3.600.000 
    

3 3.600.000 

Полутоварни возила 

  

3 3.600.000 
    

3 3.600.000 

Алати, електрични алати 

  

1 1.000.000 
    

1 1.000.000 

Алати, електрични алати 

  

1 1.000.000 
    

1 1.000.000 

Подземен катастар 3 

  

1 3.000.000 
    

1 3.000.000 

Каптажа извор Леково, каптажа извор 

Пештерица, каптажа извор Пашоски 

Ливади, каптажи извор Душници, 

собирна шахта Извори 

  

    
6 9.500.000 6 9.500.000 

Преносен водоводен цевковод од извор 

Леково до Собирна шахта Ф200 

  

  
3640 25.744.210 

  
3640 25.744.210 

Од Извор Пашоски Ливади до Собирна 

шахта Ф300 

  

3862 40.526.700 
    

3862 40.526.700 

Од Собирна шахта до град Прилеп, Ф300  

  
    

1 50.000.000 1 50.000.000 

Резервоари во: н.с. Чепигово, н.с 

Загорани, н.с Подмол, н.с Канатларци, 

н.с Ерековци, н.с Галичани 

  

  
6 2.000.000 

  
6 2.000.000 

Ул. Кузман Јосифоски Питу, Ф300, потег 

од ул. Егејска до Бул Гоце Делчев 

  

  
500 5.000.000 

  
500 5.000.000 

ФАЗА 1: Гога Димитриоски, Илија 

Компаниоски, крак Гога Јанкулоски, 

Владо Стојаноски, Мара Јосифоска, Бул. 

Г. Делчев крак, Благоја Крстески, Питу 

Гули, Марксова-дел, Сотка Џигиџиќ,   

8333 13.500.000 
    

8333 13.500.000 



 

 

40 
 

Борка Влачарот, крак Архиепископ 

Доситеј, Борка Талески- Крак, Ѓорѓи 

Деж, Спасе Темелкоски, Богомила, 

Сремски Фронт, Велешка, Мечкин 

Камен (кружен тек со пресек со ул. 

Истарска), 5та Прилепска- крак (пресек 

со улица Октомвриска), Прохор 

Пчински, Савска два краци, Кеј 1ви Мај- 

дел, Кордун- дел 

ФАЗА 2: Гога Димитриоски, Илија 

Компаниоски, крак Гога Јанкулоски, 

Владо Стојаноски, Мара Јосифоска, Бул. 

Г. Делчев крак, Благоја Крстески, Питу 

Гули, Марксова-дел, Сотка Џигиџиќ, 

Борка Влачарот, крак Архиепископ 

Доситеј, Борка Талески- Крак, Ѓорѓи 

Деж, Спасе Темелкоски, Богомила, 

Сремски Фронт, Велешка, Мечкин 

Камен (кружен тек со пресек со ул. 

Истарска), 5та Прилепска- крак (пресек 

со улица Октомвриска), Прохор 

Пчински, Савска два краци, Кеј 1ви Мај- 

дел, Кордун- дел 

  

  
8333 13.500.000 

  
8333 13.500.000 

ФАЗА 3: Гога Димитриоски, Илија 

Компаниоски, крак Гога Јанкулоски, 

Владо Стојаноски, Мара Јосифоска, Бул. 

Г. Делчев крак, Благоја Крстески, Питу 

Гули, Марксова-дел, Сотка Џигиџиќ, 

Борка Влачарот, крак Архиепископ 

Доситеј, Борка Талески- Крак, Ѓорѓи 

Деж, Спасе Темелкоски, Богомила, 

Сремски Фронт, Велешка, Мечкин 

Камен (кружен тек со пресек со ул. 

Истарска), 5та Прилепска- крак (пресек 

со улица Октомвриска), Прохор 

Пчински, Савска два краци, Кеј 1ви Мај-   

    
8333 13.500.000 8333 13.500.000 
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дел, Кордун- дел 

Вкупно    90.426.700  69.004.094  77.000.000  236.430.794 

 

Табела 10-2: Инвестиции за Одведување на отпадни води во 2017-2020 во МКД 

  

 

                  

  2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Вкупно количина Вкупно износ 

Опис Количина  Износ  Количина Износ Количина  Износ Количина  Износ 

 

  

Изградба на примарна канализациска мрежа во 

населените места според план на инвестиции на 

општина Прилеп 
 

 

1 12.000.000 
    

1 12.000.000 

Изградба на примарна канализациска мрежа во 

населените места според план на инвестиции на 

општина Прилеп 
 

 

  
1 12.000.000 

  
1 12.000.000 

Изградба на примарна канализациска мрежа во 

населените места според план на инвестиции на 

општина Прилеп 
 

 

    
1 12.000.000 1 12.000.000 

Цистерна 
      

1 9.000.000 1 9.000.000 

Влечна цистерна 1 720.000 
      

1 720.000 

Полутоварни возила 
    

2 2.400.000 
  

2 2.400.000 

Полутоварни возила 
      

2 2.400.000 2 2.400.000 

Подземен катастар 3 
    

1 2.200.000 
  

1 2.200.000 

Електричен ударен чекан (мал и голем) 
  

2 400.000 
    

2 400.000 

Цистерна Там-рико 
  

1 1.200.000 
    

1 1.200.000 
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- Набавка на возила за сите одделенија на ЈКП Водовод и канализација во вредност од 4 000 000,00 денари.  

Табела 10-4: Инвестиции за Услуги за поддршка во 2017-2020 во МКД 

 

  

 

                  

  2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Вкупно количина Вкупно износ 

Опис Количина Износ Количина  Износ  Количина  Износ  Количина  Износ 

 

  

Систем за електронска наплата на 

сметки 

  

1 1.200.000 
    

1 1.200.000 

Столици и ормари 

  

1 500.000 
  

  1 500.000 

Патнички возила 

  

2 2.000.000 
  

  2 2.000.000 

Патнички возила 

  

  2 2.000.000   2 2.000.000 

Надградба на постоечки софтвер за 

наплата 

  

1 600.000 
    

1 600.000 

Вкупно    4.300.000  2.000.000    6.300.000 

Вкупните инвестиции и дополнителните трошоци за одржување се прикажани во табела 10-5. 

Табела 10-5: Вкупно инвестиции во 2017-2020 во МКД  

О П И С, ВКУПНО 
Планирано Регулиран период 

2017 2018 2019 2020 

ВКУПНО ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
ден 4.320.000 ден 70.856.700 ден 72.364.094 ден 93.540.000 

ВКУПНО ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 
ден 327.566.738 ден 422.639.631 ден 16.700.000 ден 23.500.000 

ВКУПНО ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 
ден 0 ден 0 ден 0 ден 658.787.213 

ВКУПНО ЗА УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА 
ден 1.440.000 ден 4.490.000 ден 2.350.000 ден 0 
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Финансиските извори на средства за предвидените инвестиции за секоја водна услуга и услугите за поддршка се прикажани во табела 10-5. Од 
табелата може да се забележи дека кај услугата за воднабдување најголем дел од средствата ќе бидат од тарифа и тоа за инвестиции за 
рехабилитација. Кај услугата за одведување на отпадни води најголемиот дел од средствата се од донации и буџет на општината, додека кај 
печистувањето на отпадни води целокупниот извор на средства е од донации. Изворот на средства за услугите за поддршка е од тарифа и истите 
имаат за цел да придонесат кон зголемување на ефикасноста на наплатата и подобрување на услугите на корисниците на водните услуги во 
општина Прилеп. 

Табела 10-6: Очекувани извори на средства за инвестиции во МКД  

Вкупно Инвестиција нова и Инвестиција рехабилитација МКД 

Извори на финансирање 
Планирано Регулиран период 

2017 2018 2019 2020 

Тарифа 
ден  -   ден 64.526.700   ден 65.914.094   ден 39.690.000  

Буџет на општина 
ден  -  ден 5.300.000   ден 4.000.000   ден 4.000.000  

Донација 
ден  - ден  -  ден 3.000.000   ден 50.000.000  

Кредит 
ден  - ден  - ден  - ден  - 

ВКУПНО ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
ден 0 ден 69.826.700 ден 72.914.094 ден 93.690.000 

Тарифа 
 ден 720.000   ден 1.600.000   ден 2.400.000   ден 2.400.000  

Буџет на општина 
ден  -  ден 12.000.000   ден 12.000.000   ден 12.000.000  

Донација 
 ден 324.486.738   ден 408.719.631   ден 2.200.000   ден 9.000.000  

Кредит 
ден  - ден  - ден  - ден  - 

ВКУПНО ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 
ден 325.206.738 ден 422.319.631 ден 16.600.000 ден 23.400.000 

Тарифа 
ден  -  ден  -  ден  -  ден  -  

Буџет на општина 
ден  - ден  - ден  - ден  - 
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Донација 
ден  - ден  - ден  -  ден 642.967.213  

Кредит 
ден  - ден  - ден  - ден  - 

ВКУПНО ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 
ден 0 ден 0 ден 0 ден 642.967.213 

Тарифа 
ден  -   ден 4.300.000   ден 2.000.000  ден  -  

Буџет на општина 
ден  - ден  - ден  - ден  - 

Донација 
ден  - ден  - ден  - ден  - 

Кредит 
ден  - ден  - ден  - ден  - 

ВКУПНО ЗА УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА 
ден 0 ден 4.300.000 ден 2.000.000 ден 0 

Дополнителни трошоци за одржувањe 

Во текот на инвестиционото планирањe и анализата на приоритетите беа одвоени активности кои се со карактер на директни трошоци. 
Извршувањето на овие активности ќе го подигне квалитетот на одржувањето и ќе придонесе за подобро работењe во иднина.  

Дел од инвестициите за водоснабдување повлекуваат дополнителни трошоци кои влијаат на зголемување на вкупните оперативни трошоци за 
2017 и мало зголемување во 2018 година, додека пак за 2019 и 2020 година водат кон мало намалување на вкупните оперативни трошоци и истите 
се прикажани во Табела 10-7. 

Табела 10-7: Дополнителни трошоци за одржувањето, водоснабдување 

О П И С 
Вкупно, план Регулиран период 

2017 2018 2019 2020 

Дополнителен директен оперативен 

трошок (ДДОТ) од активност  

(+/-) МКД 

 ден 4.320.000   ден 800.000   ден 200.000  ден - 

Дополнителен директен оперативен 

трошок од рехабилитација 

(+/-) МКД 

 ден -  -ден 150.000  -ден 950.000  -ден 150.000  
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ВКУПНО 
ден 4.320.000 ден 650.000 -ден 750.000 -ден 150.000 

Вкупно оперативни трошоци (со режиски, 

без амортиазцијa) 

 ден 109.124.007   ден 111.676.027   ден 114.635.422   ден 117.982.646  

Процент на зголемување од вкупно 

оперативни трошоци 

3,96% 0,58% -0,65% -0,13% 

Дополнителен директен оперативен 

трошок од нова инвестиција 

(+/-) МКД 

ден -    ден 380.000   ден 200.000  ден - 

ВКУПНО 
ден 0 ден 380.000 ден 200.000 ден 0 

Дел од инвестициите за одведување на отпадни води повлекуваат дополнителни трошоци кои влијаат на зголемување на вкупните оперативни 
трошоци само за 2017 и истите се прикажани во Табела 10-8. 

Табела 10-8: Дополнителни трошоци за одржувањето, одведување на отпадни води 

О П И С 
Вкупно, план Регулиран период 

2017 2018 2019 2020 

Дополнителен директен оперативен 

трошок (ДДОТ) од активност  

(+/-) МКД 

 ден 1.440.000  ден - ден - ден - 

Дополнителен директен оперативен 

трошок од рехабилитација 

(+/-) МКД 

ден -    ден 300.000  ден - ден - 

ВКУПНО 
ден 1.440.000 ден 300.000 ден 0 ден 0 

Вкупно оперативни трошоци (со режиски, 

без амортиазцијa) 

 ден 109.124.007   ден 111.676.027   ден 114.635.422   ден 117.982.646  

Процент на зголемување од вкупно 

оперативни трошоци 

1,32% 0,27% 0,00% 0,00% 

Дополнителен директен оперативен 

трошок од нова инвестиција 

(+/-) МКД 

 ден 920.000   ден 20.000   ден 100.000   ден 100.000  
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ВКУПНО 
ден 920.000 ден 20.000 ден 100.000 ден 100.000 

Финансиската конструкција за воведување на услугата за пречистување на отпадни води, трошоците за одржување, капацитетот на искористување 
и оптоварување што истата ќе ги предизвика во работењето на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп се презентирани во Физибилити студијата за 
Пречистителната станица, и се адаптирани во согласност со реалната изведба и проценките на тимот на ЕУ проектот одговорен за изведбата и 
проценетите податочни информации презентирани во делот Стратешко планирање и идни инвестиции во Бизнис планот.  Дополнителните 
директни оперативни трошоци од новата инвестиција се прикажани во табела 10-9. 

Табела 10-9: Дополнителни трошоци за одржувањето, прочистување на отпадни води 

О П И С 
Вкупно, план Регулиран период 

2017 2018 2019 2020 

Дополнителен директен оперативен 

трошок (ДДОТ) од активност  

(+/-) МКД 

ден -   ден -   ден -   ден -   

Дополнителен директен оперативен 

трошок од рехабилитација 

(+/-) МКД 

ден -   ден -   ден -   ден -   

ВКУПНО 
ден 0 ден 0 ден 0 ден 0 

Вкупно оперативни трошоци (со режиски, 

без амортиазцијa) 

 ден 109.124.007   ден 111.676.027   ден 114.635.422   ден 117.982.646  

Процент на зголемување од вкупно 

оперативни трошоци 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Дополнителен директен оперативен 

трошок од нова инвестиција 

(+/-) МКД 

ден -   ден -   ден -    ден 15.820.000  

ВКУПНО 
ден 0 ден 0 ден 0 ден 15.820.000 

Дел од инвестициите за услугите за поддршка повлекуваат дополнителни трошоци кои влијаат на зголемување на вкупните оперативни трошоци 
за 2017 и 2019 година и истите се прикажани во Табела 10-10. 
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Табела 10-10: Дополнителни трошоци за одржувањето, услуги за поддршка 

О П И С 
Вкупно, план Регулиран период 

2017 2018 2019 2020 

Дополнителен директен оперативен 

трошок (ДДОТ) од активност  

(+/-) МКД 

 ден 1.440.000  ден -    ден 300.000  ден -   

Дополнителен директен оперативен 

трошок од рехабилитација 

(+/-) МКД 

ден -   ден -   ден -   ден -   

ВКУПНО 
ден 1.440.000 ден 0 ден 300.000 ден 0 

Вкупно оперативни трошоци (со режиски, 

без амортиазцијa) 

 ден 109.124.007   ден 111.676.027   ден 114.635.422   ден 117.982.646  

Процент на зголемување од вкупно 

оперативни трошоци 
1,32% 

0,00% 0,26% 0,00% 

Дополнителен директен оперативен 

трошок од нова инвестиција 

(+/-) МКД 

ден -     ден 190.000   ден 50.000  ден -   

ВКУПНО 
ден 0 ден 190.000 ден 50.000 ден 0 
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Инвестициски план 
Подолу се прикажани деталите од инвестицискиот план на ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп. 

Табела A-1: Инвестиции во системот за водоснабдување 

Р.бр. Опис 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Вкупно (ДЕН) 

1.1.2.2 

 

Примарна вод. мрежа 

(Нова) 

4.000.000 ден. 19.069.884 ден. 4.000.000 ден.         27.069.884 ден. 

1.1.1.4 
Преносен вод. цевковод 

(Нов) 
900.000 ден.           900.000 ден. 

1.1.2.6 

Мерачи на проток (Нови) 

 3.690.000 ден.         

 

 

3.690.000 ден. 

1.1.3.2 

Бустер станици (Нови) 

300.000 ден.         

 

 

 300.000 ден. 

1.1.4.1 

Скада (Нова)  

3.000.000 ден.          

 

 

3.000.000 ден. 

1.2.2.2 

Примарна Мрежа (Рехаб.) 

 5.000.000 ден.         

 

 

5.000.000 ден. 

1.1.2.9 

 

Шахти и арматура во шахти 

(Нови) 

10.000.000 ден.           10.000.000 ден. 

1.1.5.2 

Алати и уреди, останата 

неспомната опрема 

(Вод.)(Нов) 

2.000.000 ден.           2.000.000 ден. 
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Р.бр. Опис 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Вкупно (ДЕН) 

1.1.5.1 

 

Eнергетски постројки, 

товарни и влечни возила и 

приклучни  уреди  

(Вод.)(Нов) 

12.200.000 ден.           12.200.000 ден. 

1.2.1.1 

 

Каптажи на извори и зафати 

(Рехаб.) 

  9.500.000 ден.         9.500.000 ден. 

1.2.2.1 

 

Резервоари за складирање 

(Рехаб.) 

 2.000.000 ден.          2.000.000 ден. 

1.2.1.4 

 

Преносен вод. цевковод 

(Рехаб.) 

40.526.700 ден. 25.744.210 ден. 50.000.000 ден.         116.270.910 ден. 

1.2.2.3 

 

Секундарна мрежа (Рехаб.) 

13.500.000 ден. 13.500.000 ден. 13.500.000 ден.         40.500.000 ден. 

1.1.3.1 

 

Пумпни станици вод. (Нови) 

1.000.000 ден.           1.000.000 ден. 

1.1.6.1 

 

Нематеријални средства 

(Вод.) (Нов) 

3.000.000 ден.           3.000.000 ден. 

 
ВКУПЕН ИЗНОС (ДЕН) 

90.426.700 ден. 69.004.094 ден. 77.000.000 ден.                 236.430.794 ден. 
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Табела A-2:  Инвестиции во системот за одведување на отпадни води  

Р.бр. Опис 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Вкупно (ДЕН) 

2.1.1.1 
Примарна Кан. Мрежа 

(Нова) 
310.604.202 ден. 420.719.631 ден. 12.000.000 ден. 12.000.000 ден.         755.323.833 ден. 

2.1.4.2 

Алати и уреди, 

останата неспомната 

опрема (Кан)(Нов) 

 400.000 ден.           400.000 ден. 

2.1.5.1 
Нематеријални 

средства (Нов) Кан.  
  2.200.000 ден.          2.200.000 ден. 

2.1.4.4 

  

Патнички возила, 

приклучни уреди (Кан) 

(Нов) 

720.000 ден.  2.400.000 ден. 11.400.000 ден.         14.520.000 ден. 

2.1.3.1 

 

Препумпни станици  

Кан.  (Нови) 

13.882.536 ден.            13.882.536 ден. 

2.2.4.1 

 

Eнергетски постројки, 

товарни и влечни 

возила и приклучни  

уреди  (Рехаб.)(Кан.) 

 1.200.000 ден.           1.200.000 ден. 

 
ВКУПЕН ИЗНОС (ДЕН) 

325.206.738 ден. 422.319.631 ден. 
16.600.000 

ден. 

23.400.000 

ден. 
                787.526.369 ден. 
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Табела A-3: Инвестиции во услуги за поддршка 

Р.бр. Опис 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Вкупно (ДЕН) 

6.1.6.1 
Нематеријални средства (Нов)  

(Услуги за поддршка) 
1.800.000 ден.           1.800.000 ден. 

6.1.3.4 
 Патнички возила, приклучни уреди 

(Услуги за поддршка) (Нов) 
2.000.000 ден. 2.000.000 ден.          4.000.000 ден. 

6.1.3.3 
Мебел , канцелариска опрема(Услуги 

за поддршка) (нов) 
500.000 ден.           500.000 ден. 

 
ВКУПЕН ИЗНОС (ДЕН) 

4.300.000 ден. 2.000.000 ден.          6.300.000 ден. 
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Прилог 1 – Мапи 
 

1. Мапа од општина Прилеп 
2. Приказ  на системот за водоснабдување  
3. Приказ на системот за одведување на отпадните води  
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Прилог 2 – Воден Биланс 

Старт

m3/год

3.357.446 m3/год

Измерена фактурирана потрошувачкаФактурирана 

легална 

потрошувачка

Легална 

потрошувачка

Фактурирана вода

m3/год3.357.446

0

m3/год3.357.446Неизмерена фактурирана потрошувачка

39.146

m3/год

Неизмерена нефактурирана потрошувачка

3.000

36.425

Нелегална потрошувачка

2,3%

Граница на грешка 

[+/-%]:3,3%

Граница на грешка 

[+/-%]:

2,0%

4.435.843 m3/год

Граница на грешка [+/-%]:

Неточност на водомерите и грешка при ракување со податоците

Граница на грешка [+/-%]: 2,5%

Физички губитоци

m3/год3.984.222

Влезен волумен во 

системот

2,3%

Граница на грешка 

[+/-%]:

7.793.289 m3/год

1,3%

Граница на грешка 

[+/-%]:

Граница на грешка 

[+/-%]:

m3/год39.425

Нефактурирана 

легална 

потрошувачка

Нефактурирана 

вода

Граница на грешка 

[+/-%]:

3.396.871 m3/год

0,4%

29,4%

Измерена нефактрурирана потрошувачка

Граница на грешка [+/-%]:

m3/год

5,0%Граница на грешка [+/-%]:

m3/год

0,0%

4.396.418 m3/год

Губитоци на вода

373.050 m3/год

m3/год412.196

Комерцијални 

губитоци
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА  

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ ЗА 2018 ГОДИНА 
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
 
 
Одделението за човечки ресурси ја врши својата дејност согласно актуелните законски 
прописи и внатрешни акти на претпријатието, со што се обезбедува заштита на имотот, 
побарувањата и правата на претпријатието и вработените. Целите и задачите на одделението 
се огледуваат во обезбедувањето на правна основа и подршка на сите активности кои се 
одвиваат во претпријатието што претставува предуслов за законско и правилно 
функционирање на целокупното работење. Одделението за човечки ресурси обезбедува 
правни услуги за координирано и непречено работење на претпријатието во целина и 
извршува стручни и административно-технички работи, кои се општи и заеднички, работи 
поврзани со кадровското екипирање и развојот на човечките ресурси, работните односи, 
вработувањето, матичната евиденција, канцелариското и архивското работење, правни и 
нормативни работи, застапувањето, судските постапки, заштитата при работа, а сето тоа преку: 
 

o континуирано следење на вработувањето, правата од работен однос, следење на 

законите од областа на трудовото право, 

o ја организира постапката за вработување во претпријатието по пат на јавен оглас и 

други основи, 

o се води персонална евиденција и управувњето со личните податоци на вработените, 

o подготовка на одлуки, решенија, договори, спогодби, потврди и сл. поврзани со 

регулирање на правата и должностите на вработените, согласно Законот за работните 

односи и колективен договор, 

o водење на постапките за вработување и одговорност на вработените, 

o учествува во подготовка на предлог Статут, Правилник за внатрешна организација и 

Правилник за систематизација на работни места и нивна измена и дополнување, 

согласно насоките на директорот на претпријатието, 

o  се пратат позитивните законски прописи, особено од областа на пензиското и 

здравственото осигурување, работните односи, безбедноста и здравјето при работа и 

други закони и се грижи за нивна примена, 

o се подготвуваат тужби, одговори на тужби, жалби, предлози и други правни поднесоци 

o се изготвуваат барања за спроведување на извршување до овластен извршител врз 

основа на правосилна и извршна исправа, 

o се води евиденција на сите утужени а ненаплатени побарувања, 

o се врши соработка и застапување пред судовите и јавното обвинителство во Р.М, 

o се комплетираат и водат досија за судските, нотарските , извршните и стечајните 

постапки, 

o се изготвуваат одговори на преставки од народен правобранител и други институции, 

o се дава мислење за интерните акти и подготовка на други правилници кои 

произлегуваат од работата на ЈКП, 

o се подготвуваат сите одлуки, решенија , договори, спогодби ,и сл. од надлежност на 

претпријатието, 

o се води канцелариското и архивското работење, согласно закон, уредба и упатство, 

o се водат статистички евиденции по основ различни параметри од областа на човечките 

ресурси, 
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o се следи и води евиденција за повреди при работа на работниците, 

o се вршат стручните работи , спроведување и следење на постапките за јавните 

набавки, и се изготвува целокупната документација за реализирање на јавните набавки 

во согласност со законот за јавни набавки, 

o врши постојана и редовна контрола на примената на прописите за безбедноста и 

здравјето при работа, (изјава за безбедност, лекарски прегледи, испитување на 

средствата и условите за работа и сл.) 

o се подготвуваат извештаи, информации, анализи за состојбите во областа на 

безбедноста и здравјето при работа, 

o одржување на хигиената во работните простории и објекти на претпријатието, 

o се вршат и други надлежности од областа што ја покрива одделението. 

 
Во зависност од тоа дали коминтентите редовно ги подмируваат своите обврски, ова 
одделение изготвува 1 000 до 1 500 тужби годишно. За таа цел, во претпријатието постојат 
посебно задолжени вработени да ги следат случаите со веќе тужени корисници. Целата 
постапка се следи на секое ниво и истата се архивира од страна на овие вработени. Постапката 
за корисниците кои не ги плаќаат своите сметки навремено е долга и опфаќа цел процес. За да 
се излезе во пресрет на своите корисници, претпријатието преку своите вработени не само 
што уредно ја чува целокупната документација од постапката, но, има и можност за 
превземање на мерки за спречување од тужење како склучување на договори и спогодби за 
плаќање на рати, како и навремено известување за секој дел од постапката. Ова одделение е 
одговорно и за целокупното административно работење на претпријатието како и архивирање 
на целокупната документација која што пристигнува во ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп.  

Односи со корисници 

Корисниците на водни услуги на ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп  можат да се 
класифицираат во две групи: домаќинства и комерцијални корисници. Притоа, заклучно со 
31.12.2016 година имало 23.105 приклучоци за домаќинства и 1.254 приклучоци за 
комерцијални корисници за услугата водоснабдување, 21.096 домаќинства и 1.226 
комерцијални корисници на услугата одведување на отпадни води. 

Во одделението за управување со човечки ресурси и правни работи се извршуваат повеќе 

работи од кои е и имплементација и спроведување на акционен план на програмата за односи 

со јавност. Како главни цели на програмата за односи со јавност се следните: 

- Подобрување на односите со клиентите- креирање добра средина за интеракција,  
- Зголемување на видливоста и пристапноста на ЈКП Водовод и Канализација - како главна 

институција за обезбедување на санитарно здравствена вода за пиење Општина Прилеп, 
- Менаџирање со побарувачката на вода за лимитирање на губитокот како и несовесната 

употреба на водата. Обезбедување на вода за пиење за сите граѓани на Општина 
Прилеп, питка вода која ги задоволува важечките стандарди на квалитет со трошковно 
ефективен начин.  

Како алатки, системи и активности за конституирање на приоритети на програмата за односи 

со јавност се: 

o УСЛУЖЕН ЦЕНТАР ЗА ПОТРОШУВАЧИ -  постои на две локации и обезбедува полесен 
пристап на клиентите до ефективни и ефикасни информации на 
ЈКП Водовод и Канализација. Поконкретно, ги извршува следните обврски кон 
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корисниците:  информации, плаќање на сметки за вода, пријавување на дефекти, 
презентирање на развојни програми на ВиК, поднесувања на барања за: 
приклучување, исклучување, промена на адреса, промена на корисник, поплаки. 

o БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА ПОТРОШУВАЧИ – Формирана е база со точни, прецизни, 
ажурирани и релевантни податоци за клиентите, преку работата на информационен 
систем  на барања и жалби. 

o КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИУМИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА - Целта е навремено известување за 
пораките на Водовод и Канализација до општата јавност и нејзино информирање за 
чекорите кои ќе се превземаат од страна на ЈКП. 

o ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СООДВЕТНИ ИНСТИТУЦИИ - Секојдневно известување на Центарот за 
управување со кризи, во одредени ситуации известување до Агенцијата за храна и 
ветеринарство итн. 

o ВЕБ СТРАНА www.vikpp.com- и Фјесбук профил - Изградба на модифицирана веб страна 
со публикување на контакти од одделенијата на ЈКП „Водовод и канализација“ и 
тековни информации за нивната работа. За брз и ефикасен и ефективен  начин на 
заштеда на време и пари, ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп овозможува брз 
контакт со корисниците, со цел да се задоволат нивните потреби, а воедно да се 
оствари добра и здрава релација „корисник- давател на услуги“, информациите од Веб 
страната би им помогнале на граѓаните да имаат преглед  во работењето на службите 
на  ЈКП Водовод и Канализација. Се планира веб страната да се модифицира и да се 
извршува електронско плаќање на сметките.  

o УЧИЛИШНА ПРОГРАМА - Интергирање на информации и податоци за услугите и 
работењето на Водовод и Канализација во образовната програма преку серија 
работилници со ученици. 

o КАМПАЊА ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ВОДАТА- „Секоја капка се брои и плаќа!“, како и Подигање 
на свеста за значењето и штедењето на водата кај Ромското население во 2009 година. 
Од 2007 година кампањата „Секоја капка се брои и плаќа!“, се одвива повеќе кај 

помладата популација во Основните училишта каде се придонесе развој на свеста за 

рационално користење на водата и ценењето на услугите кои ги дава ВиК за 

Општеството, со предизвик на долгорочна релација со идните потрошувачи и патоказот 

за совесното користење на водата. Едукативни работилници директно со децата од 

Основните Училишта, а индиректно на нивните родители од 2007 година, тековно и во 

2017/2018 година се планира да се изврши работилници по сите Основни Училишта во 

градот и руралните средини. Кампањата се одвива и секоја година, а со посебен 

нагласок е во годините кога излишноста на изворите е намалена или е на пониско 

ниво, преку лифлети, емисии, рекламен спот преку телевизија и сл. 

Главни бенефити на добра развиена и имплементирана програма за односи со јавност: 

 Клиентите да почувствуваат дека се сериозно земени во обзир со поголема добра волја 
да плаќаат врз редовна основа,  

 Лесен пристап до целосна и навремена информација за сметките за вода и 
пресметките или известување за губитоци на вода, штета или барање за нов приклучок,  
што пократок период за обезбедување на навремени, точни и релевантни информации 
каде што се олеснува размената на информации, што ќе се добие успешност за 
имплементирање на добар однос меѓу ЈКП „Водовод и канализација“ и клиентите. 

 Зголемување на видливоста и пристапноста, кон поставување на добра релација меѓу 
ЈКП „Водовод и канализација“ и клиентите.  
 

http://www.vikpp.com-/
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Еден од важните аспекти на работењето на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп е 

систематски и принципиелен пристап кон спроведување на активностите поврзани  со 

работењето на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп.  Со воспоставување на овие процедури, 

се воспостави и редоследот на активностите кои треба да се превземат од страна на секој 

оддел вклучен во одредената постапка, кое води до зголемување на ефикасноста во 

работењето на „Водовод и канализација“- Прилеп.  Меѓу другото, со воведување на овие 

процедури, се настојува да се постигне главната цел за работењето на ЈКП, како и активностите 

и мерките кои се потребни да се превземат. Постои информационен систем со кој се 

заведуваат сите барања и жалби од страна на корисниците, кои се спроведуваат со посебни 

кодови и процедури и тука се задолжени две лица кои работат со ИС. 

 
Инвестициони активности 
 
Нов софтвер за архивско работење - Новите техничко технолошки решенија овозможуваат 
електронска евиденција на документите, што само по себе се наметнува како нужност и мора 
да биде имплементирано во тековното работење на претпријатието. Со електронската архива 
се обезбедува: 

o Зголемена ефикасност на процесот на работа со документи, 
o  Брз и лесен пристап до документи и информации од било каде, 
o Споделување на документи во рамки на целата компанија, 
o Заштеда на време и трошоци за рачна обработка на податоци, 
o Безбедно чување на документи со брз пристап, 
o Спречување на загуба на документите 

 
Напоменуваме дека според новите законски прописи ова одделение ги изработи новите 
правилници за Внатрешна организација и за систематизација на работните места, и меѓу 
првите Јавни предпријатија во Р.Македонија доби согласност од Министерството за 
информатичко опшество. Истите Управниот Одбор на ЈКП „Водовод и Канализација“- Прилеп 
ги усвои и се изврши изработка и достава на договорите за работа на сите вработени согласно 
Министерството за Информатичко Опшество . 
 
Спроведување на акционен план на програмата за односи со јавност од одделението за 
правни и човечки ресурси за 2017/18 година како дел од активностите на одделението. Како 
главни цели на програмата за односи со јавност се следните: 
 

- Подобрување на односите со клиентите- креирање добра средина за интеракција, 
имплементирање лојалност од страна ЈКП Водовод и Канализација, 

- Зголемување на видливоста и пристапноста на ЈКП Водовод и Канализација - како 
главна институција за обезбедување на санитарно здравствена вода за пиење Општина 
Прилеп. 

- Менаџирање со побарувачката на вода за лимитирање на губитокот како и несовесната 
употреба на водата. Обезбедување на вода за пиење за сите граѓани на Општина 
Прилеп, питка вода која ги задоволува важечките стандарди на квалитет со трошковно 
ефективен начин. Како клучен фактор на работењето и ќе претставува одговорно 
користење на ресурсите (водата е ограничен ресурс).  
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Инвестициони вложувања 

Планиран буџет за имплементација на 
програмата за односи со јавност 

500 000,00 денари 

Планиран буџет за нов софтвер за архивско 
работење 

90.000,00 денари 

Вкупно  590.000,00 денари 

 
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НАПЛАТА 
 

Главни активности 
 
- фактурирање на потрошената вода и склучување на договори за водоснабдување; 

- редовно читање на водомерите на сите правни и физички лица - корисници; 

- месечна достава и наплата на сметки за потрошена вода од корисници правни и физички 

лица; 

- наплата на сметки за сите месеци, наплата по тужби, наплата по склучени договори, наплата 

за исклучување и приклучување на корисниците од мрежата и наплата по други основи; 

- Прави редовни и вонредни контроли (согласно доспеани жалби од корисниците) и врши 

исклучување на нередовните плаќачи и дивите корисници од системот за водоснабдување; 

- изготвува вонредни сметки, книжни одобренија и месечни извештаи за извршените налози; 

- евидентира нови корисници на услуги и по потреба врши промена на корисници во 

матичната евиденција преку АОП; 

- ги превзема сите потребни мерки за наплата на сметките за вода од правни и физички лица; 

- доставува опомени за ненавремено плаќање до корисниците и како крајна мерка врши 

исклучување од водоводната мрежа; 

- дава предлози за тужење на нередовните плаќачи на сметки-фактури; 

 

Од податоците наведени погоре може да се забележи дека ЈКП „Водовод и канализација“ – 

Прилеп работи ефективно и ефикасно според трошковните фактори и појавува добивка од 

редовното работење. Добиената добивка незначи дека тарифата со која сега работи ЈКП во 

иднина ќе ги покрие сите трошоци и ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп ќе работи во 

добивка и ќе може инвестиционо да вложува и унапредува според светски стандарди. 

Побарувањата се настојува да се наплатат на начин со опомена, исклучување, тужeње се 

додека е можно. Кога се утврдува вистинска неможност на наплата се врши отпис кој е во 

многу мал процент изминативе години, кое тужењето се одвива континуирано од 2005 година 

па се до денес.  

Читање, фактурирање и наплата  

 Читање 

Во делот на финансискиот сектор – одделението „Наплата“ како и оделенијата „АОП“ и 
„Одделение за управување и раководење со човечки ресурси и правни работи“ е одговорно за 
собирање и ажурирање на податоците за корисниците за вода домаќинства и индустрија, 
редовно носење на сметките, редовна и принудна наплата до момент на тужење. 
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Одделението наплата врши читање на водомерните броила по домаќинства и индустрија на 
начин регулиран со интерни Процедури за отчитување на водомерните броила и достава на 
податоците преку инкасаторите и во определени случаеви според процедурите и преку 
контролата. Инкасаторите имаат обврска да ги читаат редовно водомерите. Читањето се врши 
со увид на лице место и рачен внес на податоците во читачките листи. Читачките листи се 
доставуваат до одделението АОП до 24тиот ден од месецот,врз основа на тие листи се 
изготвуваат сметките за домаќинства и индустрија до последниот ден во претходниот месец за 
тековниот месец.  
 

 Фактурирање 

Сметките се внесуваат и штампаат до крај на месецот за тековниот месец. Штом се испечатат 
веднаш започнува разнесувањето на сметките и фактурите во првите 10 дена во месецот за 
претходниот месец. Сметките содржат тарифа за вода, тарифа за собирање и одведување на 
отпадни води, ставка за потрошувачка по корисник за физички и правни лица, ставка за фонд 
за води, ставка за ддв, камата за закаснето плаќање и вкупен износ.  

Фактурите се доставуваат преку инкасантите во најголема мерка , а дел по пошта, а додека на 
фирмите се доставуваат по електронски пат согласно законските прописи. 
Рокот за плаќање е до крајот на месецот за претходниот месец после тоа тече законска затезна 
камата која се пресметува по автоматски пат и излегува во случај кога закаснето ќе се плати 
сметката, во првата наредна сметка. 
 

 Наплата  

Наплатата ја врши финансискиот сектор преку Одделението за наплата по домаќинства и по 
претпријатија. Правниот сектор врши наплата преку нотарско-судски активности. 
Наплата се врши исклучиво преку услужни центар за корисници-благајни, инкасанти, банки, 
пошти.  
Процентот на наплата се следи редовно согласно месечните податоците од АОП. 
Усогласувањето се врши со сметководствените податоци во месечни, тримесечни, 
шестмесечни, деветмесечни и годишни извештаи до менаџментот, органите на управување и 
Советот на Општината. 
Софтверот се користи од страна на Одделението за наплата  за опоменување и исклучување на 
корисниците – физички и правни лица по вредност и период на долг. Претпријатијата се 
опоменуваат и исклучуваат според  сметководствени картици. 
Наплатното одделение подготвува опомени кои ги носат инкасаторите до домаќинствата и 
правните лица, а во одредени случаеви и контролата, врз база на сметководствени картици. 
Доколку должникот не плати по опомената,  по  истото се доставува Решение за исклучување 
со рок за плаќање од пет дена по што врши и практично исклучување на корисникот преку 
одземање на водомерното броило и затворање на доводната водоводна линија во шахтата на 
корисникот. 
Процедурите за читање на водомери, доставување на сметки, опоменување на должници, 
исклучување, тужење се дефинирани со интерен Правилник за процедури на ЈКП „Водовод и 
канализација“- Прилеп. 

Ефикасност на наплата 

Процентот на наплата од водните услуги е пресметан врз база на вкупниот готовински тек во 
тековната година (помали даноци и надоместоци) поделени со фактурираните приходи. 
Менаџментот на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп е задоволен од преоцентот на наплата 
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во изминатите 10 години, но ќе се труди за зголемување на наплатата по редовен пат, а 
намалување по судски пат и присилна наплата, со тоа корисниците ги ослободуваме и им 
излегуваме во пресрет од задолжување од дополнителни трошоци што им даваме можност 
плаќање на заостанатиот долг на 12 рати. 

 

Табела 11: Податоци за фактурирање и наплата  
(деловната година 2017 не е завршена и се базираме врз основа на податоците од 2015/16) 

  
2015 2016 

Фактурирање 
 

  Вкупен фактуриран износ за водоснабдување МКД 
111.551.801 109.230.850 

Фактуриран износ за вода продадена на домаќинства   МКД 
   79.543.634     79.871.181  

Фактуриран износ за вода продадена на индустриски и комерцијални 

корисници 
МКД 

   32.008.167    29.359.669  

 
 

  

Вкупен фактуриран износ за собирање на отпадни води МКД 
10.747.469 10.386.003 

Фактуриран износ за собирање отпадни води до домаќинствата   МКД 
     8.250.910       8.271.465  

Фактуриран износ за собирање отпадни води за индустриски и 

комерцијални корисници 
МКД 

     2.496.559       2.114.538  

Наплата 
 

  

Вкупен наплатен износ за водоснабдување МКД 
110.876.509 111.588.436 

Наплатен износ за водоснабдување од домаќинства  МКД 
   82.525.385     81.403.764  

Наплатен износ за водоснабдување од индустриски и комерцијални 

корисници  
МКД 

   28.351.124     30.184.672  

 
 

  

Вкупен наплатен износ за собирање отпадни води МКД 
9.930.321 9.835.325 

Наплатен износ за собирање отпадни води од домаќинства  МКД 
     7.391.138       7.174.869  

Наплатен износ за собирање отпадни води од индустриски и 

комерцијални корисници  
МКД 

     2.539.183       2.660.456  

 

 

Процент на наплата 
 

  

Ефикасност на наплатата вкупно - Сите услуги - ВКУПНО % 
99% 102% 

Ефикасност на наплатата - Сите услуги -домаќинства  % 
102% 100% 

Ефикасност на наплатата - Сите услуги - индустриски и комерцијални 

корисници 
% 

90% 104% 

 
Инвестициони активности 
 
Во наредниот период се планира надоградување на системот за наплата со користење на 
предностите на современите технички и технолошки достигнувања и во поглед на 
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организациска поставеност на одделението со што ќе се овозможи поефективно и поефикасно 
работење на истото. 

 
Ова ги опфаќа активности за отчитување на водомер (домаќинства, комерција и индустрија); 
фотографирање на спорни состојби на водомер, контрола на работа на инкасатори, контрола 
на испорачана вода од Студенчица, вовед на безготовинско плаќање на сметките на вода и сл.  
Дел од гореспоменаттите активности се во почетна фаза на работа и постепено се 
инкорпорираат во тековното работење на претпријатието, а дел од нив планираме да ги 
имплементираме во наредниот период. Сите активности на ова одделение се реализираат во 
соработка со останатите одделенија на претпријатието, а посебно со одделението Водомерна 
работилница, Правни работи и АОП. 
 

Очекувани резултати: 

- Зголемена наплата 
- Поголема контрола и организација на инкасторската служба 
- Одбегнување на тужби и трошоци по истите 
- Заштеда на време при плаќање на сметки 
- Овозможено плаќање без провизија 
- Можност за плаќање на сметките на 12 месечни рати и сл. 
 

 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АОП 

 
Главни задачи и активности на одделението: 
 

o Одржување на апликации за сметководство, финансово и материјално работење, 
корисниците, фактурирање на услуги, основни средства, тужби за корисниците, личен 
доход, кадрова евиденција, благајничко работење и др.;  

o се прибираат, систематизираат и ажурираат податоците за  корисниците на услуги;  
o се изработуваат сметките за месечна потрошена вода;  
o се подготвуваат анализи извештаи и информации за одделни аспекти за ИС;  
o се изготвуваат пилот проекти поврзани со воведување на нови информациони 

технологии; се подготвува предлог – Програма за ИТ и План за развој на ИТ;  
o се врши обука на корисниците за употреба на функциите на информатичкиот систем;  
o се координираат активностите за реализација на плановите, програмите за работењето 

на ЈКП во областа на ИТ;  
o дефинира потреба од информатичка опрема и предлага информатички решенија;  
o планира развој на информацискиот систем и координирање на активностите за 

примена на информацискиот систем;  
o обработка на разни видови податоци, трансформирајќи ги во корисни и услужни 

информации податоци за другите сектори и одделенија во претпријатието и надвор од 
него;  

o одржување на сите тековни апликации и постоечка системска инфраструктура во 
претпријатието;  

o развој на нови апликации или модули од апликации, предлог за нови набавки на 
системска опрема и нејзино конфигурирање и ставање во употреба и др. 
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Инвестициони вложувања 
 
Со зголемување на обемот на работа на претпријатието и забрзаниот развој на техничките и 
технолошките достигнувања, се наметнува потребата од замена на хардверот со кој располага 
истото и тоа набавка на четири (4) персонални компјутери, два (2) печатачи за изготвување на 
сметки и фактури и за преостанатите потреби, набавка на нова машина/пакерка за пакување 
на сметките/фактурите во плика согласно законската регулатива. 
 
 

Четири (4) персонални компјутери 60.000,00 денари 

Два (2) печатачи 60.000,00 денари 
машина/пакерка за пакување 800.000,00 денари 
Обнова на годишна лиценца за Антивирус со серверска поддршка 40.000,00 
ВКУПНО 960.000,00 

 
 
Компјутери и комјутерски конфигурации 

За задоволување на потребата од оваа точка, се утврдуваат средства за: 

Обнова на годишна лиценца за Антивирус со серверска поддршка :-Kaspersky Business Endpoint 

Security -Public Sector Renewal 51 Users, 51 Workstations/FileServers  или еквивалентно (File Anti-

virus, Mail Anti-virus, Web Anti-virus, IM Anti-virus, Network Attack Blocker, System Watcher).  

 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО 

 
Активности на одделението 
 

o Сметководствените активности (благајничко работење, ликвидатура, контирање и сл.) 
финансиска пресметка и евиденција, планирање на приходи и расходи, финансиска 
статистика, анализа, известување и контрола, евиденција и управување со основните 
средства, исплата на плати, даноци и придонеси од плата, изработка на годишни и 
квартални финансиски планови, следење на реализацијата на средствата на буџетот, 
донации, сопствени приходи, кредити и друго;  

o изготвува анализи, обработува статистички податоци од областа на финансиското и 
сметководственото работење;  

o секојдневно водење на благајнички работи, сите уплати и исплати;  
o секојдневно се подигаат пари во денари и девизи за намирување на трошоците во 

готово, се подготвуваат налози и решенија за патни и дневни трошоци за службени 
парувања во земјата и странство;  

o се води висината на благајничкиот максимум; отворање и затворање на сметки од 
сопствени приходи, донации, кредити и др.;  

o се врши благајничкото работење и ликвидатура;  
o се проверува исправноста на сметководствената документација согласно законот за 

сметководство,општи акти и комплетноста на документацијата;  
o се изготвуваат прегледи и статистички извештаи за персонални исплати;  
o исплата на испратнина за одење во пензија и исплата на парична помош за починати 

членови од потесно семејство;  
o наплатата на побарувања од правни и физички лица, тужбените побарувања;  
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o се врши контирање на сметководствените исправи и состаување на налози за 
книжење, усогласување на приходите и расходите на ЈКП;  

o усогласување на синтетичката со аналитичката сметководствена евиденција, ја 
организира и применува стапката на амортизација и ревалоризација на основните 
средства согласно законските прописи;  

o води евиденција на основните средства и ситен инвентар во ЈКП;  
o средување на сметководствената евиденција и нејзино архивирање, се изготвува 

завршна сметка и периодични пресметки;  
o организација на пописот и евиденција и ажурирање на пописните документи во 

сметководствената документација;  
o се водат задолженијата за мобилни телефони,се утврдува дали некој од вработените го 

натфрлил лимитот на разговори од службениот број;  
o се учествува во подготовките на планот за јавните набавки;  
o подготовка на подзаконски акти за регулирање на прашања поврзани со платите, 

надоместоци на плата, додатоците на плата и другите примања на вработените во ЈКП, 
и сл.;  

o континуирано следење на законите од областа на финансиското работење. 
o Целокупната подготовка на документацијата за јавни набавки, нејзината објава во 

Бирото за јавни набавки, евалуирање на тендерската документација како и нејзино 
трајно архивирање се врши во ова одделение. 

 
Инвестициони вложувања 
 

 Софтвер за електронско плаќање на сметки преку веб страната www.vikpp.com - Со 

софтверот претпријатието ќе има можност за електронско дефинирање на сметките 

како и електронско плаќање на истите.  

 Софтвер и обуки на вработените за превземање со работа на Прочистителната станица 

- За потребите на работењето со новата Прочистителна станица во поглед на книжење 

на трошоци и приходи од истата како посебен дел на претпријатието, планирана е 

набавка на софтвер што ќе одговори на предизвиците. Во рамките на овие активности 

се планира и обука на вработените кои ќе работат со софтверот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 
 

Приоритети и потреби 

Врз основа на самоевалуацијата (само-оценката) и на SWOT анализата, може да се утврдат 

главните приоритети и потреби на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп, кои се дадени во 

Табела 12. 

Tабела 12: Клучни индикатори на успешноста и потреби за развој 

Подрачjе на 

активност 
Приоритети и потреби 

1. Корпоративни 
перформанси 

 Воспоставување на систем за следење на ефикасноста 

 Развој и надградба на МИС 

 Севкупно подобрување на организациската ефикасност 

2. Перформанси на 
вработените 

 Постепено намалување на учеството на трошоците за вработените 

 Постепено зголемување на капацитетите на вработените, професионално ниво и 
целокупната ефикасност 

3. Испорака на 
Услуги 

 Напредно покривање на услуги за испорака на водните услуги 

 Системот за водоснабдување мора да биде во можност да ги  задоволи 
барањата време на поголема потрошувачка во лето 

 Надградба и подобрување на постоечките систем за водоснабдување, собирање 
и пречистување на отпадни води 

4. Оперативен 
менаџмент 

 Подобрување на оперативнато управување и следење  

 Намалување на реални и видливи загуби 

5. Управување со 
средствата 

 Зголемување на инвестициите за поправки и обновување 

 Развивање на ГИС базиран регистар на средствата 

 Развивање на компјутерски базиран Регистар за Одржување  

6. Читање, 
фактурирање и 
наплата 

 Зголемување на ефикасноста на наплатата врз основа  на  ажурирана база на 
податоци на клиенти, следење на побарувања, примена на законите 

 Подобрување на комуникацијата со клиентите  

7. Финансиско 
работење 

 Развивање на Сметководство по  трошковни и приходни центри. 

 
 

План за прилагодување на тарифите  

Планот за прилагодување на тарифите е прикажан во посебен документ, согласно форматот на 
табелите изработени од страна на Регулаторната комисија за енергетика. Истиот е изработен 
согласно инструкциите дадени во Методологијата развиена од страна на Регулаторот со 
помош на наменски изработена Ексел алатка - Тарифен модел. 
 

Финансиски проекции - Тарифи 

Постоечките и пресметаните тарифи се прикажани во Табела 13. 
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Табела 13: Постоечки и пресметани/проектирани тарифи 

Волуметриски тарифи Единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Водоснабдување 
 

      

  

 Просечна тарифа 

  

Домаќинства МКД/м3 
26,22 26,22 26,22 

33,51 34,24 34,65 

Недомаќинства МКД/м3 
46,90 46,90 46,90 

Собирање и одведување на урбани отпадни води 
 

   Просечна тарифа 

Домаќинства МКД/м3 
3,00 3,00 3,00 

5,88 7,96 8,17 

Недомаќинства МКД/м3 
3,00 3,00 3,00 

Пречистување на отпадни води 
 

   Просечна тарифа 

Домаќинства МКД/м3 
0,00 0,00 0,00 

  12,62 

Недомаќинства МКД/м3 
0,00 0,00 0,00 

Регулаторната Комисија за Енергетика донесе решение УП1 бр.08-128/17 од 24-11-2017 за 
утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење, решение УП1 бр.08-126/17 од 24-11-
2017 за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води и решение 
УП1 бр.08-127/17 од 24-11-2017 за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води, за 
регулиран период од 2018-2020 година. 

 
Стапката на изедначување на тарифите е предвидено да биде со 5% на годишно ниво за 
водоснабдување со што се планира постепено приближување на цената на водата за 
домаќинствата и недомаќинствата.  За применетата стапка ЈКП „Водовод и канализација“- 
Прилеп се одлучи за посетепено  изедначување на тарифите со цел да не се изврши 
оптоварување на буџетот на домаќинствата.  
Претходно споменатото не се однесува на волуметриските тарифи за собирање и одведување 
на отпадни води и пречистување на отпадни води, каде тарифите се изедначени.  
 
ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп користи Волуметриска фиксна тарифа за домаќинства 

и индустрија. Тарифата за домаќинства е 26,22 ден. за м3, а за правните лица 46,90 ден. за м3. 

Табела 13-1: Сегашни тарифи за вода (без ДДВ) 

Постојни тарифи 
 

2015 2016 

Домаќинства     

Водоснабдување 
ден/m3 

                  26,22                                 26,22      

Собирање на отпадни води 
ден/m3 

                     3,00                                   3,00      

Индустриски и комерцијални потрошувачи 
 

  

Водоснабдување 
ден/m3 

                 46,90                                 46,90      

Собирање на отпадни води 
ден/m3 

                     3,00                                   3,00      
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Пондерирана просечна тарифа 
 

  

Просечна пондерирана цена – вода 
ден/m3 

                  29,99                                         29,77      

Просечна пондерирана цена –канализација 
ден/m3 

                     3,00                                           3,00      

Со формирањето на ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп во 2003 год. од претходното 

претпријатие ЈКП Комуналец, се формирала цена која се користеше до 2007 година, а за 

рентабилно и ликвидно работење на претпријатието преку ангажираниот меѓународен 

консултант преку проектот за рехабилитација на водоводниот систем преку Германската банка 

KfW,  како институционална подршка на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп подготви план 

и обврска за зголемување на тарифата за вода и од тогаш цената на водата изнесува 26,22 за 

физички, односно 46,90 за правни лица. Додека тарифата за канализација не е променета и 

изнесува 3 денари по м3 од 01-01-2009 година. 

Економската достапност, како категорија, укажува на уделот (процентот) од просечениот личен 

доход на граѓаните кој се троши за плаќање на водните услуги (вклучувајќи ДДВ и други 

давачки). Економската достапност пресметана за тековната тарифа за домаќинствата на ниво 

на Општина Прилеп изнесува од 2018-2020 година: 1,32% за 2018 г., 1,31% за 2019 г. и 1,5% за 

2020 г. и е под прагот на достапност од 3% од просечниот доход на домаќинство. 

Прагот на достапност се однесува на минималната тарифа за водните услуги и не ја вклучува 

амортизацијата на бесплатно добиените средства. 

Непроменетата тарифа за вода од 2007 година, промената на климатските промени во 

намалувањето на издашноста на изворите, односно на издашноста на Регионалниот водовод 

Студенчица со кој се снабдува градот со питка вода од година во година, придонесува 

вклучување на бунарите во водоснабдителниот систем, а со тоа се зголемува и 

потрошувачката на електрична енергија во критичните месеци за водоснабдување, а тоа 

предизвикува повеќекратен пораст на цената на другите услуги изминативе години, и 

придонесува оперативните трошоци да се зголемуваат и да бидат непредвидливи во 

инвестиционите планови. 

Економска достапност 

Општото ниво на достапност (достапност) е пресметано врз основа на податоците за 
просечниот приход на домаќинствата (HI) обезбедени со Анкетата за приходи и услови за 
живеење (АПУЖ)  на Државниот завод за статистика (ДЗС). Општо земено, врз основа на 
деталните анализи на релевантните податоци за приходите на домаќинствата од различни 
извори, оценето е дека општото ниво на достапност  (GAL) за цената на водните услуги може 
да се постави на 4 % од просечниот приход на домаќинствата. 

Табела 13-2: Економска достапност 

Опис Единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Месечна фактура со ДДВ МКД/месец 
337 338 333 378 388 459 

Просечни приходи по домаќинство МКД/месец 
24.521 25.297 27.654 28.640 29.625 30.611 

Достапност за водната услуга % прх. по домаќ. 
1,37% 1,34% 1,20% 1,32% 1,31% 1,50% 
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Биланс на успех 

Табела 13-3: Биланс на успех само за водните услуги  

Биланс на успех (во денари) 
Един

ица 
2015 2016 2017 

2018 2019 2020 

Планирани  

Приходи од продажба МКД 
122.299

.270 

119.616

.853 

117.835

.567 

158.043

.895 

174.310

.998 

233.152

.249 

Останати приходи МКД 
16.418.

543 

15.332.

790 

15.332.

790 

15.332.

790 

15.332.

790 

15.332.

790 

Вкупно оперативни приходи МКД 
138.717

.813 

134.949

.643 

133.168

.357 

173.376

.685 

189.643

.788 

248.485

.039 

Материјали, енергија, резервни делови и 

ситен инвентар 
МКД 

20.051.

138 

19.700.

103 

20.898.

636 

21.824.

035 

22.603.

370 

29.359.

974 

Трошоци за тековно одржување, ремонт и 

услуги за одржување 
МКД 

2.343.5

68 

2.738.3

50 

2.776.7

07 

2.823.9

70 

2.883.3

06 

7.155.4

89 

Трошоци за осигурување на градежни 

објекти и опрема 
МКД 

302.710 134.246 
7.229.0

14 

7.367.2

70 

7.530.4

72 

8.944.6

46 

Вкупно плати МКД 
54.763.

740 

55.701.

753 

57.217.

358 

63.275.

616 

65.330.

747 

72.126.

451 

Други услуги МКД 
12.882.

978 

10.442.

163 

10.589.

451 

10.772.

746 

11.000.

784 

11.281.

326 

Останати и вонредни трошоци МКД 
7.285.2

44 

7.320.8

20 

7.435.9

27 

8.830.4

18 

7.630.3

76 

8.038.3

71 

Даноци, придонеси и други давачки МКД 
473.862 328.174 333.670 342.032 350.701 364.004 

Вкупно оперативни трошоци вклучени во 

пресметката на тарифата 
МКД 

98.103.

241 

96.365.

610 

106.480

.764 

115.236

.088 

117.329

.754 

137.270

.261 

Амортизација на сопствени основни 

средства 
МКД 

29.871.

383 

16.469.

782 

15.650.

613 

30.376.

129 

45.126.

025 

84.484.

463 

Амортизација на бесплатно добиени 

основни средства 
МКД 

0 
13.045.

716 

12.393.

430 

11.773.

759 

11.185.

071 

10.625.

817 

Амортизација МКД 

29.871.

383 

29.515.

498 

28.044.

043 

42.149.

887 

56.311.

096 

95.110.

280 

Вкупно оперативни трошоци и 

амортизациjа 
МКД 

127.974

.623 

125.881

.108 

134.524

.807 

157.385

.976 

173.640

.850 

232.380

.541 

Оперативни трошоци кои не се вклучени 

погоре 
МКД 

4.655.0

11 

4.153.8

98 

4.212.5

98 

4.285.8

38 

4.376.7

39 

4.488.9

00 



  

 

71 
 

Вкупно оперативни трошоци МКД 
132.629

.634 

130.035

.006 

138.737

.405 

161.671

.814 

178.017

.590 

236.869

.441 

Финансиски расходи МКД 
71.122 2.788 3.145 3.290 3.462 3.665 

Финансиски приходи МКД 
3.613.6

43 

2.725.0

10 

2.763.1

60 

2.810.1

34 

2.869.1

47 

2.940.8

75 

Добивка/загуба од редовното работење МКД 
9.630.6

99 

7.636.8

59 

-

2.809.0

33 

14.511.

716 

14.491.

883 

14.552.

809 
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Прилог 4 – Биланс на состојба и Биланс на успех по годишна сметка 

Официјалниот извештај од билансот на состојба е прикажан подолу.  

Табела A-1: Биланс на состојба на ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп 

Бр. Позиција 2015 2016 

          1      
 АКТИВА: 

A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)  

              609.934.983                     584.490.378      

          2       I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  (003+004+005+006+007+008)  
                    4.771.737                           3.509.574      

          9      
 II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

(010+013+014+015+016+017+018+019)  

              605.163.246                     580.980.804      

        10       Недвижности (011+012)  
              477.299.497                     460.148.029      

 10a   Земјиште  
                 10.667.779                        10.667.779      

 10б   Градежни објекти  
              466.631.718                     449.480.250      

        11       Постројки и опрема  
                 77.809.331                        72.301.365      

        18       III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ   
                                      -                                               -        

        19      
 IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

(022+023+024+025+026+030)  

                                      -                                               -        

        24      
 Вложувања во долгорочни хартии од вредност 

(027+028+029)  

                                      -                                               -        

        26       V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА  (032+033+034)  
                                      -                                               -        

        30       VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА  
                                      -                                               -        

        31       Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)  
              157.602.791                     171.618.773      

        32       I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)  
                 54.320.625                        53.721.227      

        33       Залихи на суровини и материјали  
                 54.320.625                        53.721.227      

        37       Залихи на трговски стоки  
                                      -                                                -        

        39      
 II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА 

ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА  

                                      -                                               -        

        40      
 III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА  

(046+047+048+049+050+051)  

                 98.583.846                        96.135.441      

        41       Побарувања од поврзани друштва  
                    1.371.947                               910.839      

        42       Побарувања од купувачи  
                 96.141.210                        94.842.426      

        44      

 Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, 

царина, акцизи и за останати давачки кон државата 

(претплати)  

                        661.857      
                                         

-        

        45       Побарувања од вработените  
                        346.725                               371.601      

        46      
 IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА   

(053+056+057+058)   

                                      -                                               -        

        48      
  Вложувања во хартии од вредност  

(054+055)  

                                      -                                               -        
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Бр. Позиција 2015 2016 

        52      
 V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ  

(060+061)  

                    4.698.320                        21.762.105      

 52.a.   Парични средства  
                    2.692.920                           7.756.705      

        53      
 VI.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И 

ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)  

                                      -                                                -        

        54       ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА   (001+035+036+044+062)  
              767.537.774                     756.109.151      

        55        В.  ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА  
                                      -                                               -        

        56      

 ПАСИВА:  

A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ  

(066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)  

              332.847.343                     338.926.431      

        57       I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА  
              178.194.578                     178.194.578      

        58       II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ  
                                      -                                                -        

        59       III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)  
                                     -                                                -        

        60       IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)  
                                      -                                                -        

        61      

 V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД 

ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА 

ДОБИВКА  

                    7.598.010                           7.598.010      

        62      
 XIV. РЕЗЕРВИ  

( 072+073+074)  

                 35.742.404                        35.742.404      

        63        Законски резерви  
                                      -                                               -        

        66       XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА  
              104.748.855                     111.312.351      

        67       XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)  
                                      -                                               -        

        68       XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА  
                    6.563.496                           6.079.088      

        69       XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА   
                                      -                                               -        

        70      
 XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО 

ДРУШТВО  

                                      -                                               -        

        71       XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО  
                                      -                                               -        

        72      
 Б. ОБВРСКИ  

 (082+085+095)    

                 35.969.408                        33.596.626      

        73      
 I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА  ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ  

(083+084)  

                                      -                                               -        

        76      
  II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ  

(од 086 до 093)   

                                      -                                               -        

        81       Обврски по заеми и кредити   
                                      -                                                -        

        85       III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ  
                                      -                                                -        

        86      
 IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ  

(од 096 до108)  

                 35.969.408                        33.596.626      

        88       Обврски спрема добавувачи   
                 13.866.905                           7.389.586      

        90      
 Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на 

плата  

                                      -                                                -        
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Бр. Позиција 2015 2016 

        91       Обврски кон вработените  
                    4.880.346                           5.356.464      

        98       Останати финансиски обврски  
                                      -                                                -        

      100      
 V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА 

ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)  

              398.721.023                     383.586.094      

      101      

   VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ  

СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ)  

КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА  

                                      -                                               -        

      102      

    ВКУПНА ПАСИВА:  

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ  И ОБВРСКИ  

(065+081+094+109+110)  

              767.537.774                     756.109.151      

      103         В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА  
                                      -                                               -        

 

Официјалниот извештај од билансот на успех е прикажан подолу:  

Табела A-2: Биланс на успех на ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп 

Бр. Позиција 2015 2016 

1 2 6 6 

1 I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 
148.248.825 145.967.859 

2 Приходи од продажба 
131.729.479 130.595.768 

3 Останати приходи  
16.519.346 15.372.091 

6 

II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО  

(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) 

143.862.050 141.022.222 

7 Трошоци за суровини и други материјали 
24.599.360 23.513.865 

8 Набавна вредност на продадени стоки  
  

10 Услуги со карактер на материјални трошоци 
16.490.688 14.294.120 

11 Останати трошоци од работењето  
3.122.616 2.517.870 

12 Трошоци за вработени (214+215+216+217) 
64.776.394 66.739.513 

12.а. 
Плати и надоместоци на плата (нето) 

36.283.069 37.474.673 

12.б. 
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата  

19.012.364 19.419.509 

12.в. 
Придонеси од задолжително социјално осигурување 

3.997.315 3.753.263 

12.г. 
Останати трошоци за вработените  

5.483.646 6.092.068 

13 
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства 

29.982.927 29.624.813 

14 

Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни 

средства 

    

15 
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства 

3.902.738 3.373.900 

17 Останати расходи од работењето 
987.327 958.141 
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18 
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233) 

3.613.643 2.725.010 

19 

 Финансиски приходи од односи со поврзани 

друштва(225+226+227+228) 

0 0 

25 
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243) 

71.959 3.024 

26 

Финансиски расходи од односи со поврзани друштва 

(236+237+238) 

0 0 

34 

 Добивка од редовното работење  

(201+ 223+244) – (204-205+207+234+245) 

7.928.459 7.667.623 

35 

Загуба од редовното работење  

(204-205+207+234+245) – (201+ 223+244)  

0 0 

38 
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 

7.928.459 7.667.623 

39 
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) 

0 0 

40 
 Данок на добивка  

1.364.963 1.588.535 

43 

НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА   

(250-252+253-254) 

6.563.496 6.079.088 

44 

НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА  

(251+252-253+254) 

    

45 

Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во 

пресметковниот период (во апсолутен износ) 

152 156 

46 
Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 

12 12 

47 
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ 

    

47.а. 

Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното  

друштво 

    

 

Поделбата на вкупните трошоци на ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп е направено врз 

основа на алокација на трошоците на работењето според фактички податоци од софтверот кој 

го користи претпријатието. Во ЈКП ВиК Прилеп постојат 4 (четири) под-групи на трошковни 

центри и тоа:  

1. Собирање на вода,  
2. Отпадни води,  
3. Помошни услуги,  
4. Услуги за поддршка, 
5. Третман на води.  

Истото е направено од страна на ЈКП следејќи ги чекорите подолу:  

 Трошоците за услуги за водоснабдување и услуги за одведување на отпадни води се 
водат посебно во  сметководствената евиденција според евиденцијата од работните 
налози, требувањата, влезни фактури, времени ситуации и завршни ситуации   

 Трошоците за помошни услуги (Водомерна работилница) се евидентираат врз основа 
на влезни фактури  

 Трошоците за услуги за поддршка се однесуваат на трошоци за администрација, 
наплата и истите се распределуваат по групите на трошоци за водснабдување, 
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одведување на отпадни води и промошни услуги согласно уделот овие под-групи во 
вкупните трошоци на препријатието 

 Направена е алокација и поделба на нематеријалните и материјалните основни 
средства за сите под-групи на трошковни центри  

 Направена е алокација и поделба на амортизацијата за споствените и грантираните  

Резултатот од симулацијата е прикажан во табелите дадени подолу.  

Табела A-3: Алокација на трошоците: Одвоен приказ на услугите за поддршка: (финансиска) 

 

БИЛАНС ЗА УСПЕХ  

ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

 

БИЛАНС ЗА УСПЕХ  

ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ 

Ставки 2015 2016 

 

2015 2016 

Приходи од продажба 

          111.551.801            109.230.850  
 

         10.747.469            10.386.003  

Останати приходи 

             16.401.067               15.320.023  
 

                  17.476                     12.767  

Вкупно оперативни приходи 
          127.952.868            124.550.873  

 
         10.764.945            10.398.770  

Материјали, енергија, резервни делови и 

ситен инвентар 

             17.493.732               17.646.553  
 

            1.653.609               1.287.640  

Трошоци за тековно одржување, ремонт и 

услуги за одржување 

               2.293.685                 2.368.837  
 

                  47.004                  363.960  

Трошоци за осигурување на градежни објекти 

и опрема 

                                -                                  -  
 

                             -                                -  

Вкупно плати 

             32.485.715               33.987.046  
 

            3.108.330               3.050.382  

Други услуги 
             12.420.969               10.095.923  

 
                  28.171                     38.522  

Останати и вонредни трошоци  
               3.435.118                 3.444.646  

 
               318.274                  339.187  

Даноци, придонеси и други давачки 
                                -                                  -  

 
                  83.047                     75.454  

Вкупно оперативни трошоци вклучени во 

пресметката на тарифата 

             68.129.219               67.543.005  
 

            5.238.435               5.155.145  

Амортизација на сопствени основни средства  
             25.262.407               11.914.958  

 
            3.301.359               3.261.928  

Амортизација на бесплатно добиени основни 

средства  

                                -               13.045.716  
 

                             -                                -  

Амортизација 
             25.262.407               24.960.674  

 
            3.301.359               3.261.928  

Вкупно оперативни трошоци и амортизациjа 

             93.391.626               92.503.679  
 

            8.539.794               8.417.073  

Оперативни трошоци кои не се вклучени 

погоре 

               4.180.116                 3.678.296  
 

               400.570                  322.797  

Вкупно оперативни трошоци 

             97.571.741               96.181.975  
 

            8.940.364               8.739.870  

Финансиски расходи 

                     61.316                                  -  
 

                             -                                -  

Финансиски приходи 

               3.297.811                 2.508.099  
 

               315.832                  216.911  

Добивка/загуба од редовното работење 

             33.617.622               30.876.997  
 

            2.140.413               1.875.811  
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БИЛАНС ЗА УСПЕХ  

ПОМОШНИ И ДРУГИ УСЛУГИ 

 

БИЛАНС ЗА УСПЕХ  

УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА 

Ставка 2015 2016 

 

2015 2016 

Приходи од продажба 

           9.430.209         10.978.915  
 

                             -                                -  

Останати приходи 

              100.803                  39.301  
 

                             -                                -  

Вкупно оперативни приходи 
           9.531.012         11.018.216  

 
                             -                                -  

Материјали, енергија, резервни делови и ситен 

инвентар 

           4.471.124            3.749.004  
 

               980.895                  830.668  

Трошоци за тековно одржување, ремонт и 

услуги за одржување 

              173.704               214.410  
 

                    3.125                       6.023  

Трошоци за осигурување на градежни објекти и 

опрема 

                            -                             -  
 

               328.532                  145.597  

Вкупно плати 

           2.893.764            3.367.608  
 

         20.804.939            20.242.409  

Други услуги 
              940.637               913.807  

 
               470.846                  333.736  

Останати и вонредни трошоци  
              215.888               288.101  

 
            3.833.132               3.836.042  

Даноци, придонеси и други давачки 
                            -                             -  

 
               424.153                  274.088  

Вкупно оперативни трошоци вклучени во 

пресметката на тарифата 

           8.695.117            8.532.930  
 

         26.845.622            25.668.563  

Амортизација на сопствени основни средства  
                            -                             -  

 
            1.419.161                  314.876  

Амортизација на бесплатно добиени основни 

средства  

                            -                             -  
 

                             -               1.087.336  

Амортизација 
                            -                             -  

 
            1.419.161               1.402.211  

Вкупно оперативни трошоци и амортизациjа 

           8.695.117            8.532.930  
 

         28.264.783            27.070.774  

Оперативни трошоци кои не се вклучени 

погоре 

              309.379               330.948  
 

                  80.665                  165.725  

Вкупно оперативни трошоци 

           9.004.496            8.863.878  
 

         28.345.448            27.236.499  

Финансиски расходи 

                            -                             -  
 

                  10.643                       3.024  

Финансиски приходи 

                            -                             -  
 

                             -                                -  

Добивка/загуба од редовното работење 

              526.516            2.154.338  
 

       (28.356.091)         (27.239.523) 
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Индикатори на успешноста 

 

Реф.   Назив на индикаторот Единица  2015 2016 

    Сите услуги     

1 
Просечна месечна сметка за водоснабдување домаќинства (само 

тарифа) 
мкд/месечно 

283 284 

2 
Просечна месечна сметка за одведување на отпадни води за 

домаќинства (само тарифа) 
мкд/месечно 

32 32 

3 
Просечна месечна сметка за третман на отпадни води за 

домаќинства (само тарифа) 
мкд/месечно 

- - 

4 
Просечна месечна сметка по домакинство за сите водни услуги 

(тарифи + надоместоци + ДДВ) 
мкд/месечно 

337 338 

5 Економска достапност  % 
1,37% 1,34% 

6 Денови на наплата на побарувањата од сите услуги денови 
276 265 

7 
Денови на наплата на побарувањата вода, собирање на отпадни 

води, прочистување на отпадни води  
денови 

290 285 

8  Денови на плаќање на долговите за сите услуги  денови 
69 65 

    Водоснабдување      

9  
Коефициент на покриеност со услуги за снабдување вода за 

пиење  
% 

98% 98% 

10  Производство на вода  
литри/лица/ 

ден  

295 288 

11  Производство на вода  
m3/корисник/

месечно  

27 27 

12  Потрошувачка на домаќинства 
m3/домаќинст

во/ годишно 

130 130 

13 Вкупна фактурирана потрошувачка на вода  
литри/лица/ 

ден  

135 134 

14  Фактурирана потрошувачка на вода од домаќинствата 
литри/лица/ 

ден  

110 111 

15 Сопствено производство на вода  % 
18% 15% 

16 Набавена вода   % 
82% 85% 

17 Коефициент на исполнување на квалитетот на водата  % 
98% 98% 

18 Коефициент на покриеност со функционални водомери  % 
98% 98% 

19  Ефикасност на фактурирањето за вода  % 
100% 100% 

20  Ефикасност на наплатата за водоснабдување   % 
99% 102% 

21  Неприходована вода % 
54% 53% 

22  Дневна постојаност на услугата часови / ден   
24 24 

23  Годишна постојаност на услугата денови/година  
365 365 

24 Вработени во водоснабдување  
Вработени /1000 

корисници 

4,7 5,5 
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25 Специфична потрошувачка на енергија - водоснабдување  kWh / m3 
0,1 0,1 

26  Коефициент на мапирање на мрежата за водоснабдување % 
0% 0% 

27 
Стапка на обновување / реновирање на дистрибутивната 

водоводна мрежа  
% 

2% 0% 

28  Коефициент на испади (пукања) на цевките  
испади/km/ 

година 

3,89 3,68 

29 Просечна пондерирана тарифа - водоснабдување МКД / м3 
29,99 29,77 

30 Покривање на трошоците - вода  % 
123% 122% 

31  Покривање на трошоците (наплатено) вода  % 
122% 125% 

32  
Оперативни трошоци за работење и одржување – 

Водоснабдување 
МКД/корисник 

3727 3663 

33  Трошоци за одржување - Водоснабдување МКД/корисник 
1673 1566 

34  Поврат на трошоци – Водоснабдување % 
95% 95% 

    Собирање и одведување на отпадни и атмосферски води     

35  Комбиниран систем за одведување на урбани отпадни води % 
30% 30% 

36  Одвоен систем за фекални води % 
40% 40% 

37  Одвоен систем за одведување на атмосферски води % 
30% 30% 

38  
Изграден систем за одведување на атмосферски води како % од 

планираниот за градба 
% 

- - 

39  Фактурирана количина на отпадни води 
m3/домаќинст

во/ годишно 

130 129 

40 Коефициент на покриеност со канализација % 
91% 91% 

41 Ефикасност на собирањето на отпадни води  % 
93% 92% 

42 Отпадни води собрани преку канализацискиот систем  % 
100% 100% 

43  Отпадни води собрани од септичките јами   % 
0% 0% 

44  Ефикасност на фактурирање за одведување на отпадни води  % 
100% 100% 

45 Ефикасност на наплатата за собирање на отпадни води  % 
92% 95% 

46  Вработените кои работат на собирање на отпадни води  
Вработени /1000 

корисници 

0,6  0,9  

47 
Специфична потрошувачка на енергија - собирање на отпадни 

води  
kWh / m3 

0,00 0,00 

48 Коефициент на мапирање на канализациската мрежа  % 
0% 0% 

49  Стапка на обновување / реновирање на канализациската мрежа % 
13% 21% 

50  Запушувања на канализацискиот систем 
запушувања/k

m/ годишно 

44,0 37,3 

51 Просечна пондерирана цена -канализација МКД / м3 
3,00 3,00 

52 Покривање на трошоците - собирање на отпадни води   % 
147% 146% 
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53  Покривање на трошоците (наплатено) отпадни води  % 
136% 138% 

54  
Оперативни трошоци за работење и одржување - Собирање на 

отпадни води 
МКД/корисник 

328 319 

55 Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води МКД/корисник 
116 113 

56 Поврат на трошоци - Собирање на отпадни води % 
100% 99% 

    Други услуги     

72 Покривање на трошоците - други услуги % 
88% 105% 

73 Покривање на трошоците (наплатено) други услуги % 
88% 105% 

    Услуги за поддршка 
 

 
 

74  Трошоци за  услуги за поддршка % 
20% 19% 
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Детален план на активности  
 

Бр.1 Стратегискa цел Бр.2 Мерка 
Бр. 

3 
Активност Опис Услуга 

Приор

итет 
Год. 

Извори на 

финансирањ

е 

Тип на 

активност 

Дополнител

ен 

директен 

оперативен 

трошок 

(ДДОТ) од 

активност  

(+/-) МКД 

Дополнител

ен 

директен 

оперативен 

трошок од 

нова 

инвестиција 

(+/-) МКД 

Дополнител

ен директен 

оперативен 

трошок од 

рехабилитац

ија 

(+/-) МКД 

Инвестициј

а нова 

МКД 

Инвестициј

а 

рехабилита

ција 

МКД 

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,1 

Проширување на 

покриеноста со 

услугата за 

снабдување со 

вода за пиење 

1.1.1 

Предвидување на 

капацитетот за 

производство и 

пренос врз основа 

на проекции за 

растот на 

населението, 

урбанистичките 

планови и 

проширување на 

хидрауличкиот 

систем 

Н.С. Ерековци- Н.С. 

Канатларци, преносен 

водоводен цевковод од 

едното село до другото 

Водосна

бдување 
I 2018 Тарифа 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                      

900.000  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,1 

Проширување на 

покриеноста со 

услугата за 

снабдување со 

вода за пиење 

1.1.5 

Подготвување на 

механизми за 

управување со 

руралните системи 

за самопомош 

Пумпна станица н.с. 

Канатларци 

Водосна

бдување 
I 2018 

Буџет на 

општина 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

1.000.000  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,1 

Проширување на 

покриеноста со 

услугата за 

снабдување со 

вода за пиење 

1.1.5 

Подготвување на 

механизми за 

управување со 

руралните системи 

за самопомош 

Бустер станица н.с. 

Канатларци 

Водосна

бдување 
I 2018 

Буџет на 

општина 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                         

80.000  

 ден                                        

-  

 ден                      

300.000  

 ден                                        

-  

2 

Подобрен 

оперативен 

менаџмент 

2,1 

Подобрување на 

перформансите 

на системот за 

дистрибуција на 

вода за пиење 

2.1.4 

Спроведување на 

рутински 

активности за 

откривање на 

истекувања на 

мрежата (постојни 

вентили, хидранти, 

огрлици, критични 

споеви и др.) 

Набавка на товарно возило 

за интервенции при 

рутински активности за 

намалување на 

истекувањата на мрежата 

Водосна

бдување 
II 2018 Тарифа 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                      

100.000  

 ден                                        

-  

 ден                 

5.000.000  

 ден                                        

-  
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2 

Подобрен 

оперативен 

менаџмент 

2,1 

Подобрување на 

перформансите 

на системот за 

дистрибуција на 

вода за пиење 

2.1.4 

Спроведување на 

рутински 

активности за 

откривање на 

истекувања на 

мрежата (постојни 

вентили, хидранти, 

огрлици, критични 

споеви и др.) 

Набавка на 3 Полутоварни 

возила за интервенции при 

рутински активности за 

намалување на 

истекувањата на мрежата 

Водосна

бдување 
II 2018 Тарифа 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                      

150.000  

 ден                                        

-  

 ден                 

3.600.000  

 ден                                        

-  

2 

Подобрен 

оперативен 

менаџмент 

2,1 

Подобрување на 

перформансите 

на системот за 

дистрибуција на 

вода за пиење 

2.1.4 

Спроведување на 

рутински 

активности за 

откривање на 

истекувања на 

мрежата (постојни 

вентили, хидранти, 

огрлици, критични 

споеви и др.) 

Набавка на Алати и 

електрични алати за 

интервенции при рутински 

активности за намалување 

на истекувањата на мрежата 

Водосна

бдување 
II 2018 Тарифа 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                         

50.000  

 ден                                        

-  

 ден                 

1.000.000  

 ден                                        

-  

2 

Подобрен 

оперативен 

менаџмент 

2,1 

Подобрување на 

перформансите 

на системот за 

дистрибуција на 

вода за пиење 

2.1.4 

Спроведување на 

рутински 

активности за 

откривање на 

истекувања на 

мрежата (постојни 

вентили, хидранти, 

огрлици, критични 

споеви и др.) 

Столици и ормари за 

вработените  

Услуги за 

поддршк

а 

III 2018 Тарифа 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                      

500.000  

 ден                                        

-  

2 

Подобрен 

оперативен 

менаџмент 

2,1 

Подобрување на 

перформансите 

на системот за 

дистрибуција на 

вода за пиење 

2.1.4 

Спроведување на 

рутински 

активности за 

откривање на 

истекувања на 

мрежата (постојни 

вентили, хидранти, 

огрлици, критични 

споеви и др.) 

2 Пик ап возила за 

интервенции при рутински 

активности за намалување 

на истекувањата на мрежата 

Услуги за 

поддршк

а 

III 2018 Тарифа 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                         

50.000  

 ден                                        

-  

 ден                 

2.000.000  

 ден                                        

-  

2 

Подобрен 

оперативен 

менаџмент 

2,1 

Подобрување на 

перформансите 

на системот за 

дистрибуција на 

вода за пиење 

2.1.10 

Обновување/реко

нструкција на 

цевките кои се во 

најлоша состојба 

во рамки на 

водоснабдителнио

т систем и набавка 

на соодветна 

Рехабилитација на преносен 

водоводен цевковод од 

Извор Пашоски Ливади до 

Собирна шахта Ф300 во 

должина од 3862 метри 

Водосна

бдување 
III 2018 Тарифа 

Инвестициј

а во 

рехабилита

ција 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

40.526.700  
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опрема,алати 

,уреди.... 

2 

Подобрен 

оперативен 

менаџмент 

2,1 

Подобрување на 

перформансите 

на системот за 

дистрибуција на 

вода за пиење 

2.1.10 

Обновување/реко

нструкција на 

цевките кои се во 

најлоша состојба 

во рамки на 

водоснабдителнио

т систем и набавка 

на соодветна 

опрема,алати 

,уреди.... 

ФАЗА 1.Рехабилитација на 

секундарна мрежа на Гога 

Димитриоски, Илија 

Компаниоски, крак Гога 

Јанкулоски, Владо 

Стојаноски, Мара Јосифоска, 

Бул. Г. Делчев крак, Благоја 

Крстески, Питу Гули, 

Марксова-дел, Сотка 

Џигиџиќ, Борка Влачарот, 

крак Архиепископ Доситеј, 

Борка Талески- Крак, Ѓорѓи 

Деж, Спасе Темелкоски, 

Богомила, Сремски Фронт, 

Велешка, Мечкин Камен 

(кружен тек со пресек со ул. 

Истарска), 5та Прилепска- 

крак (пресек со улица 

Октомвриска), Прохор 

Пчински, Савска два краци, 

Кеј 1ви Мај- дел, Кордун- 

дел и водоводни линии за 

кои ЈКП ВиК ке процени 

дека има потреба да бидат 

рехабилитирани во вкупна 

должина од 25000 метри 

Водосна

бдување 
II 2018 Тарифа 

Инвестициј

а во 

рехабилита

ција 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

-ден                     

150.000  

 ден                                        

-  

 ден              

13.500.000  

2 

Подобрен 

оперативен 

менаџмент 

2,1 

Подобрување на 

перформансите 

на системот за 

дистрибуција на 

вода за пиење 

2.1.6 

Поставување и 

замена на 

дефектни вентили 

и додавање на 

дополнителни 

вентили онаму 

каде што е 

потребно. 

Воведување на 

автоматизација во 

водоснабдувањето

, контрола на 

Рехабилитација/поправка на 

водоводни шахти за вентили 

на доводни линии на 

Водоводна шахта на Бул. 

Гоце Делчев со ул. 

Марксова, водоводна шахта 

Бул. Гоце Делчев со Кузман 

Јосифоски Питу 

Водосна

бдување 
I 2018 Тарифа 

Рутинска со 

(ДДОТ) 

 ден                      

300.000  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  
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нивото на 

резервоарите, дата 

логери за проток и 

притисок. 

2 

Подобрен 

оперативен 

менаџмент 

2,1 

Подобрување на 

перформансите 

на системот за 

дистрибуција на 

вода за пиење 

2.1.9 

Подобрување/надг

радување на 

системот СКАДА 

Рехабилитација на СКАДА 

систем на Резервоар Топташ 

Водосна

бдување 
II 2018 Тарифа 

Рутинска со 

(ДДОТ) 

 ден                      

500.000  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води.  

Набавка на Влечна цистерна 

за интервенции при 

рутински активности за 

намалување на 

запушувањата на мрежата  

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

III 2017 Тарифа 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                         

20.000  

 ден                                        

-  

 ден                      

720.000  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Цистерна Там-рико за 

интервенции при рутински 

активности за намалување 

на запушувањата на 

мрежата  

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2018 Тарифа 

Инвестициј

а во 

рехабилита

ција 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                      

300.000  

 ден                                        

-  

 ден                 

1.200.000  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Набавка на Електричен 

ударен чекан (мал и голем) 

за интервенции при 

рутински активности за 

намалување на 

запушувањата на мрежата  

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2018 Тарифа 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                         

20.000  

 ден                                        

-  

 ден                      

400.000  

 ден                                        

-  
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4 

Подобрено читање, 

фактурирање и 

наплата 

4,2 

Подобрување на 

ефикасноста на 

наплатата 

4.2.4 

Промоција на нови 

(автоматски) 

методи за плаќање 

Систем за електронска 

наплата на сметки 

Услуги за 

поддршк

а 

I 2018 Тарифа 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                         

60.000  

 ден                                        

-  

 ден                 

1.200.000  

 ден                                        

-  

4 

Подобрено читање, 

фактурирање и 

наплата 

4,2 

Подобрување на 

ефикасноста на 

наплатата 

4.2.4 

Промоција на нови 

(автоматски) 

методи за плаќање 

Надградба на постоечки 

софтвер за наплата 

Услуги за 

поддршк

а 

I 2018 Тарифа 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                         

80.000  

 ден                                        

-  

 ден                      

600.000  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 1: Делумна 

замена на главен колектор 

во должина од 1197.28м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

21.985.032  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 2: 

Продолжување на главен 

колектор кон 

пречистителната станица 

DN800 во должина од 

651.18м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

8.787.802  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 3: 

Продолжување на 

канализациска мрежа 

Тризла 

(Богомилска/Дравска,  

Дравска/Моравска,  Толе 

Паша /Маркови Кули,  Толе 

Паша II,  Раде Иваноски,  

Маркови Кули,  Мавровска) 

во должина од 1212.89м  

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

14.243.572  

 ден                                        

-  
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1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 4: Нов главен 

колектор на „Тризла“ 

„Егејска“/„Димо 

Наредникот“ во должина од 

2779.1м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

57.991.329  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 5: Замена и 

продолжување на Главен 

колектор ,,Kej 1-ви Maj“ во 

должина од 2785.5м  

(Замена на Главен колектор 

,,Kej 1-ви Maj“ во должина 

од 2054.85м и  

Продолжување на главен 

колектор “Кеј 1-ви мај“ во 

должина од 730.65м) 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

36.062.439  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 6: 

Продолжување и замена на 

Главен колектор „Kej 9-ти 

Септември” во должина од 

3598.04м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

43.836.626  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 7: Нов главен 

колектор “Сточен Пазар“во 

должина од 429.91м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

3.129.536  

 ден                                        

-  
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1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 8: Заменување 

и продолжување на 

канализациска мрежа “Цар 

Самоил”/”Блаже Конески” 

во должина од 1492.38м 

(Заменување и 

продолжување на 

канализациона мрежа 

Штавичко мало (Цар 

Самоил) во должина од 

1141.45м 

Замена и продолжување на 

главен колектор Блаже 

Иваноски во должина од 

350.93м) 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

20.303.557  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 9: Нов 

индустриски колектор "Леце 

Котески" во должина од 

341.34м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

3.084.721  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 10: Нов 

индустриски колектор 

"Александар Македонски" 

во должина од 845.41м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

14.815.704  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

Делница бр. 11: Нов 

индустриски колектор „15-

ти Корпус" во должина од 

633,12м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

5.504.227  

 ден                                        

-  
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треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 12: Главен 

колектор ,,11-ти Октомври“ 

во должина од 715.48м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

9.149.044  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 13: Главен 

колектор ,,Дабнички канал“ 

во должина од 648.61м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

6.701.590  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 13А: Главен 

колектор ,,Ердован 

Шабаноски“ во должина од 

314.33м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

2.240.975  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

Делница бр. 14: Нов главен 

колектор ,,Kej 19-ти 

Септември" во должина од 

925.68м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

8.484.148  

 ден                                        

-  
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отпадни води отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 15: Главен 

колектор –Штавичко маало 

,,J.Грабулоски“/ „Динара"/ 

„Рампо Стојаноски" во 

должина од 858.99м 

(Главен колектор –Штавичко 

маало - „Рампо Стојаноски" 

во должина од 429,91м 

Главен колектор –Штавичко 

маало - „Jордан Грабулоски“ 

во должина од 232.30м 

Главен колектор –Штавичко 

маало - „Динара“ во 

должина од 196.78м) 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

4.944.011  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 16: Главен 

колектор Чачорица во 

должина од 1106.7м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

13.198.407  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 17: Главен 

колектор „Мице Козар" во 

должина од 728.48м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

6.999.574  

 ден                                        

-  
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1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 18: Главен 

колектор „Вера Циривири” 

во должина од 927.14м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

18.504.079  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 20: 

Продолжување на главен 

колектор “Кеј 1-ви Мај“ во 

должина од 636.85м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

6.131.671  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 20.1: Нов 

главен колектор „Богомила" 

во должина од 149.68м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                      

820.833  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 20.2: Нов 

главен колектор „Сремска" 

во должина од 148.09м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                      

981.521  

 ден                                        

-  
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1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 20.3: Нов 

главен колектор „Koсовска" 

во должина од 180.23м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

1.182.200  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Делница бр. 20.4: Нов 

колектор  "Кораб" во 

должина од 32,94м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

1.521.604  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Дел 1: Штавичко Маало со 

вкупна должина од 4986,2м 

Секција А - 632,8м 

Секција B - 575,6м 

Секција M, O - 172м 

Секција C, D, L - 425м 

Секција G - 498,4м 

Секција N - 880.2м 

Секција R - 429,2м 

Секција S - 941,9м 

Секција P, Q, T - 431,1м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

48.952.470  

 ден                                        

-  



  

 

92 
 

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Дел 2: Чачорица со вкупна 

должина од 5812,9м 

Секција А - 632,8м 

Секција B - 575,6м 

Секција M, O - 172м 

Секција C,D,L - 425м 

Секција G - 498,4м 

Секција N - 880.2м 

Секција R - 429,2м 

Секција S - 941,9м 

Секција P, Q, T - 431,1м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

51.192.896  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Дел 3: Кузман Јосифоски 

Питу со вкупна должина од 

4717.55м 

Секција O - 53,6м 

Секција R - 111,1м 

Секција S - 111,9м 

Секција U - 53,6м 

Секција V - 500,9м 

Секција W - 73,5м 

Секција Z - 574,8м 

Секција B - 45,8м 

Секција C - 66,6м 

Секција D - 66,7м 

Секција E - 42,5м 

Секција F - 106,6м 

Секција G - 116,6м 

Секција L - 121,6м 

Секција M - 786,6м 

Секција P - 201,1м 

Секција А - 758,1м 

Секција N - 718,65м 

Секција Q - 34,94м 

Секција T - 70,31м 

Секција X - 58,47м 

Секција Y - 43,58м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

46.055.540  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

Дел 4: Ножот со вкупна 

должина од 3228.6м 

Секција A - 249.87м 

Секција B - 574.76м 

Секција C - 558.50м 

Секција D - 219.06м 

Секција F - 411.88м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

35.962.290  

 ден                                        

-  
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треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Секција G - 459.97м 

Секција M - 82.55м 

Секција E - 240м 

Секција H - 166.51м 

Секција I - 265.5м 

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Дел 5: Тризла со вкупна 

должина од 5784,9м 

Секција А - 983.5м 

Секција B,C,D,E,G - 501м 

Секција F - 923.8м 

Секција M,L,N - 558м 

Секција O,P - 279.3м 

Секција R,Y,V - 1168,4м 

Секција К - 778м 

Секција Z,T,W,S,X - 380,2м 

Секција U,H - 212,7м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

63.161.322  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Дел 6: Варош со бараки со 

вкупна должина од 

3275.62м 

Секција A  - 750.55м 

Секција B  - 366.33м 

Секција C  - 258.10м 

Секција D  - 204.53м 

Секција E  - 604.23м 

Секција F  - 107.08м 

Секција G  - 113.1м 

Секција H  - 471.1м 

Секција I  - 318.84м 

Секција L - 81.76м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

33.624.788  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Дел 7: Точила - долен дел со 

вкупна должина од 

2244.82м 

Секција A - 135.05м 

Секција B - 191.05м 

Секција C - 85.02м 

Секција D - 140.53м 

Секција E - 1531.67м 

Секција F - 39м 

Секција G - 38.5м 

Секција L - 48.5м 

Секција M - 35.5м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

20.043.931  

 ден                                        

-  
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1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Дел 8: Сточен Пазар со 

вкупна должина од 

3393.48м 

Секција A - 1107.2м 

Секција B - 514.84м 

Секција F - 56.5м 

Секција C - 372.4м 

Секција D - 745.12м 

Секција E - 128.31м 

Секција M - 78.03м 

Секција N - 127.03м 

Секција P - 127.02м 

Секција R - 137.03м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

26.696.831  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Дел 9: Индустриски 

колектор по Александар 

Македонски низ Црн Бор со 

приклучок во главен 

колектор со вкупна должина 

од 2875.67м 

Секција S - 2875.67м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

17.007.690  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Дел 10: Гоце Делчев, 

Победа, Леце Котески, 

Ножот, дополнување на Кеј 

1ви Мај со вкупна должина 

од 6552.49м 

Секција II.1 Победа - 

790,76м 

Секција II.2 1ви Мај - 220м 

Секција II.3 Ножот - 766,54м 

Секција II.4 Гоце Делчев - 

1766,43м 

Секција II.5 Леце Котески - 

2208,76м 

Додатни улици   

Булевар - 200м 

II Железнички премин - 

170м 

Бул. Гоце Делчев - 160м 

Кордун  - 220м 

Дрварска - 50м 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

66.021.873  

 ден                                        

-  
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1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Препумпна станица за 

отпадни води Леце Котески 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                      

500.000  

 ден                                        

-  

 ден                 

5.614.727  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Препумпна станица за 

отпадни води 15-ти Корпус 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                      

200.000  

 ден                                        

-  

 ден                 

4.456.477  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.1 

Проширување на 

канализацискиот 

систем во сите 

делови од 

агломерацијата за 

отпадни води. Сите 

проширувања 

треба да 

претставуваат 

одделни системи 

(види мерка 2.2) 

Препумпна станица за 

отпадни води Орде Чопела-

Варош 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                      

200.000  

 ден                                        

-  

 ден                 

3.811.332  

 ден                                        

-  

6 

Подобрен 

организациски 

капацитет, 

управување и 

капацитет на 

вработените 

6,1 

Поголема 

ефикасност на 

персоналот 

6.1.2 

Развој на 

менаџментот/лиде

рскиот тим, 

ангажирање 

стручни лица и 

обука на 

постојниот 

персонал. 

Ново вработување на 12 

лица во единица водовод 

според актот за 

систематизација 

Водосна

бдување 
I 2017 Тарифа 

Рутинска со 

(ДДОТ) 

 ден                 

4.320.000  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  
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6 

Подобрен 

организациски 

капацитет, 

управување и 

капацитет на 

вработените 

6,1 

Поголема 

ефикасност на 

персоналот 

6.1.2 

Развој на 

менаџментот/лиде

рскиот тим, 

ангажирање 

стручни лица и 

обука на 

постојниот 

персонал. 

Ново вработување на 4 лица 

во единица одведување на 

отпадни води според актот 

за систематизација 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Тарифа 
Рутинска со 

(ДДОТ) 

 ден                 

1.440.000  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

6 

Подобрен 

организациски 

капацитет, 

управување и 

капацитет на 

вработените 

6,1 

Поголема 

ефикасност на 

персоналот 

6.1.2 

Развој на 

менаџментот/лиде

рскиот тим, 

ангажирање 

стручни лица и 

обука на 

постојниот 

персонал. 

Ново вработување на 4 лица 

во административна 

единица според актот за 

систематизација 

Услуги за 

поддршк

а 

I 2017 Тарифа 
Рутинска со 

(ДДОТ) 

 ден                 

1.440.000  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

3 

Подобрено/воспост

авено управување 

со средства 

3,1 

Развој/комплети

рање на 

регистарот на 

средства 

заснован врз ГИС 

3.1.2 

Пренос на сите 

средства во 

функција од 

соодветните 

носители 

(општината, 

државата итн.) 

Пренос на средства од 

донација за реконструкција 

на примарна канализациска 

мрежа од ИПА Проект - 

ФАЗА 1 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2017 Донација 
Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

3 

Подобрено/воспост

авено управување 

со средства 

3,1 

Развој/комплети

рање на 

регистарот на 

средства 

заснован врз ГИС 

3.1.2 

Пренос на сите 

средства во 

функција од 

соодветните 

носители 

(општината, 

државата итн.) 

Пренос на средства од 

донација за реконструкција 

на примарна канализациска 

мрежа од ИПА Проект - 

ФАЗА 2 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2018 Донација 
Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,2 

Поголема 

покриеност со 

услугата за 

собирање и 

одведување 

отпадни води 

1.2.2 

Приклучување на 

системот за 

отпадни води на 

неприклучените 

домаќинства 

Изградба на примарна 

канализациска мрежа во 

населените места според 

план на инвестиции на 

општина Прилеп 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2018 
Буџет на 

општина 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден              

12.000.000  

 ден                                        

-  

1 

Проширена 

покриеност со 

услуги 

1,1 

Проширување на 

покриеноста со 

услугата за 

снабдување со 

вода за пиење 

1.1.6 
Изградба на нова 

водоводна мрежа 

Прошитување на водоводна 

мрежа според план на 

инвестиции на општина 

Прилеп 

Водосна

бдување 
I 2018 

Буџет на 

општина 

Нова 

инвестициј

а 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                 

4.000.000  

 ден                                        

-  
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4 

Подобрено читање, 

фактурирање и 

наплата 

4,1 

Подобрување на 

читањето и 

фактурирањето 

4.1.1 

Спроведување на 

целосно 

истражување на 

корисниците. 

Проширување на 

модулот за 

корисници во 

рамки на дата-

базата. Географско 

утврдување на 

локацијата на 

приклучоците. 

Развој на 

ажурирана 

рутинска 

процедура. 

Потпишување на 

договори со сите 

корисници. 

Целосно ажурирање на 

базата на корисници за 

водоснабдување  

Водосна

бдување 
I 2018 Тарифа 

Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

4 

Подобрено читање, 

фактурирање и 

наплата 

4,1 

Подобрување на 

читањето и 

фактурирањето 

4.1.1 

Спроведување на 

целосно 

истражување на 

корисниците. 

Проширување на 

модулот за 

корисници во 

рамки на дата-

базата. Географско 

утврдување на 

локацијата на 

приклучоците. 

Развој на 

ажурирана 

рутинска 

процедура. 

Потпишување на 

договори со сите 

корисници. 

Целосно ажурирање на 

базата на корисници за 

одведување на отпадни 

води 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2018 Тарифа 
Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

4 

Подобрено читање, 

фактурирање и 

наплата 

4,1 

Подобрување на 

читањето и 

фактурирањето 

4.1.3 

Набавка и 

монтирање на 

водомерите и 

воведување на 

програма за 

замена на 

Изработка на годишна 

програма за замена на 

водомерите 

Други 

услуги 
II 2018 Тарифа 

Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  
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водомерите. 

4 

Подобрено читање, 

фактурирање и 

наплата 

4,2 

Подобрување на 

ефикасноста на 

наплатата 

4.2.4 

Промоција на нови 

(автоматски) 

методи за плаќање 

Кампања за промоција на 

електронско плаќање на 

сметки врз база на 

изработеното софтверско 

решение 

Водосна

бдување 
I 2018 Тарифа 

Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

4 

Подобрено читање, 

фактурирање и 

наплата 

4,2 

Подобрување на 

ефикасноста на 

наплатата 

4.2.4 

Промоција на нови 

(автоматски) 

методи за плаќање 

Кампања за промоција на 

електронско плаќање на 

сметки врз база на 

изработеното софтверско 

решение 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2018 Тарифа 
Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

5 

Подобрено 

финансиско 

управување 

5,1 

Утврдување на 

тарифи за 

надомест на 

трошоците за 

сите водни 

услуги 

5.1.1 

Подготовка на 

детална анализа 

на трошоците врз 

основа на одделни 

сметки (види 

мерка 5.2), 

вклучувајќи и 

редистрибуција на 

трошоците за  

услугите 

План за оптимално 

искористување на 

можностите на 

софтверското решение за 

утврдување  и дистрибуција 

на трошоците  

Водосна

бдување 
I 2018 Тарифа 

Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

5 

Подобрено 

финансиско 

управување 

5,1 

Утврдување на 

тарифи за 

надомест на 

трошоците за 

сите водни 

услуги 

5.1.1 

Подготовка на 

детална анализа 

на трошоците врз 

основа на одделни 

сметки (види 

мерка 5.2), 

вклучувајќи и 

редистрибуција на 

трошоците за  

услугите 

План за оптимално 

искористување на 

можностите на 

софтверското решение за 

утврдување  и дистрибуција 

на трошоците  

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2018 Тарифа 
Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

5 

Подобрено 

финансиско 

управување 

5,1 

Утврдување на 

тарифи за 

надомест на 

трошоците за 

сите водни 

услуги 

5.1.4 

Подготовка на 

детална анализа 

на приходите 

(приходите од 

помошните услуги 

треба одделно да 

се претстават) 

План за оптимално 

искористување на 

можностите на 

софтверското решение за 

утврдување  и дистрибуција 

на приходите 

Водосна

бдување 
I 2018 Тарифа 

Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  
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5 

Подобрено 

финансиско 

управување 

5,1 

Утврдување на 

тарифи за 

надомест на 

трошоците за 

сите водни 

услуги 

5.1.4 

Подготовка на 

детална анализа 

на приходите 

(приходите од 

помошните услуги 

треба одделно да 

се претстават) 

План за оптимално 

искористување на 

можностите на 

софтверското решение за 

утврдување  и дистрибуција 

на приходите 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

I 2018 Тарифа 
Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

6 

Подобрен 

организациски 

капацитет, 

управување и 

капацитет на 

вработените 

6,1 

Поголема 

ефикасност на 

персоналот 

6.1.1 

Подобра 

организациска 

структура и 

структура на 

вработените 

Изработка на план за 

вработување согласно 

потребите по работни 

едници 

Водосна

бдување 
II 2018 Тарифа 

Рутинска со 

(ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

6 

Подобрен 

организациски 

капацитет, 

управување и 

капацитет на 

вработените 

6,1 

Поголема 

ефикасност на 

персоналот 

6.1.1 

Подобра 

организациска 

структура и 

структура на 

вработените 

Изработка на план за 

вработување согласно 

потребите по работни 

едници 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Тарифа 
Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

6 

Подобрен 

организациски 

капацитет, 

управување и 

капацитет на 

вработените 

6,1 

Поголема 

ефикасност на 

персоналот 

6.1.5 

Надзор на 

успешноста, 

известување и 

учество во 

утврдувањето на 

споредените 

мерила  

Изработка на план за 

стимулација и мотивација на 

вработените 

Водосна

бдување 
II 2018 Тарифа 

Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

6 

Подобрен 

организациски 

капацитет, 

управување и 

капацитет на 

вработените 

6,1 

Поголема 

ефикасност на 

персоналот 

6.1.5 

Надзор на 

успешноста, 

известување и 

учество во 

утврдувањето на 

споредените 

мерила  

Изработка на план за 

стимулација и мотивација на 

вработените 

Одведув

ање на 

отпадни 

води 

II 2018 Тарифа 
Рутинска 

без (ДДОТ) 

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  

 ден                                        

-  
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Прилог 1 – Вработени и организација на ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп 

Слика A-1: Сегашна организациска структура на ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп 
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ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп има обврски за ревизија и изготвува Законски 

Извештаи според Законски прописи и ги доставува до Управата за Јавни Приходи и до 

Централниот Регистар на Република Македонија, а за потребите на менаџментот и органите на 

управување подготвува Извештаи по МСС. Програмата за сметководство нуди можности за 

соодветно информирање согласно потребите на менаџментот и органите на управување. 

Обврска на Раководителот на финансов сектор е да провери дали ЈКП„Водовод и 

канализација“- Прилеп е во план и програма изготвена од  Државен завод за ревизија. 

Доколку не е во планот и програмата се постапува со распишување на постапка согласно 

Законот за јавни набавки и повикување на комерцијална надворешна ревизија и така 

ревидираната годишна сметка за деловната година се поднесува заклучно со 30-06 наредната 

година до Централен регистар на РМ. Управниот одбор целосно е информиран и за 

кварталните извештаи кои се доставуваат до оснивачот Општина Прилеп, годишната сметка за 

деловната година и ревизорскиот извештај исто донесен за деловната година. 

Работењето во претпријатието е на две организациони единици од аспект на трошковното 

работење  од финансиски и технички аспект  соодветно според Законските прописи и Контниот 

план во Република Македонија. 

Изготвените Финансиски извештаи  (тримесечен и годишен) се разгледуваат од страна на  

менаџментот како и од органите за управување- со одлука од Управен и Надзорен Одбор како 

и одлука на Совет на Општина Прилеп.   

 
ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп своето работење го врши согласно Законските прописи 

на Република Македонија- Законот за Јавни претпријатија, Законот за административни 

службеници, Законот за вработени во јавен сектор, Закон за спроведување на вода за пиење и 

одведување со отпадни води, Закон за комунални дејности, Закон за трговски друштва, Закон 

за локална самоуправа и други закони и подзаконски акти.  

Обврски за ревидирање на Финансиските извештаи ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп ги 

извршува согласно именованите Законски прописи и подлежи на контрола на Управата за 

Јавни приходи и Државниот завод за ревизија. Ревизијата на работењето (Operation Audit) чиј 

резултат преставува давање мислење за ефикасното и ефективното користење на средствата 

на ревидираниот субјект се извршува преку надворешна ревизија. За потребите на 

менаџментот, органите на управување и Советот на Општина Прилеп, се подговтвува 

тромесечни и годишни финансиски извештаи со сите неопходни менаџерски информации за 

фактурирање на вода, наплата, биланси по МСС (Меѓународни Сметководствени Стандарди), 

помошни анализи и показатели за давење соодветна слика за претпријатието и преземање 

соодветни чекори. 

Финансиските извештаи за финасиската успешност за ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп 

претставува систем на финансиски и други контроли, вклучувајќи ги и организационата 

структура, методите, процедурите на работење и внатрешна ревизија, воспоставени и 

имплементирани од раководните лица на субјектот во согласност со поставените цели за да 

овозможат извршување на активностите на транспарентен, регуларен, економичен, ефикасен 
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и ефективен начин, преку: Доверливост и интегритет на информациите; Примена на 

законските прописи, интерни акти, насоки на раководството; Раководење и чување на 

ресурсите; Економично, ефикасно и ефективно користење на средствата; Воспоставениот 

систем на финансиски менаџмент и контрола претставува поголеми надлежности и 

одговорности на менаџментот на правните субјекти, (градоначалникот на општината, директор 

на јавното претпријатие односно раководителот на соодветниот сектор). Согласно Законот за 

јавна внатрешна финансиска контрола, Меѓународните стандарди за ревизија и стандардите за 

внатрешната контрола во јавниот сектор, менаџментот е според  должноста  воспоставува 

организациона структура и процедури и истите ги имплементира во секојдневната активност 

на субјектот. Овие процедури јасно ги дефинира и назначува одговорностите и 

ограничувањата во писмена форма. 
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Р.бр Конто ОПИС Реализирано со 
31.11.2017 и 

планирано за 12м. 

Планирано 2018 година 

1 740 Приходи од продажба на производи 137,325,346.00 147,661,952.00 

    Приходи од вода-граѓани 81,531,341.00 85,607,908.00  

    Приходи од вода -претпријатија 34,800,431.00 36,540,453.00  

    Приходи од разлика на вода 800,126.00 840,132.00  

    Приходи од одржување 8,728,927.00 9,165,373.00  

    Приходи од канализација 10,593,219.00 14,593,219.00  

    Приходи од нови инсталации 275,463.00 289,236.00  

    Приходи од водомерна работилница 548,727.00 576,163.00  

    Приходи од повторно приклучување 47,112.00 49,468.00  

2 747 Приходи од наемнина 183,720.00 192,906.00  

          

3 765 Приходи од отпис на обврски 48,956.00 51,404.00  

          

5 769 Други неспомнати приходи 14,000,000.00 14,000,000.00  
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6 774 Приходи од камати 2,304,202.00 2,419,412.00  

          

7 779 Приходи од судски,адвокатски,нотарски трошоци 415,919.00 436,715.00  

          

    Вкупно приходи 154,278,143.00 164,762,389.00 

 
 
 
 

Ред. 
Бр 

Конто ОПИС 
Реализирано со 

31.11.2017 и 
планирано за 12м. 

Планирано 2018 година 

1 401 Потрошен материјал 19,870,571.00 29,281,050.00 

    Потрошен материјал за тековно одржување 7,321,083.00 7,687,137.00 

    Потрошен канцелариски материјал 219,280.00 230,244.00 

    Потрошен хлор 231,805.00 243,395.00 

    Потрошен друг материјал 381,171.00 400,230.00 

    Потрошен материјал за одржување хигиена 56,242.00 59,054.00 

    Потрошена вода Студенчица 11,660,990.00 20,660,990.00 

2 403 Потрошена енергија 5,922,010.00 5,922,010.00 
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    Потрошена електрична енергија 4,098,391.00 4,098,391.00 

    Потрошено гориво за товарни возила 865,771.00 865,771.00 

    Потрошено гориво за патнички  возила 603,304.00 603,304.00 

    Потрошена нафта за греење 300,271.00 300,271.00 

    Потрошено мазиво 18,772.00 18,772.00 

    Потрошени дрва за огрев 35,501.00 35,501.00 

          

3 408 Отпис на ситен инвентар и авто гуми 474,357.00 498,075.00 

          

4 411 Транспортни трошоци 817,390.00 858,260.00 

    Трошоци за фиксни телефонски услуги 130,394.00 136,914.00 

    Тошоци за ПТТ услуги и достава 237,375.00 249,244.00 

    Трошоци за такси услуги     

    Трошоци за мобилни телефони 372,053.00 390,656.00 

    Трошоци за ост.телекомуникациски услуги 77,568.00 81,446.00 

5 412 Надворешни услуги 56,213.00 56,213.00 

    Трошоци за услуги за веб     
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    Трошоци за останати надворешни услуги 56,213.00 56,213.00 

6 413 Трошоци за услуги 1,758,028.00 1,845,929.00 

    Ттошоци за инвестиционо одржување     

    Трошоци за тековно одржување 333,782.00 350,471.00 

    Трошоци за одржување на хардвер и софтвер 288,247.00 302,659.00 

    Трошоци за серв.и поправка на пат.авто.и 727,753.00 764,141.00 

    Трошоци за агенција за обезбедување имот 0.00 0.00 

    Занаетчиски услуги и поправки 338,159.00 355,067.00 

    Баждарење на хлорни цилиндри и водомери 70,087.00 73,591.00 

          

7 414 Трошоци за закуп на дел.простории-магацин 410,391.00 430,911.00 

          

8 415 Трошоци за комунални услуги 674,395.00 708,115.00 

          

9 416 Трошоци за стекнати нови знаења 123,313.00 246,626.00 

          

10 417 Трошоци за реклама и пропаганда 305,127.00 305,127.00 

          

11 419 Останати нематеријални трошоци 5,017,559.00 6,688,850.00 
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    Трошоци за ревизија 216,000.00 216,000.00 

    Трошоци за адвокатски услуги 85,985.00 2,000,000.00 

    Трошоци за нотарски услуги 209,582.00 838,328.00 

    Трошоци за извршители-проценители 226,665.00 237,998.00 

    Трошоци за контрола на квалитет на вода 1,292,345.00 1,356,962.00 

    Трошоци за регистрација на возила 81,001.00 85,051.00 

    Услуги-сезонски работници 1,994,124.00 997,062.00 

    Останати неспомнати трошоци - отстапувања 129,983.00 136,482.00 

    ХТЗ ОПРЕМА 781,874.00 820,967.00 

12 4210 Вкалкулирана плата 61,324,738.00 61,324,738.00 

    Собирање на вода 39,849,536.00 39,849,536.00 

    Отпадни води 2,803,488.00 2,803,488.00 

    Помошни услуги 10,286,761.00 10,286,761.00 

    Услуги за поддршка 8,384,953.00 8,384,953.00 

13 4211 Вкалкулиран надомест за плати 3,724,671.00 3,724,671.00 

    Надомест за боледување 157,440.00 157,440.00 

    Надомест за годишен одмор 1,528,403.00 1,528,403.00 
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    Надомест за државни празници 2,038,828.00 2,038,828.00 

          

14 422 Останати трошоци за вработени 9,748,092.00 6,781,545.00 

    Трошоци за помош за смрт на вработени 53,428.00 53,428.00 

    Трошоци за оптпремнина 206,180.00 412,360.00 

    Трошоци за јубилејни награди 3,272,727.00 100,000.00 

    Трошоци за регрес за годишен одмор 2,935,757.00 2,935,757.00 

    Трош.за Новогодишен надомест до пропишан износ 3,280,000.00 3,280,000.00 

15 434 Амортизација 29,000,000.00 29,000,000.00 

          

16 440 Надоместоци и трошоци за вработени 592,468.00 701,320.00 

    Трошоци за патни сметки во земјата 303,182.00 303,182.00 

    Трошоци за ноќевање во земјата 34,036.00 68,072.00 

    Трошоци за ноќевање во странство 31,822.00 95,466.00 

    Патни трошоци во земјата 49,096.00 51,551.00 

    Патни трошоци во странство 1,477.00 1,551.00 

    Трошоци за вработени-задолжителни прегледи 172,855.00 181,498.00 

      0.00 0.00 
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17 442 Трошоци за надомест на УО и НО 90,180.00 94,689.00 

    Трошоци за надомест на УО 86,301.00 90,616.00 

    Трошоци за надомест на НО 3,879.00 4,073.00 

18 
443-
444 

Спонзорства,донации и репрезентација 814,931.00 814,931.00 

    Спонзорства на физички лица и правни субјекти 35,455.00 35,455.00 

    Донации на физички лица и правни субјекти 58,191.00 58,191.00 

    Репрезентација 721,285.00 721,285.00 

19 445 Трошоци за осигурување 129,993.00 129,993.00 

    Трошоци за осигурување на нематеријални с-ва 0.00 0.00 

    Трошоци за осигурување на материјални с-ва 129,993.00 129,993.00 

20 
446-
447 

Банкарски услуги,чланарини и давачки 744,045.00 734,096.00 

    Трошоци за банкарски услуги 181,079.00 181,079.00 

    Трошоци за провизии 122,609.00 122,609.00 

    Трошоци за Централен регистар 22,369.00 22,369.00 

    Чланарини за комори,здруженија 218,999.00 218,999.00 

    Трошоци за радиодифузна такса 9,949.00 0.00 
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    Трошоци за административни такси 117,043.00 117,043.00 

    Трошоци за бенифициран стаж 71,015.00 71,015.00 

    Трошоци за кредитни картички 982.00 982.00 

21 449 Останати трошоци од работењето 664,399.00 697,619.00 

    Трошоци за судски такси 22,196.00 23,306.00 

    Трошоци за претплата на весници,списанија 1,365.00 1,433.00 

    Трошоци за огласи и конкурси-Јавни набавки 640,838.00 672,880.00 

22 455 Вредносно усогласување по тужби 1,774,596.00 1,863,325.00 

    Вредносно усогласување по тужби без пресуда 1,696,430.00 1,781,251.00 

    Вредносно усогласување по тужби со пресуда 78,166.00 82,074.00 

23 468 Казни и штети од работењето 28,090.00 28,090.00 

          

24 469 Останати расходи од работењето 64,473.00 64,473.00 

    Трошоци за спорови 64,473.00 64,473.00 

    Трошоци за присилна наплата     

25 479 Камати од работењето 59,614.00 59,614.00 

      59,614.00 59,614.00 
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Вкупно расходи 144,189,644.00 152,860,270.00 

     
  

Загуба     

     
  

Добивка 10,088,499.00 11,902,119.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Визијата на ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп е да биде претпријатие:
	 чиишто услуги го подобруваат квалитетот на животот;
	 обезбедува функционална водоводна и канализациона инфраструктура;
	 допринесува за унапредување на животната средина со запазување на сите меѓународни стандарди и прописи;
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