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1.  ФИЛТЕР СТАНИЦА 

 

 

Paботата на Филтер станицата и оваа година е успешно остварена за континуирано производство  на 

чиста вода со квалитет кој ги задоволува законските прописи. 

Од аспект на количините на вода преработени се 1438215 m
3
 сурова вода, а во мрежа се пуштени 

1219506 m
3
 чиста вода. Споредено со претходните години е зголемена   потрошувачката на вода во 

мрежата. Зголемувањето на потрошувачката е кај сите месеци, а преглед на потрошувачката во 

споредба со претходните години е дадена во табелата :  

година Вода во резервоар m
3
 Вода во мрежа m

3
 

2012 1136560 1080662 

2013 1109294 1043561 

2014 1065008 1033611 

2015 1285024 1219506 

 

Режимот на работа, односно регулацијата на количините на сурова вода беше прилагодуван спрема 

потрошувачката, а во координација со Водостопанство-Берово.  

Бидејки се работи за рачно регулирање не е можно прецизно предвидување на потрошувачката и 

прецизно регулирање, за во целост да се избегнат загубите од прелив. Регулирањето на дотокот  на 

вода пуштени од акумулацијата, беше вршен од страна на Водостопанство – Берово, при што на Филтер 

станицата се правеше регулација само на мали количини на вода до месец јули, кога целосното 

регулирање го презеде Водостопанство заради контролирање на притисокот и избегнување на дефекти 

на доводниот цевовод. Заради тоа во последните месеци е зголемена количината на вода од прелив. Во 

наредниот период со искуствата што се стекнаа овие месеци а во координација со Водостопанство ќе се 

обидеме да ги сведеме  и овие загуби на  пониско ниво.  

Количините на вода се дадени во табелата: 

 

Месец 
Сурова вода m

3
 Вода на влез во 

резервоар m
3
 

Вода на влез во 
мрежа m

3
 

Вода од прелив на 
резервоар m

3
 

Јануари 112415 102557 100407 2150 

Февруари 97170 89922 88180 1742 

Март 100674 92273 90816 1457 

Април 104230 94261 92145 2116 
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Мај 115223 102728 100075 2653 

Јуни 132028 116555 114381 2174 

Јули 173238 158083 153899 4184 

Август 137427 121067 111209 9858 

Септември 128775 112067 103461 8606 

Октомври 113420 100190 93397 6793 

Ноември 109621 95949 85302 10647 

декември 113994 99372 86234 13138 

вкупно           1438215 1285024 1219506 65518 

 

Податоците од Скада системот како и претходните години постојано се следеа и  стекнатите  сознанија 

се користеа за планирање на процесот како и  информирањето за можни дефекти и нагли промени во 

водоснабдувањето . 

Во табелата се дадени количините на употребени реагенси при преработката на водата: 

 

Месец 
Алуминиум сулфат  kg Хидратна вар 

kg 
Полиакрил амид PAA     g 

Јануари 5300 2125 10800 

Февруари 6700 2625 13200 

Март 4550 2125 10100 

Април 4500 2300 11200 

Мај 5000 2025 11700 

Јуни 6000 2750 12300 

Јули 5300 2500 10200 

Август 5100 2300 9800 

Септември 5200 2400 10300 

Октомври 5200 2300 9500 

Ноември 5200 1900 9400 

декември 5600 2500 9500 

Вкупно 63650 27850 128000 

 

Од табелата се гледа дека кај  месец Февруари  количините на реагенси се  зголемени ,иако  количините 

на вода се помали во однос на другите месеци. Тоа се должи на влошувањето на квалитетот на суровата 

вода речиси цел месец што детално може да се види во Лабораторискиот извештај. Од летните месеци 

август е со најголема потрошувачка на вода но заради релативно подобриот квалитет на сурова вода 

споредено со февруари потрошувачката на реагенсите не се зголемени. 

Од технички аспект при функционирањето на станицата повторно се појавуваа проблеми со 

високонапонските осигурачи на трафостаницата , кои беа заменети со нови.  

При овие дефекти, заради прекините обично настануваат и проблеми во хлоринаторската станица. Во 

хлоринаторската станица настана оштетување на ињекторот за хлор кој се замени со нов, а се направи и 

ремонт на моторите на пумпите за вода.   

Перењето на филтрите е вршено со потребната динамика, како и перењето на таложникот.Заради 

задржувањето на талогот по зидовите на таложникот се јавува потреба од негово целосно празнење и 

перење што е и направено на секои три месеци. 

  Извршено е и  перење на надворешните површини на филтрите, но како и кај таложникот е потребна 

да се направи  антикорозивна заштита заради се повидливото оштетување. Како планирана активност 

не се реализира санирањето на свлечиштето на земјиштето над филтрите. 

 Извршено е перење и на резервоарите во селата со хиперхлорирање.  
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На  уредувањето на дворното место вработените на станицата и оваа година посветија големо 

внимание. Косење на тревата, нега на засадените  растенија (трендафили , хибискуси), а во саксии 

посадени се и божури. При засадувањето со  цвеќиња  е искористено семето од претходната година.  

2. ЛАБОРАТОРИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА 

Во текот на 2015 година, лабораториската контола на квалитет на водата се спроведуваше во обем и 

континуитет во согласност со техничките можности и потреби. Притоа, се продолжи со  секојденвно 

следење на трендовите на промените кои настануваат на квалитетот на суровата вода, следење на 

процесот на преработка на водата и следење на квалитетот на водата што се пушта во дистрибутивната 

мрежа. Во тој контекст, направени се анализи на 1155 примероци на мерни места кои го опфаќаат 

целокупниот процес, чии број е претставен во табелата, по месеци. 

  

Сурова 

вода 

 

Таложник 

 

Песочен 

филтер 1 

 

Песочен 

филтер 2 

Филтер со 

активен 

јаглен 1 

Филтер со 

активен 

јаглен 2 

 

Резервоар 

 

Вкупно 

Јануари 10 7 6 6 6 6 19 60 

Февруари 16 15 15 15 14 13 29 117 

Март 20 18 18 18 18 18 37 147 

Април 20 18 16 16 14 14 34 132 

Мај 4 3 3 3 3 3 6 25 

Јуни 20 18 17 17 17 17 37 143 

Јули 20 18 18 18 17 17 34 142 

Август 8 6 6 6 6 6 13 51 

Септември 15 15 14 14 14 14 28 114 

Октомври 1      1 2 

Ноември 14 14 14 5 14 14 27 111 

Декември 16 16 16  16 16 31 111 

Вкупно 164 148 143 127 139 138 296 1155 

 

Во понатамошниот текст се презентирани резултатите од извршените мерење и нивното значење во 

однос на процесот на преработка и квалитетот на водата за пиење. 

a) ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ ПАРАМЕТРИ 

a1) Органолептички карактеристики 

1. Боја 
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Суровата вода е континуирано обоена, како резултат на структурата на природните органски материи, 

кои во најголен дел се хумински и фулвински киселини. Обојувањето е во нијанси на жолта боја, а 

степенот на обоеност  во првите шест месеци од годината беше доста интензивен, а во останатите 

месе3ци преовладуваше светло-жолто обоена сурова вода. 

Во преработената вода не е забележано обојување. 

2. Мирис и вкус 
Во текот на  годината, не се забележани мирис и вкус, ниту  во суровата, ниту во преработената вода. 

a2) Матност 

Контролата на таложниот процес, најпрвин се следи преку мерење на матноста со процесен 

турбидиметар на пречистената вода.  

Според Правилникот за безбедност на водата за пиење, максимално дозволената концентрација МДК 

за матност е 1 NTU. На графикот се претставени средните месечни вредности, споредени со МДК 

(максимално дозволена концентрација). 

 

 

Споредба на средните месечни вредности за матност (NTU) со МДК 

а3) рН вредност 

рН вредноста, како мерка на киселост на водата, е важен параметар во произвоството на вода за пиење. 

Според Правилникот за безбедност на водата за пиење, рН вредноста треба да се движи во рамките на 

интервалот од 6,5 до 9,5. На графикот се претставени средните месечни вредности за овој параметар, на 

сурова и финална (преработена) вода. 

 

 

Споредба на средните месечни вредности за рН на сурова и преработена вода 



Извештај за работа на ЈПКР,,Услуга,,-Берово за 2015 година 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Февруари 2016 год 

5 
 
 

рН вредноста на водата е еден од најосетливите параметри во третманот на водата и зависи од 

природата на суровата вода. Од резултатите од добиените вредности претставени на графикот, се гледа 

дека рН на суровата вода во некои месеци е пониска од дозволената долна граница за вода за пиење, 

што бара дополнителна корекција во третманот за постигнување на законски пропишаните вредности, 

кои се постигнати во финалната вода.  

б3) Електроспроводливост 

Со секојдневните мерења на електросповодливоста се добиени податоци, кои се обработени преку 

пресметување на средни месечни вредности и математичка корекција на температура од 25°С. 

 

 

 

Споредба на средните месечни вредности за електроспроводливост на сурова и преработена вода 

(µS/cm) 

Од податоците се гледа дека електроспроводливоста на сурова и преработена вода достигнува 

максимална вредност од околу 180 µS/cm, што споредено со максимално дозволената вредност од 1000 

µS/cm, значи дека водата спаѓа во класата на води со малку минерали (многу меки води). 

б) ХЕМИСКИ ПАРАМЕТРИ 

б1) Неоргански параметри 

Податоци за концентрациите на неорганските супстанци во водата се добиваат преку големата анализа 

од ИЈЗ Скопје, малата анализа од ЗЈЗ Кочани и лабораторијата на филтер станицата. 

1. Азотни соединенија 
Азотните соединенија, амонијак, нитрити и нитрати, не претставуваат закана по квалитетот на водата за 

пиење, бидејќи нивните концентрации постојано се пониски од пропишаните со Правилникот за 

безбедност на водата за пиење. Според повремените мерења во лабораторијата и според податоците 

од надлежните институции, амонијакот се појавува со концентрација помала повеќе од 10 пати од МДК 

0.5 mg/l. 

Секојдневно се следи концентрацијата на нитрати во водата. Нивното присуство во овој период беше 

континуирано, во интервал на концентрации од 0,5-1,1 mg/l, а според  Правилникот за безбедност на 

водата за пиење, дозволена е концентрација од 50 mg/l. 
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Нитритите ги контролира Заводот од Кочани преку редовните анализи и тие исто така се во рамките на 

безбедни концентрации. 

Азотните соединенија, како индикатори на загадување од антропогено потекло, покажуваат дека 

акумулацијата нема таков вид на загадување. 

2. Железо 
Во периодот на годината што го опфаќа извештајот, не се забележани повисоки концентрации на 

железо дури ни во суровата вода, односно неговите концентрации се во рамки на пропишаната 

концентрација за вода за пиење. Со преработката на водата и малку присутното железо значително се 

отстранува и воопшто не го загрозува квалитетот на водата за пиење. Ова е потврдено и со анализите на 

Заводот од Кочани. 

3. Органски параметри 
Вкупната количина на органските материи во суровата и преработената вода е многу важен параметар 

за квалитетот на водата. Поради местоположбата на акумулацијата, опкружена со шума и 

концентрацијата на органски материи во Клепалска и Заменичка Река, во суровата вода има присуство 

на природни органски материи над МДК за вода за пиење. Со хемискиот третман на водата, овие 

соединенија се отстрануваат. Успешноста во отстранувањето е прикажано на графиците кои следуваат, 

преку параметрите TOC (вкупен органски јаглерод), COD (хемиска потрошувачка на кислород) и BOD 

(биолошка потрошувачка на кислород), за сурова и преработена вода. 

    

 

Споредба на средните месечни вредности за TOC на сурова и преработена вода (mg/l) и процент на 

отстранување 

   

 

Споредба на средните месечни вредности за COD на сурова и преработена вода (mg/l) и процент на 

отстранување 
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Споредба на средните месечни вредности за BOD на сурова и преработена вода (mg/l) и процент на 

отстранување 

Од прикажаните податоци, очигледно е дека органските материи успешно се отстрануваат и се одржува 

стабилно ниво на преработка, а со тоа и стабилен квалитет на водата за пиење. 

 

 

4.     Дезинфекција на водата  

Контролата на дезинфекцијата на водата се врши преку мерење на концентрацијата на резидуален хлор 

во финалната вода. Најоптималните концентрации на резидуален хлор на водата од резервоарот се од 

0.4-0.6 mg/l. 

 

Средни месечни концентрации на резидуален хлор (mg/l) 

Како што е прикажано на графикот, концентрацијата на резидуалниот хлор стабилно се одржува во 

оптималниот интервал. 

г) ЗАКЛУЧОК 

Квалитетот на водата за пиење зависи од квалитетот на суровата вода, а според кој е прилагодена 

технологијата на преработка на водата.  

Според податоците од мерењата, во 2013, 2014 и 2015 година, постои тренд на влошување на 

квалитетот на суровата вода, а со тоа и поголемо оптоварување на технолошкиот процес од секаков 

аспект. 
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Ова е прикажано на графикот што следува како споредба на средните месечни вредности за TSS (вкупно 

суспендирани цврсти материи), што кореспондира со заматувањето на суровата вода. 

 

 

Споредба на средните месечни вредности за TSS на сурова вода (mg/l) за  2012, 2013, 2014 и 2015 

година 

Истиот тренд се забележува и доколку се направи истата споредба за концентрацијата на органските 

материи во суровата вода. За илустрација, следува график со споредба на средните месечни 

концентрации на TOC, за 2012,2013, 2014 и 2015 година: 

 

Споредба на средните месечни вредности за TOC на сурова вода (mg/l) за 2012, 2013,2014 и 2015  

година 

Во првата половина на 2015 година е измерен влошен квалитет на суровата вода, но сепак во согласност 

со истиот период претходните две години, но како што е очигледно на сите прикажани графици по сите 

параметри поврзани со  органските материи, отскокнува месец февруари. Во втората половина на 

годината, квалитетот на суровата вода беше релативно стабилен. 

Третманот на водата течеше во континуитет, со што до потрошувачите се дистрибуираше безбедна вода 

за пиење. Ова е потврдено преку лабораториската контрола на филтер станицата и анализите на 

надлежните институции, со редовни контроли. 

3.  Пречистителната станица за отпадни води (ПСОВ)  

 ПСОВ врши прием и пречистување на урбаните отпадни води од градот Берово и селo Русиново. 

Проектиран капацитет на ПСОВ е  14 000 еквивалент жители. Просечното оптоварување (ЕЖ-еквивален 
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жители) на станицата по месеци за бараниот период, земено според податоците за хемиска 

потрошувачка на кислород (COD), може да се види од графикот на сл.1. 

 

 

Сл.1 Просечно оптоварување во ЕЖ на ПСОВ по COD 

 

  Во овој период ПСОВ работеше со петмина вработени. Секој вработен има свои дневни, 

неделни и месечни задолженија зададени според протокол и секој од врабо-тените во потполност ги 

извршува. 

1. Количини на преработена отпадна вода 

  Во 2015 година  ПСОВ има преработено вкупно 70 8325 м³  отпадна вода или во просек 59 027 

м³ месечно а потрошувачката на електрична енергија е вкупно 234 094 KWh или во просек 19 591 KWh 

месечно (сл.2). 

 

                           Сл.2  Преработена отпадна вода и потрошена ел. енергија по месеци 

Намалената количина на преработена отпадна вода во однос на истиот период  од 2014 година 

е последица на поголемите  дефекти на главниот колектор кои се случија во два наврати  во траење од 

по 15 дена како последица на високото ниво на река Брегалница, заради обилните дождови во 

месеците февруари и април 2015 г. 

Во споредба со 2014 г. количината на преработена отпадна вода изгледа вака: 
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параметар 2014 2015 индекс 

пречистена вода (м3) 845355 708325 84 

ел.енергија( kWh) 247026 234094 95 

 

2.Функционирање на машинскиот парк во ПСОВ 

Во периодот за кој се однесува извештајот се извршија следните активности врз агрегатите од 

машинскиот парк: 

1. Се изврши замена на четка на фин филтер (намонтирана резервна четка) 

2. Се изврши замена на комплет каиши на компресор бр.2 . 

3. Се извршија редовни замени на уље и филтри за воздух кај повеќе пумпи и агрегати како и 

друго нивно редовно одржување. 

 

  За функционирањето на секој агрегат се води евиденција и се прави извештај според зададен 

протокол за работа. 

Од изнесеното може да се види дека во 2015 година немаше скоро никакви поголеми дефекти 

на машинската опрема што секако е резултат на нејзиниот квалитет и превземање на навремени мерки 

на нејзино одржување. 

 

3. Лабораториски извештај  

Во склоп на ПСОВ опремена е лабораторија наменета за следење на квалитетот на пречистената 

вода, квалитетот на влезната вода и параметри битни за следење на процесот.  

 

3.1 Физички испитувања 

3.1.1. СС-суспендирани цврсти материи 

Овој параметар го покажува количеството на цврсти материи присутни во отпадната и пречистената 

вода.  

 

 

                   

Сл.3 Средни месечни вредности на СС за отпадна и пречистена вода 
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Сл.4 Ефикасност (степен) на пречистување по СС  

 Од испитувањата се гледа дека во периодот јануари-март имаше мало отстапу-вање од 

бараните вредности на овој параметар. Причините за оваа појава се  последица од дождливиот период 

и нерегулирањето на атмосферската канализација во Берово, при што доаѓа до нагло ладење на 

канализационата вода со што се намалува и активноста на микроорганизмите во истата. Во другиот 

период овој параметар се движеше во законските норми. 

3.2 Хемиски испитувања 

3.2.1 pH на водата 

 Овој параметар  континуирано се следи заради неговата важност околу самото 

функционирање на станицата. Во овој период овој параметар се движеше во дозволе-ните граници.  

3.2.2 BOD5-Биолошка потрошувачка на кислород 

Податоците од добиените лаботаториски мерења  за BOD5 во периодот на извештајот  може да се 

видат во следните графици: 

 

 

 
Сл.5 Средни месечни вредности за BOD5 за отпадна и пречистена вода 
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                                                                  Сл.6 Ефикасност (степен) на пречистување по BOD5 

           Од добиените вредности може да се види дека овој параметар на излезната вода од станицата 

целосно ги достигнува бараните законски норми.  

3.2.3. COD-Хемиска потрошувачка на кислород 

  Резултатите од лабораториските испитувања на овој параметар за бараниот период 

може да се видат во следните графици: 

 

Сл 7. Средни месечни вредности  на COD за отпадна и пречистена вода 

 

Сл.8 Ефикасност (степен) на пречисување по COD 

 Според   добиените резултати од испитувањата може да се каже дека по однос на COD  

ефикасноста на работење на станицата е во рамките на предвидените стандарди. 

 3.2.4 Азотни соединенија 
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 Од азотните соединенија во ПСОВ во овој временски период постојано  се контролира 

само амонијакот а по потреба може да се контролираат и нитрити, нитрати и вкупен азот.  Резултатите 

од испитувањата на амониумот може да се видат на следните графици: 

 
Сл.9 Средни месечни вредности за NH4-N за отпадна и пречистена вода 

 

 

Сл.10 Ефикасност (степен) на пречистување по NH4-N 

 Според  резултатите  од сл.9 и сл.10 се гледа дека отстранувањето на амонијакот во овој 

период е целосно во рамките на законските норми. 

5.Заклучок 

                   Во периодот 01.01.2015 до 31.12.2015год. ПСОВ работеше без прекин. Те-ковните проблеми се 

надминуваа во континуитет. Анализата на  резултатите од лабораториските испитувања покажуваат 

дека пречистувањето на отпадната вода (со многу мали исклучици) ги задоволува законските норми, а 

станицата работи со предвидената ефикасност. Резултат  на тоа е подобрувањето на квалитетот на 

водата во реципиентот р.Брегалница. Проблеми во работењето се јавија поради прекинот на прилив на 

отпадна вода како последица на дефектите на главниот колектор, но после отстранување на дефектите 

проблемите беа надминати. Потребно е постојано преземање на мерки за целосно запирање на 

инфилтрирана површинска вода во канализациониот систем, со што работата на ПСОВ би се 

подобрувала во континуитет. За целосно иско-ристување на капацитетот  од   14 000 ЕЖ потребно е 

приклучување на неприклучените населби кон главниот колектор. 

4. ДУСТРИБУЦИЈА НА ВОДА 
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Rabotnata esinica Distribucija na voda ima za osnovna cel da ovozmo`i uredno i 

redovno  vodosnabduvawe na `itelite na gradot Verovo, kako i na okolnite sela koi se 

priklu~eni na regionalniot vodovod so koj upravuva JPKR ,,Usluga,, Berovo. Za ostvaruvawe na 

ovaa cel potrebna e dobra organizacija. Toa zna~i pokkraj  rabotata vo redovno rabotno  vreme 

potrebna e i  dobra organizacija za nerabotnite denovi, praznicite  i  posle rabotnoto vreme.  

Vo tekovnata 2015 god. vo edinicata za distribuicija na voda  bea vraboteni  sedum  rabotnici 

koi voglavnom ja  obavuvaa svojata osnovna dejnost  odr`uvawe na   dovodniot i  regionalniot 

cevovod, distributivnata mre`a vo Berovo i  vo  selskite naselbi: Smojmirovo, Ma~evo, 

Budinarci, Rusinovo,  Vladimirovo i Mitra{inci. 

 Preku filter stanicata  do krajniot potro{uva~  vo tekot na  2015 godina  do {este selski 

naselbi i Berovo  e distribuirano  1.219.506 m3 voda na  13500 `iteli .  

Tabela na Fakturirana  vоda 

Mesec 

Pu{tena 

voda vo 

mr`a  m3 

Fakturirano 

на 

domakinstvo 

m3 

Fakturirano 

na dukani  m3 

Fakturirano 

na prvni 

lica  m3 

Vkupno 

m3 

Koeficient 

na 

fakturirana 

voda m3 

Januari 85.745 30.356    525 4.051 34.932 40.7 

Fevruari 76.351 28.916    487 2.868 32.271 42.2 

Mart 80.926 29.508    450 3.361 33.319 41.1 

April 81.529 30.924    506 4.121 35.551 43.6 

Maj 82.232 31.326    541 3.190 35.057 42.6 

Juni 89.994 38.465    782 2.686 41.933 46.6 

Jули 153.899 45.532 1.140 2.888 49.560 32.2 

Август 111.209 42.272 1.240 2.895 46.407 41.7 

Септември 103.461 37.318 1.048 3.102 41.468 40.1 

Октомври 93.397 36.989 1.002 2.714 40.705 43.6 

Ноември 85.234 33.844    940 2.500 37.284 43.7 

Декември 86234 31.483    961 2.333 34.777 40.3 

VKUPNO 1.219.506 416.933 9.622 36.709 463.264 37.99 

 

JPKR ,,Usluga,, vo minatata godina go odr`uva{e dovodniot ceovod f 500 azbest 

cementni cevki so dol`ina od 1.800 m1, regionalniot cevovo d od PVC so dijametar f400  do f 

160 so dol`ina 21.800 m1, distributivnata mre`a vo Berovo so f 50 do  f400 so dol`ina od 

22.760 m1 i distributivna mre`a  vo selskite  naselbi so f50  do f160 so  dol`ina od 16.000 m1  

od PHD  azbestcementni i PVC cevki so   fkupna dol`ina {to JKPR „Usluga“ ja odr`uva 
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iznesuva 63 km. Pokraj toa  Usluga gi odr`uva{e  isto taka i {este rezervoari  i  tri pumpni 

stanici vo Berovo i Rusinovo. 

Оваа година немаше некои поголеми проекти за замена на дотраената азбестно 

цементна мрежа во Берово и во селските населби каде има потреба од целосна реконструкција 

на истата, а тоа посебно е потребно во с. Русиново, с. Владимирово и с Смојмирово. Со 

постепена замена на азбестно цементната мрежа би се намалиле доста добар дел од загубите 

на вода, која сега е присутна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vo selskite naselbi Vladimirovo, Rusinovo i Smojmirovo, razvodnata mre`a e 

zastarena, izrabotena od azbest cement i pocinkovani cevki koi se koristat pribli`no 50 

godini, a se dimenzionirani za pritisok od 5 atm, koga vodosnabduvaweto bilo od lokalni 

izvori i denivelacijata od najniska to~ka na vodovodnata mre`a do najvisoko nivo na 

toga{nite rezervoari ne pominuvalo 50 m. 

Во с. Владимирово се промени застарена метална линија во должина од околу 100 метри во 

т.н. Кржовско маало. Застарената метална линија се замени со ПВЦ црево со профил од Ф 50 мм, со кое 

жителите од ова маало се здобија со поквалитетно снабдување со вода. 

                     

На почетокот на месец август се отпочна со промена на азбестно цементната мрежа 

во село Русиново, на улицата Даме Груев во должина од околу 500 метри. Старата 

азбестна мрежа која беше со профил Ф 60 се замени со полиетиленско црево со профил Ф 

63. На истата беа и сменети и старите приклучоци на домаќинствата.  Исто така се поврза 

и еден дел од соседната улуца која имаше проблем со притисокот во летните месеци со 

новопоставеното ПВЦ црево, кое е е поврзано со постоечката помошна пумпна станица, си 

што се реши и постоечкиот проблем кој досега им создаваше проблеми на тамошните 

жители.  
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So samoto puшtawe na rezervoarot i novata glavna vodovodna cevka se namaleni  

zagubite na  vodata i  i toa so  zgolemeniot kapacitet na rezervoarot  se namaluva istekuvaweto  

vo noќnite ~asovi  pri minimalnata potroшuva~ka na voda иsto taka se namaleni zagubite od 

istekuvawe so postavuvawe na dvata ventili na filter  stanicata. 

So priklu~ok na ovie naseleni mesta na regionalniot vodovod, rabotniot pritisok vo 

cevovodite e naglo zgolemen i se dvi`i pome|u 5 i 10at, a cevovodite ostanale isti ili delumno 

izmeneti so cevki za pogolem pritisok. Od tie pri~ini, bidej}i e nadminata grani~nata 

nosivost na cevkite, doa|a do ~esto pukawe na cevkite i istekuvawe, odnosno gubewe na golemi 

koli~ini na voda do momentot koga }e se zatvori ventilot. Tie zagubi na voda se pogolemi koga 

pukaweto se slu~uva vo no}nite ~asovi. Istoto se slu~uva{e i vo Berovo, no bidej}i golem del 

od vodovodnite cevki se zameneti so kvalitetni polivinil ili polietilenski (PV, PE) cevki 

dimenzionirani na soodvetniot raboten pritisok, pukaweto e svedeno na minimum ili voop{to 

ne postoi, a so toa i zagubite od tie pri~ini se minimalni. Za da se anuliraat ovie zagubi vo 

navedenite selski naselbi e potrebno da se izvr{i promena na cevkite vo poniskite delovi, so 

cevki koi izdr`uvaat pogolem pritisok, a so toa visokite delovi od ovie naselbi da imaat 

dovolni koli~ini na voda.  

Prisutna e pojava kade {to korisnicite na voda samovolno izrabotuvaat izvod na 

cevovod pred vodomerot. Na toj na~in korisnikot vr{i  nekontrolirano tro{ewe na voda za 

navodnuvawe ili drugi potrebi. 
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Isto taka se izvr{uva priklu~ok na glaven vod koj ostanuva ne evidentiran vo JPKR 

„Usluga“ od razni pri~ini. Ovde isto taka se vr{i nekontrolirano tro{ewe na voda i zagubite 

se ogromni. 

Zagubi se javuvaat i kaj korisnici koi nemaat vgradeno vodomer ili od nekoi pri~ini 

vodomerot ne funkcionira. 

Protiv divite priklu~oci JPKR „Usluga“ vodi borba i za toa ima prevzemeno merki. 

Izvrшena e nova preraspredelba na inkasatorskata slu`ba a so toa  na sekoj inkasator mu e 

dodelen i vodoinstalater  za locirawe  naoѓawe na divi priklu~oci i nivno ponatamoшno 

procesoirawe Protiv korisnicite na voda koi nemaat vgradeno vodomeri, isto taka se 

prevzemaat merki so rapidno zgolemeni koli~ini na voda kako pau{al, so cel da korisnicite se 

nateraat da vo utvrdeniot rok si stavat vodomeri ili neispravnite vodomeri gi dovedat vo 

ispravna sostojba ili zamenat so novi. 

Vo Berovo, a i vo selskite naselbi, postojat javni ~e{mi i fontani od koi istekuva 

voda koja ne se kontrolira i koja ni po eden osnov ne se pla}a. 

Praveni se napori da taa voda se meri so vodomeri i napla}a od nekoj fond pri 

Op{tinata, no dosega ne e najdeno re{enie i nie toa go tretirame kako zaguba. 

Pereweto na ulicite so cisterni i polneweto na protiv po`arnite koli se vr{i od 

hidranti napraveni za takva namena, na odredeni mesta od gradskite vodovodni cevki. Ovaa voda 

isto taka dosega ne se meri i od nikade ne se naplatuva i pokraj site napori od na{a strana da 

na nekoj na~in se iznajde re{enie za naplata. Koj nas se javuva kako zaguba na prerabotena voda. 

Polevaweto na zelenite povr{ini vo gradot iako anga`ira{e dosta voda osobeno vo 

letniot period do mesec oktomvri 2007 god., potro{enata voda ne se napla}a{e i taa 

u~estvuva{e so dosta golem procent od zagubite na voda. Od oktomvri 2007 godina, po odluka na 

Sovetot na Op{tina Berovo, na sekoja mese~na smetka na fizi~ki lica, se dodavaat 30 denari, 

{to pretstavuva 50% kako nadoknada za polevawe i odr`uvawe na zelenite povr{ini. So 

tolkav iznos participira i Op{tinata, a se napla}a po ispostavena smetka od strana na JPKR 

„Usluga“, od buxetot na Op{tinata i gi pretstavuva drugite 50% od tro{okot za polevawe i 

odr`uvawe na zelenite povr{ini vo gradot. 

Drugi se zagubi koi {to se javuvaat od o{tetuvawe na vodovodnite instalacii od 

nadvore{ni faktori pri izgradba na drug vid na objekti, koga od nivna strana ne e pobarano 

odbele`uvawe na podzemnite vodovodni instalacii. 

Ovie {teti delumno se napala}aat od predizvikuva~ot na {tetata, no naplatata na 

zagubenata voda dosega odi te{ko. 

Protiv site postoe~ki zagubi JPKR „Usluga“ aktivno prevzema merki vo granicite na 

svoite mo`nosti i ovlastuvawa, no ~esto pati postojat nadvore{ni faktori koi negativno 

vlijaat vrz realizacija i ostvaruvawe na donesenite re{enija i postignuvawe na krajnata cel, 

anulirawe na zagubite na voda.   

Sekojdnevno se intervenira vo kordinacija so inkasatorite za zatajuvaweto  odnosno 

zapiшuvawe na vodomerite i ~istewe na staklata na vodomerite za nivno ot~ituvawe.  

Izvrшena e zamena na rasipanite loptici na vozduшnite ventili na dovodniot  i 

regionalen ceovod za redovno funkcionirawe na sistemot. 
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  Дефектите на водоводната линија кои се составен дел од работата на 

секторот дистрибуција на вода, екипите на ЈПКР „Услуга“ Берово, успешно ги санира 

и на време така да од тој дел имаме многу мал временски период каде граѓаните 

кориници ги оставаме без снабдување со вода. 

 Уште на почетокот на годината се јави поголем дефект на регионалниот водовод за с. 

Митрашинци. Поради надојдените води кои беа големи во тој дел од годината, на местото каде 

цевката поминува низ Ленишка река, дојде до пукање на истата која е со профил Ф 100. По 

неколкудневни натчовечки напори дефектот беше отклонет со премостување на полиетиленско 

црево со профил Ф 80 низ самата цефка пред и после реката, такашто месното население 

доби вода неопходна за нормално функционирање.  

                             

Исто така во месец Јануари се јави дефект на Азбестно цементната цевка на ул. Карпош, каде истиот 

беше успешно саниран, но во догледно време оваа критично место треба да се замени со ПВЦ црево. 

                                        

  

4.1. KANALIZACIJA  

Za odr`uvawe 22.863 m distributivna mre`a so  profil od f 100 do  f400 so materjal od 

azbest cementni i plasti~ni cevki  na fekalnata kanalizacija vo Berovo ovaa godina 

anga`irani se dvajca vraboteni.  

So puшtaweto na pre~istitelnata stanica na otpadni vodi, se zgolemuva i odr`uvaweto 

na uшte za 4000 m kolektor za otpadni  vodi kako i Rusinskiot kolektor so dol`ina od 4000 m. 
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Ako se zeme deka na povik ovie vraboteni gi odr`uvaat i sopstvenite selski fekalni 

kanalizacii i vo  selskite naselbi vo Vladimirovo, Smojmirovo i Mitraшinci. 

Pokraj intervencijata na glavnata mre`a  rabotnicite interveniraa i na povik na 

graѓanite za nivnite stambeni zgradi i privatni linii.  Nivnata  glavna zada~a e odr`uvawe na 

kolektorskiot sistem i distribuicionata mre`a so kanalizacionite  шahti. Za nivno 

odr`uvawe rabotnicite redovno vrшea kontrola na celata mre`a i redovno gi ~istea шahtite 

da ne dojde do zapiшuvawe na mre`ata . 

Poradi zgolemuvaweto na dol`inata za odr`uvawe  na fekalnata kanalizacija osobeno 

na dol`inata na kolektorite koi  se so pogolem presek  Usluga ne e vo mo`nost  da gi  ~isti 

ovie profili bidejki za taa namena momentalno raspolagame samo so ~eli~na sajla. Zatoa 

neophodna ni  e pomoш od naшiot osnоva~  kako i od sovetot na opшtina Berovo za iznaoѓawe 

finansiska pomoш za nabavka na vozilo za ~istewe na fekalnata kanalizacija.  

Problemi ima pri distribuirawe na na otpadnite  vodi vo niskite zoni na gradot koga 

ima do`dovi poradi izlevaweto na fekaliite po podrumite na graѓanite poradi golemiot broj  

na oluci na  stanbeni zgradi  koi se uklu~eni vo fekalnata kanalizacija. Poradi tie pri~ini 

vo niskata zona na gradot na kolektorskiot sistem napraveni se pet prelivi  vo rekata za 

ispuшtawe na do`dovnicata vo rekata no mora da se bara drugo reшenie. Особено оваа лето беше 

со обилни врнежи од дожд па скоро секојдневно доаѓаше до поплавување на подрумите во ниските 

зони каде што екипите постојано интервенира во секој период кога имаше потреба за тоа и мислам 

дека успешно се справија со настанатите ситуации. 

                    Drug problem e vo zimskite meseci pri vrne`in na sneg  pri frlaweto na pesokta so 

solta  zatoa шto potoa celiot pesok paѓa vo шahtite i se ispolnuvaat cevkite, a potoa nemo`e 

da se propiшat cevkite od pesokot bidejli JPKR,,Usluga,, za ~istewe na zapiшenite cevki 

raspolaga samo so sajli za taa namena. Poradi toa sme prinudeni da povikuvame soodvetno 

vozilo (cisterna) za raspiшuvawe od drugi opшtini  

Ovaa grupa po povik na graѓanite vrшeшe uslugi za ~istewe na oxaci na privatni lica ili 

stopanski objekti.  

Оваа година како резултат на поројните врнежи и надоаѓањето на река Брегалница дојде до прекин на 

колекторскиот систем кој води до ПСОВ. Поради енормното доаѓање на реката го беше поткопала 

околното крајбреже каде поминува цефката која завршува во ПСОВ и истата беше прекината односно 

однесена со што фекалиите слободно истекуваа во водата. Со интервенција на поголема механизација 

се препиши реката, го споивме делот на однесената цефка и крајбрежјето се врати во првобитна 

состојба. 
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Во почетокот на пролетта оваа година се изврши чистење на одводните канали кои повеќе 

години не беа чистени со што се допринесе да не дојде до поплавување на околнито земјиште и 

нанесување на штети. 

                       

 

Во месец Септември зе започна со поставување на нова канализациона мрежа во населбата 

Брдославица кадешто се постави линија во должина од 500 метра со профил Ф 160мм и им се 

овозможи на жителите кои досега проблемот со отпадните води го решавааше со сопствени јами да го 

заменат со трајно решение, со вклучување во главната канализациона мрежа. 
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Исто така се постави и нова канализациона мрежа во месноста Јуовец во должина од околу 80 метри со 
профил Ф 250 мм. кадешто неколкуте куќи кои го немааше решено проблемот со одведување на 
отпадните води, сега тој проблем беше надминат. 

     

 И во село Русинивo се постави крак во должина од околу 100 метри канализациона мрежа со 
профил Ф 250мм. со што беше решен проблемот на 10-тина домаќинства со одведувањето на отпадните 
води, кои досега завршуваа во постоечкиот канал и претставуваа потенцијална опсност за ширење на 
зарази. 

 

              

5. SOBIRAWE I DEPONIRAWE NA SMET 

RE Sobirawe , deponirawe i transport  na smet raboti so 12 rabotnika rasporedeni na tri 

rabotni vozila  od koi dve se so specijalna namena za sobirawe  i transportirawe na otpad i 

eden traktor so prikolka 
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 Sobirwe, transportot i deponiraweto na smetot se vr{e{e po programskiot plan i toa se 

rabote{e site Saboti kako i za vreme na praznicite, taka da  ovaa godina kako I site prethodni 

imavme maksimalno iskoristuvawe na  Vozilata i opremata za rabota . 

Vo gradot Berovo ~isteweto na platformite za kontejnerite , prazneweto na kontejnerite i 

semejnite kanti se vr{e{e redovno i vo soglasnost so izgotveniot raspored po denovi i ulici. 

Vo ostanatite selski naselbi Bladimirovo, Rusinovo, Ratevo, Smojmirovo, Ma~evo, Budinarci 

i Mitra{inci  sobiraweto i treansportiraweto na otpadot go vr{evme  redovno edna{ 

nedelno spored izgotveniot raspored po denovi , dodeka po barawe od strana na Op{tina 

Berovo nekolku pati se praznea i kontejnerite na mesnosta vikana Prevedena. 

Od 1-vi januari vo sorabotka so slu`bite od Op{tina Berovo se otpo~na so plan za zamena na 

nestandardnite sadovi za sobirawe na otpad  so standardni sadovi za sobirawe na otpad  koj 

trae{e tri messeci vo koj period golem broj na gra|ani gi zamenija svoite sadovi za sobirawe 

na otpad a del ne, po {to slede{e prekin na planot. 

Komunalniot otpad se sobira i od turisti~kata naselba ,,Ablanica,, i kaj ,,Beroskoto Ezero,,-

Branata i toa edna{ nedelno. 

Vo Zimskiot period poradi lo{ite vremenski uslovi koi pridonesoa patot za nakaj deponijata 

da bide neprooden, otpadot bevme prinudeni da go vremeno odlagane na pomo{nata deponija na 

mesnosta Trskata. 

Vo mesec Noemvri na Gratskiot Pazar postavivme kontejner za otpad od elektri~ni uredi od 

domakinstvata.(sl.1) 

                                        

Sl.1 

  Otpadot na Gratskata deponija redovno se rasporeduva po istata so boldo`er 

TG-90 spored potrebite ,  kade imame anga`irano eden rabotnik koj e i ~uvar na istata (sl2.).  

                                       

                                                              Sl.2 

 Redovno se vr{i i sledewe i kontrola na samozapaluvaweto na otpadot, so koja 

merka go izbegnuvame {ireweto i emisijata na {tetnite gasovi vo prirod koi nastanuvaat so 
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procesot gorewe na otpadot za koja cel e postaveno I cistern so voda na drvena platform (sl.3) 

. 

 

                                      

                                                              Sl.3 

 

5.1 MEHANIZACIJA 

 Vo RE Mehanizacija rabotat 5 rabotnika o koi eden avtomehani~ar, eden avtoelektri~ar, eden 

voza~ na grde`na ma{ina, eden voza~ na kamion i eden rabotnik na upravuvawe so buldo`er na 

deponija koj e i ~uvar na istata.  

Vozniot park se sostoi od edna grade`na ma{ina - rovokopa~ od 2004 godina, dva kamiona 

kipper od 1976 godina od koi edniot e vo neispravna sostojba odnosno vo rashod, specijalno 

vozilo za sobirawe na smet od 1987 godina koe isto taka e vo neispravna sostojba, traktor so 

prikolka od 1971 godina , bulldozer od 1976 godina( i ~etiri patni~ki vozila (Reno -kango od 

2007 godina, Lada niva od 2005 godina, Reno - da~ija od 2004 godina I tojota od 2004 godina koja 

ne e vo vozna sostojba)   

Rabotata na ova RE  se sostoe{e vo rabotno anga`irawe i odr`uvawe na tehni~ka ispravnost na 

vozilata od vozniot park vo granicite na normalata a i spored dadenite uslovi za rabota. 

So rabotnata edinica mehanizacija uspe{no se odgovori i na potrebite od drugite rabotni 

edinici. 

Najgolema sorabotka ima{e so RE Vodovod vo smisol na iskop na zemja na mesta kade ima{e 

defekt na vodovodnite i kanalizacionite linii(sl.1) . 
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                     Sl.1 

    

               Sl.2 sl.3 

Za potrebite na RE Gratski Grobi{ta kako rabotni sretstva od Mehanizacijata se 

staveni na raspolagawe vozilata Fap-13 za prevoz na pesok za izrabotka na cokli i Fiat 

Kobelko povremeno za iskop na grobovi za umrenite lica.  

Vo  sorabotka so Vodostopanstvo Berovo se is~isti Kola~inski Potok na potek Most 

regionalen pat Berovo-Smojmirovo do sklad JPKR ,,Usluga,, vo dol`ina od 800 m(sl4. i sl.5) 

                             

                          Sl.4                                               sl.5 

Vo proletnite meseci koga ima{e obilni do`dovi vo sorabotka so Op{tina Berovo na 

nekolku lokacii vo gradot Berovo  i s. Dvori{te se izvr{i probivawe na atmorsverski kanali  

i transport na talogot od istite do deponija. 

Otpadot od pomo{nata deponija (Trskata) vo  celost be{e prenesen do glavnata 

deponija so voziloto FAP_13 . (sl.6)  
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                                                           Sl.6 

 Zimskoto odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici do mesec Mart be{e uspe{no 

realizirano od strana na ekipite koi bea zadol`eni za ovaa rabota dodeka vo mesecite Noemvri 

i Dekemvri poradi nemawe na vrne`i od sneg nema{e intervencija na ras~istuvawe na sne`ni 

vrne`i. 

     ^isteweto na ulicite i pati{tata se odviva{e po plan izgotven od rakovoditelot na RE 

Mehanizacija , a kako klu~en kriterium be{e zemena  frekventnosta na ulicite i pati{tata. 

(sl.7.i sl.8) 

                            

                              Sl.7                                                     sl.8 

6. ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО , ЧИСТОТА И ГРОБИШТА 

6.1  ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО 

      Во изминатата 2015 година работната единица  Паркови и градско зеленило при ЈПКР ,, 

УСЛУГА,, Берово работеше според програмата за работа донесена од Општина Берово и 

усвоена на Советот на Општина Берово и за потребите на локалната самоуправа. Сите 

предвидени активности беа ускладени со временските периоди и атмосферските прилики  и 

техничките и човечките ресурси.  

Во одделот Паркови и зеленило се вработени 6 работници кои навремено и одговорно ја 

извршуваат потребната работа.Зеленилото во градот е поделено на Паркови и  Зеленило 

покрај тротоарите на улиците. 
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1. Во градот има повеќе зелени површини за одржување.(паркови). 
- Американски парк ............................................. 11000 м2 
- Парк спроти Детската градинка............................100 м2 
- Парк покрај зграда на ПИОМ..............................2850 м2 
- Парк околу Основен Суд ....................................1500 м2 
- Парк околу Старата Гимназија............................8000 м2 
- Парк при Градски Стадион ................................7800 м2 
- Парк околу станбена зграда ................................4200 м2 
- Парк на улица 11 октомври ................................... 30 м2 
- Парк при мустрачинци ...........................................24 м2 
- Парк меѓу недопирливи ......................................1200 м2 

 

 

2. Други зелени површини  околу улиците односно тротоарите. 

- Зелен појас на ул ,,Моша Пијаде ,, од двете страни ....................4500м2 
- Зелен појас на ул ,,Неретва,, од двете стани .................................1200м2 
- Зелен појас на ул ,, Партизанска ,,од двете страни ......................1030 м2 
- Зелен појас на ул ,, Гробарска ,, од двете страни ...........................750м2 
- Зелен појас на ул,, Малешка ,, од двете страни ............................ 225м2 
- Зелен појас околу зграда на МВР ....................................................300м2 
- Зелен појас спрема Сточен пазар ...................................................6450м2 
- Зелен појас на ул,, Задарска;,  од двете страни .............................2400м2 
- Зелен појас на ул ,, Крушевска,, ......................................................600 м2 
- Зелен појас на ул,, Ѓуро Ѓаковиќ,, .................................................1200 м2 
- Зелен појас на  ул,, Велко Влаховиќ,, ............................................2500 м2 
- Зелен појас  на ул ,, Димитар Влахов,, ............................................900 м2 
- Зелен појас на ул ,, Борис Кидрич,, ...............................................1500 м2 
- Зелен појас на ул ,, 11 октомври,, ..................................................1200 м2 
- Зелен појас на кеј на р. Брегалница до кафтански мост ................450 м2 
- Зелен појас на ул ,, Туристичка,,  ...................................................1500 м2 
- Зелен појас на ул ,, Туристичка,, ....................................................1500 м2 
- Зелен појас на ул ,, Страшо Пинџур,, ...............................................300 м2 
- Зелен појас од ловен дом до ул,, Страшо Пинџур,, .......................1800 м2 
- Зелен појас на ул,, Даме Груев,, ......................................................1950 м2 
- Зеленило во двор на Градско собрание ............................................820 м2 

 

       Оваа година како и претходната овој сектор самостално  во сопствена фолија одгледуваше 

цвеќе  за потрбите и уредувањето на централното подрачје во градот.  Се набавија и хибридни 

семиња од разноврсни фамилии за подобрување на квалитетот  на цвеќето. Самостојното 
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производство на цвеќе допринесува разнолик изглед  секоја сезона на централното градско 

подрачје. 

                        

 

 

Исто така оваа година во градот од секторот паркови и зеленило се продолжи со украсување 

на жардињерите низ центарот на градот во потег од ,, Музеј ,, на град Берово до Стопанска 

банка. Потполно допринесуваа за разубавување  на централно градско подрачје .Во почетните 

денови на месец Март беа засадени со љубичици  а по нивното прецветување се засадија со 

Pelargonium односно ползечки слезени. Оваа година се реализираше проектот за реновирање 

на кејот на р. Брегалница прв дел и се пушти во употреба. Во ново изградените жардињери се 

посадија разни видови на цвеќина со што го разубавуваа целиот кеј. 

 

                              

Со отпочнување на пролетта започнаа и работите предвидени во парковите. Се отпочна со 

обработување и дезинфицирање на парцелите предвидени за садење на цвеќе. Во месец 

Април во централното подрачје беа засадени неколку парцели со рано цвеќе односно 

љубичици кои го надополнија сјајот на новоизградениот плоштад “ Димитар Беровски“.  

Се засадија разни видови на цвеќиња (љубичици, петлов гребен, силвер даст, далија, петунии, 

ниска радача (жолт и шарен ), агаратун, каја, копривки, каранфили)кои го надополнуваат 

комплентиот сјај на градското зеленило во градот. 

 Подоцна во месец Мај се надополни со засадување на летното цвеќе и сите други парцели  

беа засадени.  Истовремено се одржуваат парцелите под цвеќе со нивно редовно окопување 

,чистење од плевели и редовно полевање. Цвеќињата се третирани и со прскање со фолијарно 

ѓубриво или специјални препарати за таа намена за добивање на пораскошен цвет. Преку 
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целото лето цвеќињата се одгледуваа и редовно се полеваа . По нивното прецветување се 

постати со нивно вадење и приготвување на парцелите за презимување.  

Оваа година во пролетните денови имаче големо невреме и оштети дел од постарите дрвни 

видови кои се засадени во парковите. Се интервенираше на време и сите искршени и оштетени 

гранки се отстранети. 

 

       

 

Тековното одржубање на зелените површини  во изминатата година се состоеше од 

одржување на хигиената, редовно косење на површините и собирање на тревата. За таа цел 

се активирани една самоходна косачка и три косачки на конец.  

После секој откос тревата се собира и се изнесува од зелените површини. Косењето на 

зелените површини се одвиваше по некој распоред или по приоритет за косење односно 

главно се почнуваше од централното градско подрачје па кон периферијата. 

           

    Во пролетниот период се отпочнува со доуредување на патеките односно чистење од 

плевели околу ивиците, кастрење на крошните на дрвјата, на сите постари дрва во градот беа 

поткаструвани . Младиот дрворед на ул, Маршат Тито“ се поткаструваше и им  се оформуваше 

крошната и редовно окопување и полевање на дрворедот. Исто така младите дрвца беа 

третирани и со инсектицид против појава на мушичка по младите листови. Сите сектори од 

ЈПКР ,,Услуга,, секоја година учествуваат во акцијата Ден на дрвото  но овој сектор се грижи за 

сите дрва го централното градско подрачје. 
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          6.2 ЧИСТОТА НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ 

Во секторот јавна чистота  

За чистотата на јавните површини во централното градско подрачје се грижат  8 (осум) 

вработените во секторот за јавна чистота во претпријатието. 

Под јавни површини во градот се подразбира: 

- улиците во градот (главни и споредни) 
- тротоарите покрај улиците 
- паркиралишта 
- како и коритото на реката Брегалница 

 

 

                                    

Во изминатата  2015 година  успешно и навремено се изведуваат активностите предвидени во 

тој дел односно се работеше според програмата за работа за Јавна чистота од Општина 

Берово која е усвоена од советот на Општина Берово.   Се направи распоред  и динамика за 

извршување на работата и улиците се поделија во три категории. 

1. Улици кои се метат секој ден 

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

                  ....................................................................................              2205м²     

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

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

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

-Ул ,, Цветан Димов,, ...........................................................................               200м² 
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-Ул ,, МошаПијаде,, од заден влез на осмолетка до ул,,23 Август,,            1480м² 

- Ул,, Димитар влахов,,  од собранито до ул,,23 Август,, ...................            715м² 

                                                                           Вкупно: _____________   14230м²  

1. Улици кои се метат еднаш неделно 
-Ул,,Страшо Пинџур,,од ул,, Илинденска ,, до ул,,Цветан Димов,, ........      920м² 

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

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

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

- Ул.„Борис Кидрич“ од ул.„ 23
ти

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

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

                                                                               Вкупно: _____________    8430м²    

1. Улици кои се метат еднаш месечно        
- Ул.„Маршал Тито“ од Пошта – раскрсница Алкалоид   ........................  3400м² 

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

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

-  Ул.„МошаПијаде“ од ул.„ 23
ти

 Август“ до Манастир и од  

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

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

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

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

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

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

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

                                                                            Вкупно:  ____________    29316м²      

Во првите месеци од тековната година поради пообилните врнежи на снег  редовно се чистеа 

тротоарите за да бидат подостапни за пешаците. Чистењето на тротоарите и улиците се 

одвиваше рачно со лопати и со машина( багер) на достапните места. 

 

Пролетниот период е времето кога се отпочнува најактивно да се чисти градот од зимското 

одржавање. Активно се чистат сите улици по кои во текот на зимата се расфрлало песок и сол. 

Во центалното градско подрачје си има поставено редовни одржувачи  на градската чистота 

кои порано започнуваат со работа и активно е завршена работата во текот на денот. За 
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преостанатите улици се ангажирани работници кои ги метат улиците од песок и отпадоци и 

сето тоа се утоварува на трактор и се носи на депонија. 

                

По обилните дождови и топењето на снегот реката Брегалница имаше силен водотек со што 

беа нанесени многу отпадоци и гранки од дрва . Се пристапи со чистење на коритото на реката 

и  рачно со алатки и со трактор се изнесуваат  отпадоците. Се исчисти коритото и од корови 

кои никнале на одредени пукнатини , а земјените наноси во реката обраснати со трева редовно 

се откосуваат. 

Редовно се одржуваат и сите решетки и сливници  во градит за после обилните дождови да 

можат да ја собираат атмосферската вода и да нема поплави по улиците или во домовите.  

 

 Градското пазариште во Берово со кое располага нашето претпријатие е исто така одржувано 

од оваа единица. Ден пред пазарниот ден во во градот се пристапува со детално чистење и 

редење или прередување на тезгите. Во четврток после завршување  на пазарот се исчистува 

од смет и се прилагодува за наредната недела. 

 

                                                         

Градскиот стадион во Берово е под управа на комуналното и оваа година се заврши со негова 

реконструкција.  Целото фудбалско игралиште  засадено со трева и редовно се одржува со 

распрскување со вода и редовно откосување. Исто така се реновираат и кабините за 

соблекување како и постројките за судии и за екипите. Поставени се седишта за навивачите и 
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од оваа година се одржуваат и фудбалски натпревари со различни екипи и нашата фудбалска 

екипа ,,Малеш,,. Одржувањето на градскиот стадион се одвиваше  во текот на целата година. 

                                                                                                                      

6.3  ГРАДСКИ ГРОБИШТА 

   Вработените во овој сектoр во изминатата 2015 година се грижеа за редовно и квалитетно 

одржување со уредување на просторот градски гробишта и нивно уредување со редовно 

косење, поткастрување и сечење на дрвцата во стариот дел како и чистење и собирање на 

разни отпадоци од хартија, пластика и секаков друг вид отпад. Изминатата година  на градски 

гробишта  со соработка со локалната самоуправа се изврши проширување  со што се 

урбанизираше дел од парцелите. Од вработените се изврши  проширувањето и поставување 

на ограда и подготовка за поставување на главна капија.Се отпочна со изградба на потпорен 

зид во должина од 45 метри од кои во 2015 година се  исполнети темелите  и ќе се продолжи 

со работа во наредната година. Секоја година се надополнуваат исушените дрвја  со 

засадување на нови со што е оформена жива ограда да ги одвои гробиштата од урбано 

населеното место. 

 

 

 Во истиот сектор е создадена градежна група која има посебна дејност од големо значење за 

градот. Таа  група беше задолжена за комплетното уредување на гробните парцели правење 

на цокли нивно пополнување и одржување..  

Истата градежна група беше ангажирана и за други градежни работи предвидени во градот и 

во изминатата 2015 година . Во изминатата година се асфалтираше улица,, Брдославица,, а 

имаше потреба од изработка на атмосферски канал кој требаше да ја пренасочи атмосверската 

вода од едната страна на улицата до другата, и тоа го  изведуваше оваа работна група . 

Поради оштетување на асвалтната површина на влезот на градскиот стадион  се пријде кон 

негова санација, се извади очтетениот асвалт и на негово место се поставија бехатон плочки. 

Во с. Русиново се изведе нов крак  на канализациона мрежа и оваа работна група беше 

задолжена за изработка на три канакизациони шахти за подобро оттекување на отпадните 

води. Работната група е задолжена за изработка на: 

- изработка на прекопи на улици со гранитни плочки. 

- изработка на нови  водоводни и канализациони  шахти  

- поправка на оштетени водоводни и канализациони шахти. 
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                                          7.   ГРАДСКИ  ПАЗАР 

Единствен  пазар во Берово е градскиот со  кој стопанисува ЈПКР.. УСЛУГА  Берово .      На 

пазарот како корисници на услугите фигурираат само лица кои  поседуваат валидни документи  од 

Централниот регистар што значи дека имаат регистрирано фирма согласно Законот за трговски друштва. 

Во поглед на склучените договори за 2о15 година  е слична со 2о14 со таа разлика што  шестмина се 

откажале од различни мотиви и причини. Пазарот во состојба каква што е сега ги исполнува условите 

кога временските услови се добри,што значи кога нема врнежи од дожд и  снег. Партерот на пазарот е 

оштетен со големи  дупки и нагризан асфалт,непокриен што посебно прави проблеми во неповолни 

временски  услови.  Пазарен ден во Берово е четврток. За непречено  работење на пазарот негово 

одржување,пазарен ред и дисциплина,наплата одговорни  се троица извршители. Наплатата  се врши 

месечно  за закуп на тезга и дневне наплата. За секоја наплата покрај каса прими  корисникот на 

пазарните услуги добива и фискална сметка.  

После завршувањето на пазарните активности , пазарот се чисти од направениот смет  кој се 

исфрла и депонира  на градската депонија.На пазарот има и хидрантен систем кој се користи во летниот 

период  заради чистење и освежување од големите  горештини.Овие активности ги вршат  вработените 

во секторот градска чистот  На пазарот постои  санитарен јазол од посебни простории за мажи  жени  

какои просторија за миење на раце.Исто така на пазарот има  два контењера за исфрлање на смет, а се 

во согласност за инплементирање на ХССР  системот . На градскиот  пазар покрај лицата кои поседуваат 

свои фирми  доаѓаат и лица чија главна дејност е земјоделието,односно лица кои се занимаваат со 

производсво нз здрава и еколошка храна која за среќа на нас потрошувачите се уште ја има во доволни 

количини . Инаку на Берово град сопазарна традиција  му треба нов современ пазар кој ќе одговара на 

современите  европски стандарди.                                                                

8 . ФИНАНСИСКИ   ИЗВЕШТАЈ 

За да биде еден извештај  за работењето  комплетен покрај наративниот дел по одделенија потребно 

е да се изготви и финансиски извештај засновано на  законските прописи за јавни претпријатија и 

Статутот на ЈПКР Услуга. 

Службата  за план и анализа заедно со сметководство изготвува месечни, тромесечни и на крај 

годишен извештај кој  служи за информирање на органите на претпријатието и оснивачот. Секој 

извештај содржи показатели од тековната година споредени со претходната година и треба да бидат 

во согласност со законот за трговски друштва, МСС и МСФИ и согласно со сметководствените 

политики на претпријатието. 

За таа цел се изготвени прегледи за сите повазни економски показатели со соодветните индикатори 

кои ке овозможат пореална слика за финансиското работење на ЈПКР,,Услуга,, 
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БИЛАНС  НА УСПЕХ  ЗА 2015 ГОДИНА 
   

      2015 2014 Индекс 

Приходи од работење 33,808,786 37,205,927 90.87 

Приходи од продажба  32,469,996 34,034,349 95.40 

Останати приходи 1,338,790 3,171,578 42.21 

Расходи од работењето 36,822,422 38,514,901 95.61 

Трошоци за суровини и материјали 12,126,201 13,236,106 91.61 

Услуги со карактер на материјални 
трошоци 445,298 599,445 74.29 

Останати трошоци на работењето 1,024,659 457,370 224.03 

Трооци за вработени 21,550,556 22,676,892 95.03 

Плати и надомести на плати 14,894,004 15,451,669 96.39 

Трошоци за даноци на плати и 
надоместоци 864,806 892,841 96.86 

Придонеси од задолжително социјално 
осиг 5,791,746 6,005,430 96.44 

Останати трошоци за  вработените 236,826 326,752 72.48 

Амортизација на материјални средства  1,050,136 1,115,513 94.14 

Вредносно усогласување (обезвред) 
теков.       

Останати расходи од работењето 388,743 429,775 90.45 

Загуба пред оданочување  3,013,636 1,308,974 230.23 

Данок од добивка        

Нето загуба за деловна година 3,013,636 1,308,974 230.23 

Просечен број на вработени 81 85 95.29 

 

8.1    ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД БИЛАНСОТ НА УСПЕХ 

Појаснување на некои позиции од Билансот на успех 

1. Во приходи 

Приходи од продажба- Приходи од продажба на услуги 

Останати приходи- Приходи од субвенции на општината, субвенции од донации субвенционирани од  

проектот на ПСОВ, приходи од предлози од тужби, приходи по основ на наплатени камати и др. 

Од билансот ведхаш е приметливо дека последните 7 години приходите бележат константен пад и за 

оваа година изнесуваат 3.397.141 денар.  
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Овој податок заслужува подлабока анализа која ја надминува и рамките на ЈПКР,,Услуга,, бидејки е 

резултат на негативните демогравски движења како и падот на стопанските активности на 

територијата на општината. 

2. Во трошоци 

Трошоци за суровини материјали се трошоците за  суровини и материјали потрошени за 

производство, трошоци за енергија, трошоци за резервни делови 

Услуги со карактер на материјални трошоци  се поштенски услуги, телефонски услуги, услуги за 

одржување и заштита. 

Останати трошоци на работењето – трошоци за осигурување, банкарски услуги, судски такси, 

адвокатски услуги, објава за јавни набавки, трошоци за членови на управен и надзорен одбор иде. 

Останати трошоци за вработени- дневници за службени патувања, трошоци за одење во пензија, 

трошоци за репрезентација и др. 

Останати расходи од работењето- непризнаени расходи за платени камати. 

Од Билансот на успехот се гледа дека расходите од работењето имаат пад од 1.694.472 денари или во 

индех 95,61 поени , тоа од аспект на трошоци е позитивно но кога ќе ги споредиме со падот на 

индехсот од приходите кој е 90,87 се заклучува дека од аспект на индикаторот економичност е 

неповолен.Сите трошоци за вработените имаат пад од индекц 96% што е коректно и аналогно на 

падот на просечниот број на вработени кој изнесува 95,29 или во просек имаме намалување на 

просечни вработени за 4. 

Како резуклтат на претходните показатели и немајки доволно приходи од работеењто да се покријат 

настанатите трошоци ЈПКР покажува загуба од 3.013.636 денари и во однос на минатогодисната има 

раст оа 230,2 поена. 

8.2  ПРЕЗЕНТИРАЊЕ  НА ПОДАТОЦИ ОД БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА  

   ПОЗИЦИЈА 2015 2014 Индекс 

АКТИВА       

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 3,821,747 4,821,931 79.26 

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА       

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 44,268,344 44,713,363 99.00 

Залихи 1,752,181 2,148,126 81.57 

Побарувања од купувачи 41,916,999 40,543,942 103.39 

Побарувања од поврзани друштва       

Побарувања од вработените 60,839 74,268 81.92 

Побарувања од други институции 74,268 62,949 117.98 

Парични средства 455,083 1,884,079 24.15 

Платени трошоци за идни периоди 8,974 34,864 25.74 

ВКУПНА АКТИВА 48,090,091 49,570,158 97.01 

        

ПАСИВА  А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ 7,962,311 9,666,973 82.37 

1.ОСНОВНА ГЛАВНИНА 14,643,917 14,643,917 100.00 
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ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ       

РЕЗЕРВИ       

АКОМУЛИРАНА ДОБИВКА       

ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА 3,667,970 3,667,970 100.00 

ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА       

ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКА ГОДИНА  3,013,636 1,308,974   

ДОЛГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 29,700,870 29,037,535 102.28 

Обврски спрема добавувачи 10,885,981 10,951,088 99.41 

Обврски за даноци. 75,129 16,219   

Обврски за даноци.и придонеси на плати и 
плати 14,114,394 14,165,200 99.64 

Обврски  по други основи 1,965,630 1,947,373 100.94 

drugi obvrski- pridones za voda 1,655,613 1,371,505 120.72 

Останати долгорочни обврски 1,004,123 586,150 171.31 

ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ 10,426,910 10,865,650 95.96 

ВКУПНА ПАСИВА 48,090,091 49,570,158 97.01 

 

Од  Билансот на состојбата се гледа делка имаме падна активата и пасивата за 97,01 индексни поени. 

Во активата имаме пораст на побарување од купувачите цирка 1.400.000 денари  или инедкс од 

103,39 поени, а имаме голем пад на паричните средства од 24,15%. Во вкупната актива имаме пад на 

резервите за 82,37% а пораст на долгорочните и краткорочните обврски како што се обврски 

придонес за вода и останати долготочни обврски. 

8.3 ПРИХОДИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА – ПРОФИТНИ ЦЕНТРИ 

Целта на овие показатели  во извештајот за финансиско таботење е да ги  искажат   приходите 

и расходите за секое одделение и разликата меѓу нив да ја отслика ефикасноста за секое одделение 

поединечно. 

Приходите се групирани по видови и  истите се споредени со претходната година.  

ПРИХОДИ ПО ПРОФИТНИ ЦЕНТРИ 
  

    1. ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА 

  

    Вид на приход 2015 2014 Индекс 

    Приходи од реконструкција на водовод 235109 83925 280.1 

Приходи од водоинсталатери 60225 407383 14.8 

Приходи од вода претпријатија 2429728 2281664 106.5 

Приходи од вода домаќинства 11795028 11425064 103.2 

Останати приходи 16512 16906 97.7 

Вкупно: 14536602 14214942 102.3 

    

    2. КАНАЛИЗАЦИЈА 
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    Вид на приход 2015 2014 Индекс 

    Приходи од реконструкција на 
канализација 14942 284148 5.26 

Приходи од канализација претпријатија 505103 485206 104.10 

Приходи од канализација домаќинства 2274252 2183416 104.16 

Вкупно: 2794297 2952770 94.63 

    

    3. ОТПРЕМУВАЊЕ НА ЦВРСТ ОТПАД 

   

    Вид на приход 2015 2014 Индекс 

    Приходи од смет претпријатија 1263624 1215799 103.93 

Приходи од смет установи 629010 655497 95.96 

Приходи од смет домаќинство 6214900 6260993 99.26 

Приходи од користење Депонија 42412 68581 61.84 

Останати приходи   3813 0.00 

Вкупно: 8149946 8204683 99.33 

    4. МЕХАНИЗАЦИЈА 

   

    Вид на приход 2015 2014 Индекс 

    Приходи од механизација  271610 506544 53.62 

Вкупно: 271610 506544 53.62 

    5.ЧИСТОТА И ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО 
   

    Вид на приход 2015 2014 Индекс 

    Приходи од паркови и зеленило 1199520 1295250 92.61 

Приходи од паркови и зеленило од 
изградба 528274 1806261 29.25 

Приходи од јавна чистота по одлука 2067705 1823550 113.39 

Останати приходи   1888702 0.00 

Вкупно: 3795499 6813763 55.70 

    6. ПАЗАР 
   

    Вид на приход 2015 2014 Индекс 

    Пиходи од пазар тезги 439695 454605 96.72 
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Приходи од пазар резервација 427457 433466 98.61 

Вкупно: 867152 888071 97.64 

    7. ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА 
   

    Вид на приход 2015 2014 Индекс 

    Приходи од одржување на гробишта 1672600 2158720 77.48 

Приходи од погребално влез во 
гробишта  75422     

Приходи од продажба на Погребална 
опрема   106025   

Приходи од погреба.резервации и гроб. 
мес 298600 48500 615.67 

Вкупно: 2046622 2313245 88.47 

    8.УПРАВА 

   

    Вид на приход 2015 2014 Индекс 

    Приходи од камати коминтенти 620057 572942 108.22 

Вонредни приходи - субвенции 667748 682567 97.83 

Приходи од предлози за тужби 59053 29400 200.86 

Вкупно: 1346858 1284909 104.82 

   
  

9.Станица за отпадни води    27000   

   
  

ВКУПНО: 1+2+3+4+5+6+7+8 33808586 37205927 90.87 

 

1. Од табелата за производство и дистрибуција на вода имаме пораст од 102,3 поени или во апсолутен 

износ 321,660 денари а се работи во приходованата вода во претпријатијата и домаќинствата. Тоа се 

должи на сушата во летната сезона во пригратските населби каде што не сме поврзани на 

канализација. 

2. Во канализацијата приходите се намалуваат за индекс од 94,63 поени или в0о апсолутен износ од 158 

473 денари. 

3. Отпремувањето на цврстиот отпад е на минатогодишното ниво или пад 99,33 поеи или во апсолутен 

изност 57 737 денари.  

4. Механизација – пад од  индекс од 53,62 поени или во апсолутен износ од 234 934 денари кој е како 

резултат на неангажираност на зимската служба. 

5. Чистотата и градското зеленило има индекс на  пад од 55,70 поени или во апсолуте износ од 3 018 264 

денари, а е резултат на падот на приходите од паркови и зеленило а најповеќе поради 

неангажираност на градеќната група во објекти. 

6. Пазарот бележи мал индекс на пад на приходите од 97,64 поени   или во апсолутен износ од 20.919 

денари. 
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7. Одржување на гробишта – Ова оддделение константно бележи  индекс на пад и тој споредено  2015 

со2014 изнесува 88,47 поени  или апсолутно од  266.623 денар. 

8. Управата има зголемување на приходите од индекс од 104,82 а е резултат на вонредните приходи кои 

произлегуваат од  приходи од камата према комитентите и приходите од тужба  кој изнесува во 

денари 61 949. 

9.  Станицата за отпадни води нема приход . 

 

8.4 РАСХОДИ ПО ОДЕЛЕНИЈ-ПРОФИТНИ ЦЕНТРИ 

 

 Исто така и расходите се групирани по одделенија , но сакаме да истакнеме дека има трошоци кои 

што се однесваат за повеќе одделенија и не можат 100 процентно точно искажат. 

РАСХОДИ ПО ПРОФИТНИ ЦЕНТРИ 
  

    1. ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА 
  

    Вид на расход 2015 2014 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 1059104 1127890 93.90 

Алуминиум сулфат 991300 1145430 86.54 

Флопан 22821 42500 53.70 

Хидратна вар 140524 317375 44.28 

Течен хлор  44100 47875 92.11 

Сурова вода 3498480 2360200 148.23 

Трошоци за времено вработени  49449 63602 77.75 

Трошоци за електрична енергија  604811 783768 77.17 

Трошоци за гориво 411476 460054 89.44 

Трошоци за дрва 46130 56945 81.01 

Услуги со карактер на мат.трошоци 135988 186689 72.84 

Трошоци за испитување на вода  254300 327300   

Амортизација 1050136 1115513 94.14 

Трошоци за вработените 6311320 6582757 95.88 

Трошоци за осигурување имот 24886     

Останати расходи -камати 519921 538035 96.63 

Вкупно: 15164746 15155933 100.06 

    2. КАНАЛИЗАЦИЈА 

   

    Вид на расход 2015 2014 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 36749 78966 46.54 

Трошоци за вработените 477602 506990 94.20 
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Вкупно: 514351 585956 87.78 

    3. ОТПРЕМУВАЊЕ НА ЦВРСТ ОТПАД 

   

    Вид на расход 2015 2014 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 24978 60707 41.15 

Трошоци за времено вработени 295593 148026   

Трошоци за гориво 538933 854493 63.07 

Трошоци за вработените 2176256 2018532 107.81 

Вкупно: 3035760 3081758 98.51 

    4. МЕХАНИЗАЦИЈА 

   

    Вид на расход 2015 2014 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 894296 901690 99.18 

Трошоци за дрва 55959 31212 179.29 

Трошоци за вработените 2053586 2192659 93.66 

Трошоци за осигурување имот 39716 64716 61.37 

Трошоци за регистрација на возила 74527 54935 135.66 

Останати расходи 62882 147715 42.57 

Вкупно: 3180966 3392927 93.75 

    5.ЧИСТОТА И ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО 
   

    Вид на расход 2015 2014 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 162364 419903 38.67 

Трошоци за времено вработени 248296 345394 71.89 

Трошоци за гориво 182525 418496 43.61 

Трошоци за вработените 2719471 2933280 92.71 

Вкупно: 3312656 4117073 80.46 

    6. ПАЗАР 
   

    Вид на расход 2015 2014 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 5000 1980 76.74 

Трошоци за вработените 742652 726832 102.59 

Вкупно: 747652 728812 102.59 

    7. ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА       
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    Вид на расход 2015 2014 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 242614 377329 64.30 

Трошоци за обештетување 134503 31032 433.43 

Трошоци за вработените 1109089 1374174 80.71 

Вкупно: 1486206 1782535 83.38 

    8.УПРАВА 

   

    Вид на расход 2015 2014 Индекс 

Трошоци за суровини и материјали 177841 245917 72.32 

Трошоци за електрична енергија  107421 259957 41.32 

Трошоци за гориво 145099 271381 53.47 

Трошоци за дрва 56761 54698 103.77 

Услуги со карактер на мат.трошоци 267471 238688 112.06 

Трошоци за вработените 4738624 4781943 99.09 

Дневници за службено патување 58450 88345 66.16 

Трошоци за репрезентација 90214 162242 55.60 

Банкарски услуги за платен промет 79887 75491 105.82 

Останати расходи 340123 242658 140.17 

Вкупно: 6061891 6421320 94.40 

    9. СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 
   

    Вид на расход 2015 2014 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 24250 25530 94.99 

Трошоци за електрична енергија  1894637 1827262 103.69 

Трошоци за дрва 49427 25508 193.77 

Услуги со карактер на мат.трошоци 11705 53269 21.97 

Трошоци за вработените 1244066 1235925 100.66 

Останати расходи 94109 83093 113.26 

Вкупно: 3318194 3250587 102.08 

    ВКУПНО РАСХОДИ ПО ВИДОВИ  
   

    Вид на расход 2015 2014 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 2755196 3684398 74.78 

Алуминиум сулфат 991300 1145430 86.54 

Флопан 22821 42500 53.70 

Хидратна вар 140524 317375 44.28 



Извештај за работа на ЈПКР,,Услуга,,-Берово за 2015 година 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Февруари 2016 год 

42 
 
 

Натриум хипохлорид 44100 47875 92.11 

Сурова вода 3498480 2360200 148.23 

Трошоци за времено вработени 593338 557022 106.52 

Трошоци за електрична енергија  2606869 2870987 90.80 

Трошоци за гориво 1265296 2039760 62.03 

Трошоци за дрва 208277 164059 126.95 

Услуги со карактер на мат.трошоци 445298 599445 74.29 

Трошоци за вработените 21550556 22349940 96.42 

Амортизација 1050136 1115513 94.14 

Дневници за службено патување 58450 88345 66.16 

Останати трошоци за вработените 23563 76165 30.94 

Трошоци за репрезентација 90214 162242 55.60 

Трошоци за осигурување имот   64602 90308 71.54 

Трошоци за регистрација на возила  74527 58085 128.31 

Банкарски услуги за платен промет 79887 61461 129.98 

Останати расходи 1258988 683791 184.12 

ВКУПНО: 36822422 38514901 95.61 

 

1. Табелата  на  трошоците за производство и дистрибуција на вода се искажани по видови  и 

поединечно може да се види движењето на пооделен трошок. Заедничкиот индекс е 100,06 и е 

рамен на минатогодишниот 

2. Камнализацијата има индекс 87,78 и е како резултат на падот на трошоците ангажирани од трети 

лица и мал дел на трошоците за вработени.  

3. Отпремувањето на цврстиот отпад има тренд на мал и изнесува индекс 98,51 поени а разлика 

апсолутна вредност од 45 998 денари а е резултат на падот на цената на горивата. 

4. Механизацијата има мал индекс на пад на трошоците од 93,75 а е резултат како пад на трошоците за 

осигурување  и изнесува 211,961 денар 

5. Трошоците за чистота и градско зеленило се во тренд на пад од 80,46 индексни поени или изразено 

во апсолутна вредност 804,417 денари. 

6. Пазарот  има индекс на пораст на трошоците од 2,59% или во апсолутна вредност од 18,840 денари.. 

7. Одржувањето на гробишта има пад на  индекс од 83,38 поени или во апсолутна вредност од 296,329 

денари. 

8. Управата како одделение   пад на индекс поени од 94,40 поени или во апсолутна вредност од 359,429 

денари. 

9. Станицата за отпадни води има мал пораст на трошоците и индексот изнесува од 102,08 поени или ви 

денари 67,607. 

Од  табелата за расходи по видови се гледа движењето на трожоците групно по видови и споредени 

меѓу себе со индекс 2015 со 2014 . 

8.5 СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА 

ПРИХОДИ И СТРУКТУРА ПО ОДДЕЛЕНИЈА 
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ВИД НА ПРИХОД 2015 2014 Индекс 2015 2014 Индекс 

Прозводство и дистрибуција на вода 
14536602 14214942 102.26 43.00 38.21 112.54 

Приходи од канализација 
2794497 2952770 94.64 8.27 7.94 104.15 

Отпремување на отпад 8149946 8204683 99.33 24.11 22.05 109.31 

Механизација 271610 506544 53.62 0.80 1.36 59.01 

Чистота и градско зеленило 3795499 6813763 55.70 11.23 18.31 61.30 

Пазар 
867152 888071 97.64 2.56 2.39 107.46 

Погребални услуги 2046622 2313245 88.47 6.05 6.22 97.36 

Управа  1346858 1284909 104.82 3.98 3.45 115.35 

Станица за отпадни води 
  27000         

Вкупно приходи 
33808786 37205927 90.869 100 100 100 

Од табелата за структурата на приходи по одделенија се гледа поединечно учеството на секое 

одделение  и неговиот  индексот во вкупните приходи и движењата во однос на претходната година . 

Одделението производство и дистрибуција на вода има зголемен индекс од 102,26  и учествува во 

структурата од 43% од вкупниот приход. 

Одделението канализација кое  е во корелација со производството на вода го зголеми  приходот во 

структурата со индекс од 104,15 а учеството е 8,27%. 

Отпремувањето на отпадот бележи раст на учеството во вкупниот приход на терет на останатите 

паботни оделенија кои имаат пад и сега учеството на отпадот е 24,11%  . 

Механизацијата е оделение со најмало учество во приходот и изнесува 0,8% а бил 1.36% во минатата 

година. 

Чистота и градско зеленило има учество од 11,23% или тоа е намалено за 61,3 индекс. 

Пазарот е на минатогодичното ниво  учествува во структурата со 2,56%. 

Погребалните услуги во вкупниот приход имаат учество 6,05%  . 

Управата има мал паст од претходната година и учество со  3,98% . 

РАСХОДИ И СТРУКТУРА ПО ОДДЕЛЕНИЈА 

       
ВИД НА РАСХОДИ 2015 2014 Индекс 2015 2014 Индекс 

Прозводство и дистрибуција 
на вода 15164746 15153933 100.07 41.18 39.35 104.67 

Расходи од канализација 
514351 585956 87.78 1.40 1.52 91.81 

Отпремување на отпад 
3035760 3081758 98.51 8.24 8.00 103.04 
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Механизација 
3180966 3392927 93.75 8.64 8.81 98.06 

Чистота и градско зеленило 
3312656 4117073 80.46 9.00 10.69 84.16 

Пазар 747652 728812 102.59 2.03 1.89 107.30 

Погребални услуги 
1486206 1782535 83.38 4.04 4.63 87.21 

Управа  
6061891 6421320 94.40 16.46 16.67 98.74 

Станица за отпадни води 
3318194 3250587 102.08 9.01 8.44 106.77 

Вкупно расходи 
36822422 38514901 95.61 100.00 100.00 100.00 

 

Од табелата за структурата на расходите се гледа учеството на секое одделение поединечно во 

вкупните расходи.  

Така учеството на производството и дистрибуција на вода е  со  41,18% а минатата година 39,35%. 

Канализацијата има учество од 1,40%  а во 2014 е 1,52% . 

Отпремувањето на цврстиот отпад има зголемени трошоци и учествува со 8,24% и во однос на 2014 

имаме зголемување на 103,04 поени. 

Механизацијата како одделение има учество од 8,64 или индекс на пад од 98,06 поени. 

Чистота и градско зеленило има учествува од 9 % или индекс на пад од 84,16 поени. 

Пазарот бележи  мало индекс на пораст од 107,3 поени а учествува со 2,03%. 

Одржувањето на гробишта имаат намалено учество и изнесува 4,04% а индексот е 87,21 пое. 

 Управата е на минатогодишното ниво и е 16,46% ,а станицата за отпадни води  учествува со 9%. 

РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА 

 
Приход Расход 

 

ОДДЕЛЕНИЕ 2015 2015 Разлика 

Прозводство и 
дистрибуција на вода 14536602 15164746 -628144 

Приходи од 
канализација 2794497 514351 2280146 

Отпремување на отпад 8149946 3035760 5114186 

Механизација 271610 3180966 -2909356 

Чистота и градско 
зеленило 3795499 3312656 482843 

Пазар 867152 747652 119500 

Одржување на гробишта  2046622 1486206 560416 

Управа  1346858 6061891 -4715033 
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Станица за отпадни 
води 0 3318194 -3318194 

Вкупно приходи 33808786 36822422 -3013636 

 

Од табелата може да се види на најсликовит начин кои одделенија работат позитивно или негативно. 

За прв пат одделението произвдство и дистрибуција на вода искажува негативен резултат од 628 144 

денари. 

Канализација искажува добивка и е едно кое прави најмалку трошоци а како трошок се јавуваат само 

трошоците за вработени. 

Во апсолутен износ најголем позитивен резултат остварува одделението за отпремување на отпад  

бидејќи трошоците не се целосно опфатени и се на терет на механизацијата но тука мора да 

истакнеме дека дел од трошоците за оваа дејност се прелеваат и паѓаат на терет на механизацијата и 

затоа е потребно овие две оделенија да се гледаат заедно. 

Механизацијата има загуба од 2.909.356денари и во неа се вклучени дел од трошоците направени за 

одделението за отпремување на цврст отпад а е потребно од овие трошоци да се распределат на 

останатите работни единици по клучот ичество во структурата. 

Чистотата и градското зеленило  покажува добивка од 482.843 денари  . 

Пазарот прави позитивна разлика од 119.500 денари , одржувањето на гробишта  покажува добивка 

како резултат на продажба на гробни места од 560.416 денари. 

Управата  има најголем негативен резултат што се должи на нераспределените трошоци направени за 

другите одделенија. 

Станицата за отпадни води има негатува од расходот во целост бидејќи истата не прави приход 

поради нефактурирање на направените услуги. 

Значи ЈПКР УСЛУГА  искажува загуба од работењето заради направените трошоци за пречистување на 

отпадните води што е еден комплициран момент кој неопходно е веднаш да се надмине. Во спротивно 

направената загуба од оваа година и претходните доведуваат до намалување на квалитетот на услугите 

, а во иднина и нивно неизвршување. 

ПРОЦЕНТ НА НАПЛАТА 

Процентот на наплата на побарувањата  не влијае на финансискиот резултат но е многу битен  

економски индикатор од кој зависи ликвидноста и финансиската одржливост на претпријатието. Од 

ова произлегува нашата обврска  редовно месечно да ги известуваме органите на претпријатието, 

Градоначалникот и Советот. 

Од табелата збирен процент на наплата за физички лица на 25.01.2016 год. Процентот бил 75,66% за 

сите реони додека во ланската година овој процент бил 78,86%. Значи процентот на наплата  од 

ланската година има пад од повеќе од 3 индексни поени. И од табаелите исто така се гледа и 

процентот на наплата по реони и истите може да се споредат со ланските. 
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Збирниот птоцент за наплата на деловни партнери Дуќани во 2015 изнесува 60,48% а во 2014 бил 

59,3% или тоа е на исто ниво. 

За правните субјекти процентот во 2015 е 83,03% а во 2014 е 85,27% или тоа е приближно на истото 

ниво. 

Од таблата за месечното известување за стапката на наплата на ЈПКР,,Услуга,,Берово со која го 

известуваме Градоначалникот и опчтината секој мезсец се следи процентот на наплата за секој месец 

поединечно за физички лица , продавници и индустрија. 

Од горе изнесените податоци и анализи се заклучува дека проблемите во финансиското работење 

произлегуваат од искажување на загупба последниве неколку години а се резултат на повеќе 

причини но најмаркантна е непокривање на трошоците на фабриката за отпадни води што за 

екологијата на општината е од големо значење. 

 

 

 




