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              Подготовката на  програмата за работа на ЈПКР..Услуга..-Берово за 2014 год. Започна во 

Ноември, веднаш по изготовката на финансискиот извештај за работа за период  01.01.2013 

год. до 30.09.2013 год . 

Програмата за работа ги следи Бизнис планот на ЈПКР и програмата на Општина Берово 

во доменот на комуналното работење. 

Содржината на програмата во однос на минатите години е изменета со цел да не се 

повторуваат веќе познатите работи од претходните години. 

Содржината на програмата ги опфаќа работењето на профитните центри и буџетот на 

ЈПКР,, Услуга,, за 2014год. 
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1. FILTER STANICA  

 

 Rabotata na Filter stanicata i vo 2014 }e bide naso~ena na nekolku oblasti: 

vodewe na optimalen proces na prerabotka na vodata, kontrola na kvalitetot 

na vodata vo laboratorija, regulirawe na dotokot na surova voda za namaluvawe 

na zagubite od preliv na rezervoarot, a vo sorabotka so “Vodostopanstvo” 

Berovo, tehni~ko odr`uvawe na opremata preku zamena na zastareni delovi i 

potrebna sanacija na postoe~kata oprema.   

Uspe{noto  rabotewe na stanicata zavisi kako od tehni~kata opremenost na 

stanicata taka i od kapacitetot na personalot za sproveduvawe na planiranite 

aktivnosti. 

Vo tabelata  se prika`ani osnovnite aktivnosti na personalot za sproveduvawe 

i ostvaruvawe na planiranata programa;   

 

aktivnost cel vreme 

Vodewe i kontrola na 

optimalen proces na 

prerabotka 

Proizvedena voda so 

kvalitet koj gi ispolnuva 

standardite 

kontinuirano 

 

 

Analizi na voda vo 

sopstvenata laboratorija 

Dobivawe na podatoci za 

kvalitetot na vodata vo 

site fazi 

kontinuirano 

 

Proverka na koli~inite na 

filterskite polnewa 

Navremeno obezbeduvawe i 

dopolnuvawe na sloevite so 

potrebnite koli~ini 

do 08.2014 

Sorabotka so odgovornoto 

lice za distributivnata 

mre`a 

Navremeno informirawe 

za detektirani promeni 

kontinuirano 

Sorabotka so 

“Vodostopanstvo “ Berovo 

Regulirawe na dotokot na 

surova voda  

kontinuirano 

Obuki i transfer na 

znaewe so stru~ni lica i 

organizacii od istata 

oblast 

Zgolemuvawe na 

kapacitetot na personalot 

kontinuirano 

Sorabotka so nadle`nite 

institucii i gra|anskiot 

sektor 

Informirawe za 

kvalitetot na vodata i 

podigawe na rejtingot na 

pretprijatieto 

kontinuirano 

Analiza na podatoci od 

Skada sistem 

Dobivawe na podatoci za 

vodovodniot sistem  

kontinuirano 
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 Tehni~koto odr`uvawe i doopremuvawe na stanicata  }e ovozmo`i uspe{no  

sproveduvawe na procesot na prerabotka i prodol`uvawe na vekot na opremata. 

Se razbira ova mnogu  }e zavisi od obezbeduvaweto  na potrebnite sredstva.  

aktivnost cel vreme Izvor na 

sredstva(izrazeno 

vo denari) 

Sanacija na 

svle~i{te nad 

filtri so 

izrabotka na 

potporen zid 

Da se spre~i 

ponatamo{no 

pomestuvawe na 

zemji{teto 

Do 06.2014 Sopstveni sredstva 

(25000)  

Izgradba na 

dopolnitelen 

magacinski prostor 

Skladirawe na 

pogolemi koli~ini 

na reagensi 

Do kraj na 2014 Sopstveni sredstva 

(60 000) 

Nabavka na nova 

elektroda za 

merewe na 

rezidualen hlor 

Kontinuirano 

merewe i 

obezbeduvawe na 

podatoci za Skada 

sistemot 

Do 06.2014 Sopstveni sredstva 

(22 000) 

Nabavka na dve novi 

boci za hlor 

Obezbeduvawe 

redovna nabavka na 

hlor 

Do 06.2014 Sopstveni sredstva 

(60000) 

Sanacija na 

pokrivni 

konstrukcii 

Da se spre~i 

o{tetuvawe zaradi 

prokapuvawe 

Do 06.2014 Sopstveni sredstva 

(250 000) 

Nabavka na dozir 

pumpa za aluminium 

sulfat 

Obezbeduvawe 

kontinuirano 

dozirawe 

Do krajot na 2014 Sopstveni sredstva 

(120000) 

Pro{iruvawe na 

hidrantska mre`a 

Da se ovozmo`i 

ozelenuvawe na site 

trevni povr{ini 

Do 05.2014 Sopstveni sredstva 

(30 000) 

Postavuvawe na 

parno greewe vo 

administrativna 

zgrada 

Za{tedi vo energija Do kraj na 2014 Sopstveni sredstva 

(120 000) 

Izrabotka na 

proekt za sanacija 

na talo`nik 

Da se ovozmo`i 

aplicirawe za 

sredstva 

Do 06.2014 Sopstveni sredstva 

Izrabotka na 

proekt za sanacija 

na filtri 

Da se ovozmo`i 

aplicirawe za 

sredstva 

Do 06.2014 Sopstveni sredstva 

Sanacijana 

talo`nik(farbawe 

i zamena na 

nalivnici) 

Spre~uvawe na 

propa|awe i 

zadr`uvawe na 

flokuli 

Do kraj na 2014 Sredstva od drugi 

izvori (1 000 000) 

Sanacija na 

nadvore{ni zidovi 

na filtri 

(farbawe) 

Spre~uvawe na 

propa|awezaradi 

korozija 

Do 08. 2014 Sredstva od drugi 

izvori (500 000) 
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       2.  DISTRIBUCIJA NA VODA 

 Prva и osnovna zadaча на оваа работна единица е редовно –нон стоп 

уредно водоснабдување на сите наши клиенти. За да се сето тоа постигне потребно е 

да се постави добра организација. Тоа значи покрај работа во редовното работно 

време потребна е организација за неработните денови и дежурства за време на 

празници. 

 Програмските задаци на оваа единица се следните; 

 -Одржување на доводниот азбестен цевовод ф500 од прекидната 

комора до фабриката за вода. 

                            -Одржување техничка исправност на фабриката за вода. 

                            -Одржуване на дистрибутивната мреж на  регионалниот водовод  од 

пречистителната станица до селските населби.  

                             -Одржување на главните линии во населените места. 

                             -Одржување на секундарната мрежа во населените места до 

водомерот или до  кучниот приклучок. 

                            -Одржување на водомерите и нивна замена. 

                            -Нивно редовно отчитување. 

                            -Откривање на нелегални-диви приклучоци. 

                            -Изградба на нова водоводна и канализациона мрежа за сопствени 

потреби, и за потреби на трети лица. 

                             -Соработка со другите работни единици во Услуга. 

                             -Соработка со донатори. 

                              -Решавање на ситуации за нови проекти и земање активно учество во 

истите. 

                             -Соработка со други комунални претпријатија. 

                             -Изработка на програма за решавање на загубите на вода. 

                             -Следење на нови технологии во дејноста. 

                             -И други активности  во корист на претпријатието. 
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                          Во овој сектор има ангажирано околу дваесетина работника, а по потреба 

користи работници и од единицата канализација, механизација и од другите. 

                Набавката на деловите се врши преку јавни тендери, а по одредени 

спецификации извадени од планот за набавка. 

                Инвестициите се дадени во паланот за инвестиции но сакаме од искуство да 

истакнеме дека приоритет треба да се даде на селото Русиново, заради тоа што тука 

имаа најповеќе загиби на вода, а и мрежата е целосно од азбест и машинскиот дел е 

дотраен каде имаме најповеќе истекувања. Затоа се потребни детални проекти и 

истото се однесува и за Владинирово и Митрашинци.  

                                                   PLAN ZA INVESTICII 

А. ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

Р
ед

ен
 

б
р

. 

Опис на објектот Можен извор на средства Вредност 

1. 
Замена на азбест на ул. Карпош, 

профил 100мм. Долг ццк. 350м. 

Општина Берово 

Фонд за води 
3.500.000 ден. 

2. 

Замена на азбест на ул. Даме 

Груев, профил 100мм, долг ццк. 

400м. 

Општина Берово 

Фонд за води 4.500.000 ден. 

3. 
Замена на азбест на ул. Неретва, 

профил 100мм, долг ццк. 300м. 

Општина Берово 

Форум на заедницата 
3.000.000 ден. 

4. 
Реконструкција на пумпна 

станица во с. Русиново. 

 Министерство за животна 

средина. 
500.000 ден. 

5. 
Раконструкција на селска мрежа 

во с. Владимирово. 

Општина Берово 

Фонд за води 
14.000.000 ден. 

6. 
Реконструкција на селската 

мрежа во с. Русиново. 

 Општина Берово 

Фонд за води  
7.000.000 ден. 

 

Расходи за прозвотство и дистрибуција на вода 

активност цел време Проценета 

вредност 

Одржување на исправноста на 

инсталациите  

 исправност на мрежата 

за произвотство и 

дистрибуција на вода 

Преку целата 

година 
5.000.000 

Плати за вработените  
Преку целата 

година 
6.500.000 

Енергија  
Преку целата 

година 
1.400.000 
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друго  Преку цела година 100.000 

                                                                                                                              ВКУПНО 13.000.000                                                                                                                                                              

3.  ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ - КАНАЛИЗАЦИЈА 

                  Оваа работна единица  има за главна задача да го одржува најпрво во 

исправна состојба главниот колектор до пречистителната станица, па потоа 

колекторите во населените места и на крајот секундарната мрежа. Истотака во 

програма му е и да ги одржува и секундарните линии во населените места. Обемот на 

работа сериозно порасна поради зголемувањето на должината на колекторот до 

ПСОВ. Не помал е бројот на интервенции и во куќните приклочоци. И за овие 

работници кои се тројца нема работно време и се изложени при извршување на 

работата на секакви временски влијанија. 

                  Технизката опременост на оваа единица е на најниско можно ниво и е 

неопходно земање на опрема-канал xет и др. Често пати сме принудени да бараме  

техничка помош до другите комунални претпријатија, за која скапо плаќаме. Се 

користе се што е можно за во што пократок рок се отстрануваат дефектите. 

                  Во наредниот период програмска задача е да се одвои фекалната 

канализација од атмосверската за жто веќе се прават припреме. Тоа е неопходно од 

две причини. 

               Првата причина е што се влевањето на атмосверските води системот нема 

планиран капацитет е почесто се јавуваат излевања во подрумите на најниските 

точки,и запушувања и прелевања. Тоа најчесто се случува при обилни дождови и 

топење на снег,а причина е што голем број од олуците на семејните куќи се 

приклучени на системот. 

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

отпадните води .                                                                                                                                                             
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 PLAN ZA INVESTICII 

Б. ОДВОДНУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

 

Р
ед

ен
 б

р
. 

Опис на објектот Можен извор на средства Вредност 

1. 
Проширување на мрежата во с. 

Смојмирово 

Министерство за животна 

средина и просторно планирање. 
5.000.000 ден. 

2. 
Поврзување на с. Смојмирово со ПСОВ Министерство за животна 

средина и просторно планирање. 
9.000.000 ден. 

3. Проширување на мрежа во с. Русиново   Општина Берово . 7.000.000 ден. 

4. 
Проширување на мрежата и поврзување на 

с. Владимирово со ПСОВ 

Министерство за транспорт и 

врски. 
7.000.000 ден. 

5. Проширување на мрежа во Берово Општина Берово 3.000.000 ден. 

 

Расходи за Канализација 

активност цел време Проценета 

вредност 

Одржување на исправноста на 

канализационата мрежа 

(материјални трошоци) 

 исправност на 

канализациониот цевовод 
Преку целата година 150.000 

Плати за вработени  Преку целата година 500.000 

енергија  Преку целата година 100.000 

Други трошоци  Преку цела година 250.000 

ВКУПНО: 1.000.000 
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4.PRE^ISTITELNA STANICA ZA OTPADNI VODI 

 

Пречистителната станица за отпадни води (ПСОВ)-Берово е работна единица 

која работи во рамките на ЈПКР ,,Услуга“ Берово. Во 2014 година предвидено е да 

работи без прекин извршувајќи ја својата основна функција пречистување на урбаните 

отпадни води од населените места кои се поврзани на главниот канализационен 

колектор за отпадни води. Воедно во станицата ќе се извршува секојдневно 

лабораториско испитување на влезната-отпадна и излезната-пречистена вода која се 

испушта во реципиентот-река Брегалница. 

Воо 2014 година ПСОВ ќе работи самостојно, се разбира под продолжен надзор 

на консултантите и изведувачите од Швајцарија кои и во следниот период ќе ја следат 

работата на станицата, како преку следење на SCADA системот каде се внесени сите 

информации кои се однесуваат на станицата, така и преку извештаите кои од страна на 

персоналот на станицата редовно се испраќаат до нив. Во 2014 година ќе се продолжи 

со редовно, секојдневно комуницирање преку интернет со консултантите и 

изведувачите на проектот.  

Според планираното во текот на 2014 година станицата ќе продолжи да 

функционира по поставените проектни задачи, како што се оперативната и 

енергетската оптимизација на нејзината работа,  бидејќи така е договорено со кон-

султантот и изведувачот. Ќе се продолжи со поставување на оптимални параметри  за 

работа на станицата заради добивање на максимално можно пречистување на 

отпадната вода со минимална можна потрошувачка на електрична енергија  и сето тоа 

со максимално ангажирање на вработените на станицата.   

Во 2014 година планирано е поврзување на селата Смојмирово и  Владими-

рово на колекторскиот систем со што ќе се зголеми приливот на отпадни води во 

станицата а со тоа и мало зголемување на трошоците.  

Исто така во текот на 2014 година планирано е персоналот на ПСОВ да 

учествува на сите проекти и работилници организирани од ,,Услуга,, и други 

организатори заради потребното постојано усовршување во областа на упра-вување со 

пречистување на отпадни води како и во раководење со човечки ресурси и 

унапредување на работењето на претпријатието. 

Бидејќи гарантниот период за станицата заврши сите материјални трошоци кои 

досега според проектот ги покриваше изведувачот, во 2014 година целосно ќе паднат 



Програма за работа на ЈПКР,,Услуга,,-Берово 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ноември 2014 год                                                                                                                                                      9 

 

на товар на ПСОВ или поточно на ЈПКР ,,Услуга“. Од тоа треба да се изостават само 

трошоците за материјали за лабораториските испитувања за кои е договорено да 

бидат испорачувани од изведувачот-фирмата ,,Holinger“ до 2015 година.  

За 2014 година не се планирани нови вработувања.  

активност цел време Проценета 

вредност 

Материјални трошоци   Преку целата година 40.000 

Плати за вработени  Преку целата година 1.200.000 

Енергија  Преку целата година 2.760..000 

ВКУПНО: 4.000.000 

Дополнителни активности кои се планирани да се извршат во станицата се: 

1. Набавка на микроскоп за лабораториски испитувања 

2. Набавка на кабел за сонда за ,,redox-potencijal,, кој од средината на 2013 

година не функционира а е потребен за нормално следење на работата на 

станицата. 

3. Изработка на проект за автоматизирање на процесот за чистење на влезната 

(грубата) решетка заради заштита на влезните пумпи и филтрите во 

станицата кај кои често доаѓа до запушување поради разновидниот 

механички отпад кој се фрла во канализацијата. 

4. Изработка на проект и спроведување на кампања за придобивките од 

работата на станицата како и за проблемите кои настануваат поради 

несовесно користење на колекторскиот систем од страна на граѓаните и 

фирмите. 

5. Изработка на проект за фотонапонска централа која ќе биде лоцирана на 

просторот на ПСОВ,  која би произведувала електрична енергија од сонце и 

која би ги задоволувала потребите на станицата. 

Најбитно од се е да се изнајде начин за самостојно финансирање на 

работењето на ПСОВ (што е и услов содржан во физибилити студијата направена од 

консултантите од Швајцарија и услов за самото добивање на грантот за изградба на 

станицата). Единствен начин кој на долг рок ќе го реши овој проблем е воведување на 

плаќање на пречистување на отпадните води од страна на насе-лението и правните 

лица што е и нивна законска обврска (Закон за води- начело ,,Загадувачот плаќа,,) 
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5. РЕ СОБИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД И МЕХАНИЗАЦИЈА 

Примарна цел на РЕ ,,Собирање и транспорт на комунален отпад,, е навремено и 

квалитетно извршување на услугата собирање и транспорт на комуналниот отпад од 

домакинствата и Работните Организации, Угостителски објекти, Дуќаните и сите останати 

објети . 

 Оваа услуга Оваа работна единица ја извршува со четири Моторни Возила( две возила 

Рено ,Ман 17.170 и трактор Имт-533) , Еден раководител и десет работници . 

 И покрај големата амортизираност и  истрошеност на Моторните возила дејноста 

Собирање  и транспорт на комунален отпад оваа Работна единица ја извршува во градот 

Берово и селските населби Владимириви, Русиново , Смојмирово,Mачево и Будинарци како и 

туристичките населби Абланица и Браната .  

 За успешно извршување на својата дејност која пак зависи од техичката исправност на 

Возилата и од мотивираноста и ангажираноста на работниците предвидени се следниве 

активности за наредната 2014 година:  

активност цел време Проценета 

вредност 

Формирање и уште една 

работна група за собирање и 

транспорт на комунален 

отпад 

Проширување на дејноста и во  

селски населби во Општината 

Ратево и Митрашинци 

По набавката на 

возилата 
 

Проширување на дејноста 

собирање и транспорт на 

комуналниот отпад и во 

останатите селки населби во 

Општината. 

100% покриеност со дејноста 

собирање и транспорт на 

комунален отпад во 

Општината  и зголемување на 

профитот од оваа дејност 

Март 2014  

Собирање и транспорт на 

комуналниот отпад од градот 

Берово и селските населби 

Владимирово, 

Русиново,Смојмирово, 

Мачево ,Будинарци и 

туристичките населби 

Задржување на досегашниот 

континуитет 
Плата на 8 вработени 2.150.000 

Одржување на исправноста 

на возилата за собирање и 

транспорт на комунален 

отпад 

Навренмено и непрекинато 

извршување  на дејноста 

Преку целата 

година(материјални 

трошоци) 

500.000 
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Трошоци за гориво и мазиво  Преку целата година 800.000 

Одржување на гратската 

депонија и други трошоци 
 Преку целата година 550.000 

 

                                                                                                                               ВКУПНО : 4.000.000  ден 
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5.1.ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА РЕ МЕХАНИЗАЦИЈА 

Во склоп на РЕ Механизација работат  четири работници од кои еден 

механичар , еден авто електричар а останатите  двајца се возачи на градежни машини. 

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

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

 За успешно справување со проблемите и континуирано дејствување на работната 

единица за наредната 2014 година се предвидени следниве активности:  

 

активност цел време Проценета вредност 

Одржување на исправноста на 

возилата од возниот парк  

Техничка исправност на 

возилата 
Преку целата година 900.000 

Плати за механизација  Преку целата година 2.000.000 

Други трошоци  Преку целата година 100.000 

                                                                                                                   

В К У П Н О  : 3.000.000 ден 
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  6.PARKOVI, ZELENILO 

Potrebite  od cveke za razubavuvawe na zelenite povr{ini vo gradot mo`e da se 

realizira samo so sopstveno proizvodstvo na sezonsko cve}e so {to  ovaa godina se 

rezalizira{e so pravewe  folija so zatopluvawe so {to ke se zadovolat potrebite od 

cve}e za celiot grad. 

Parceli  koi se predviduvaat za zasaduvawe na cvekiwa se: 

- Plo{dad ,, Dimitar Berovski ,, 

- Parceli pokraj  ul,, Mo{a Pijade,, 

- Parceli vo Amerikanskiot park 

- Parceli pred Gradskiot stadion 

- Parcela pred nova Stopanska banka 

- Mala parcela na raskrsnica kade Borovo. 

- Ureduvawe na zelena povr{ina okolu stanben prostor pozadi  Avtobuska 

stanica. 

-  

Kako I desega{noto rabotewena odelot Parkovi I zelenilo se planira redovno 

odr`uvawe na zelenite javni povr{ini so redovno kosewe i  navodnuvawe 

Rekonstrukcijata na glavnata ulica pridonese za nejzino redovno odr`uvawe {to se 

predviduva I vo narednata godina.Novite zasadeni drvca na drvoredot iziskuvaat  

poredovno odr`uvawe I prihrana. 

Postarite drvni vidovi {to se zasadeni  vo gradot se predviduva redovno odr`uvawe 

kako ( potkastruvawe na suvite granki, niskite izrastoci I esensko vreme sobirawe na 

listovite). 

Za narednata godina se predviduva nabavka I obnova na novi kanti za otpadoci I novi 

`ardiweri za razubavuvawe I odr`uvawe na javnata ~istota vo gradot.Kako plan 

proekt koj treba da se realizira ovva godinae postavuvawe na vise~I `ardiweri koi 

ke se postavat na kandelabrite  niz centralnoto gradsko podra~je. Za kvalitetno I 

uspe{no rabotewe na oddelot Parkovi I zelenilo vo pretprijatieto vo ovaa godina se 

predviduva da se instalira vodovodna mre`a so komplet priklu~oci I mestewe na 

prskalki so {to }e se za{tedi od vodata za piewe. So toa se ovozmo`uva redovno 

odr`uvawe na parkovite a za ovaa godina se predviduva I nivna rekonstrukcija kako 

povtorno nanesuvawe na zemja, poravnuvawe, nivelirawe, I zasaduvawe na treva. Seto 

toa se odnesuva na navedenite parkovi vo gradot.  

 ___-     Park pred Penziskiot Fond 

_     -     Park pred Osnoven sud 

Park pred Gradskiot stadion 

- Park okolu stara Stopanska banka (Amerikanski park) 

- Park  pred stanbena zgrada na kej na rekata  

- Plo{tadot ,, Dimitar Berovski ,, (sistem kapka po kapka) 
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Vo navedenite parkovi ima odvoeno posebni parceli za zasaduvawe na cve}e so {to 

doprinesuva za razubavuvawe na gradot. Zaradi taa cel se predviduva pogolema 

koli~ina na (brojnost ) na cve}iwa I nivno sezonsko odr`unawe. (polevawe, plevewe, 

okopuvawe I prskawe so insekticidi I folijarno |ubrivo). Site predvideni 

aktivnosti koi se predvideni  vo programata  treba da se realiziraat  za podobruvawe 

na gradot. 

Za narednata godina vo sektorot ,, Parkovi i zelenilo,, se planira i realizacija na 

poseben park  vo Amerikanskoiot park na mestoto na postoe~kiot star orev koe e so 

izminata fiziolo{ka starost i e potrebno da se izvadi. Na taa parcela e planirano da 

se napravi vestaclo ezerce so mal drven most koj ke stane atrakcija za {eta~ite i 

minuva~ite vo parkot . Za toa se potrebni i posebni tro{kovi koi treba da se 

realiziraat od Sobranieto na Op{tina  Berovo. 

 

6.1 ЈАВНА ЧИСТОТА 

 

Во делот на Јавна чистота во градот е предвидено редовно чистење и одржување на  

чистотата во централното градско подрачје и по фрекфентните улици во градот.  

Редовно се чистат улиците и тротоарите како и паркинзите во центарот на градот. 

Освен во градот, чистење на јавни површини се изведува и во околните селски населби: с. 

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

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

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

- Улици кои се метат секој ден 
- Улици кои се метат еднаш неделно 
- Улици кои се метат еднаш месечно 

 

1. Улици кои се метат секој ден 
 

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

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

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

-Ул ,, 23 Август,, .................................................................................              2320 м² 
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-Ул ,, Мирче Ацев,, ...............................................................................              610 м² 

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

-Ул ,, Моша Пијаде,, од заден влез на осмолетка до ул,,23 Август,,            1480м² 

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

 

                                                                                         Вкупно: _____________   14230м² 

 

 

 

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

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

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

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

- Ул.„Борис Кидрич“ од ул.„ 23ти Август“ до канал        ...........................    320м² 

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

 

                                                                                       Вкупно: _____________    8430м²        

 

3. 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.„Моша Пијаде“ од ул.„ 23ти 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 
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- Мегдан во с. Владимирово  ...................................................................     1769м²  

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

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

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

  

                                                                                       Вкупно:  ____________    29316м²      

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                     Трошоци за одржување на јавна чистота во градот 

 

активност цел време Проценета 

вредност 

Материјални трошоци  Преку целата година 300.000 

Плати за вработени  Преку целата година 3.000.000 

Енергија  Преку целата година 200.000 

             ВКУПНО: 3.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма за работа на ЈПКР,,Услуга,,-Берово 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ноември 2014 год                                                                                                                                                      17 

 

7. GRADSKI GROBI[TA 

              Kako {to objasnivme na po~etokot institucionalnata I organizacionata 

postavenost na prtetprijatieto vo dva stava ka`avme deka za noviot Zakon  za 

grobi{ta i pogrebalni uslugi ne odgovara na malite Op{tini. So zakonot se 

predviduva  da se oformi  posebna dejnost za organizirawe na pogrebalnite uslugi ( 

prevoz, kapela, izvr{uvawe na pogrebi, pogrebalna oprema I sl. ) I drugata dejnost 

koja opfa}a odr`uvawe na higienata I rasporedot na grobnite  parceli, zna~i  celta 

na zakonot e da se podelat na dve ovie dejnosti.  

            Na{eto mislewe za negativnosta na zakonot e vo toa {to istiot }e gi poskapi 

pogrebalnite uslugi, a so toa I stravot od divo izv{uvawe na pogrebi. 

            Pro{iruvaweto na grobi{tata kako eden od javnite problemi na Op{tina 

Berovo e vedna{ za re{avawe I eksproprijacija I urbanizacija na zemji{teto. So {to 

}e se re{i problemot na pogrebni parceli bidej}i pogolem broj na gra|anite se 

zainteresirani za otkup na parceli za pogreb. 

 

Tro{oci za odr`uvawe na gradski grobi{ta 

 

активност цел време Проценета 

вредност 

Материјални трошоци   Преку целата година 500.000 

Плати за вработени  Преку целата година 1.500.000 

Енергија  Преку целата година 150.000 

Друго  Преку цела година 350.000 

ВКУПНО: 2.500.000
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                                                 8.  GRADSKI  PAZAR 

                    Aktivnostite na profitniot centar gradski pazar }e se odvivaat 

povrzano so aktivnostite na profitniot centar javna ~istota (parkovi i 

zelenilo). Pazarot kakov {to e sega ne gi ispolnuva kriteriumite za eden 

sovremen, funkcijonalen i prometen pazar , imeno za da gi zadovoli gore 

spomenatite standardi i parametri treba da bide pokrien , za{titen od 

vremenskite vlijanija so sovremena vnatre{na infrastruktura. Toa zna~i 

asfaltiran ili poplo~en parter , so sovremeni tezgi koi imaat sandaci so klu~ 

, modern toaleten jazol , kako i specijalizirana lokacija za proizvodi od 

`ivotinsko poteklo: meso, riba, jajca,  i mleko i mle~ni proizvodi , a se vo 

sklop so implementiraweto na NASSR sistemot.   Pazarot mora da poseduva 

sistem za perewe kako i soodvetna rasveta. 

                          Pazarot vo Berovo e vo ~etvrtok , no aktivnostite i pripremite 

za negovo nepre~eno rabotewe po~nuvaat u{te vo vtornik . Za ~istewe , 

isfrlawe na smetot i sreduvawe na pazarot se aktiviraat traktor i  pet 

izvr{iteli. Na samiot pazaren den za redot i naplatata se anga`irane dvajca 

izvr{iteli. Inaku do izgradbata na nov sovremen pazar , na sega{niot mu se 

potrebni odredeni osve`uvawa na tezgite sanitarniot jazol i obnovuvawe na 

postoe~kiot asvalt . Zna~i za uspe{noto rabotewe na pazarot pokraj 

zgolemuvaweto korisnici na pazari{nite uslugi zavisi i od tehni~kata 

opremenost na pazarot i kapacitetot na personalot  za sproveduvawe na 

planiranite aktivnosti.  

активност цел време Проценета 

вредност 

 

Материјални трошоци 
 Преку целата година 100.000 

Плати за вработени  Преку целата година 680.000 

Енергија  Преку целата година 20.000 

ВКУПНО : 800.000 
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8. РАСХОДИ ЗАУПРАВА 

 

активност цел време Проценета 

вредност 

Материјални трошоци   Преку целата година 550.000 

Плати   Преку целата година 5.250.000 

Енергија  Преку целата година 450.000 

Друго  Преку цела година 750.000 

                                ВКУПНО: 7.000.000 
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ЈПКР ,,УСЛУГА,,-Берово 

               Директор, 

                       __________________________ 

Буџет за 2014                 

      Расходи   "000 

Профитни центри 
Број  на 
врабoтени Приходи Плати 

Материјални 
Трошоци 

Гориво и 
мазиво 

Други 
трош ВКУПНО 

Разлика помеѓу 
приходи и 
Расходи 

                  

Произв и дистр. На 
вода 25 18000 6500 5000 1400 100 13000 5000 

Канализација 3 3000 500 150 100 250 1000 2000 

Цврт отпад 8 8000 2150 500 800 550 4000 4000 

Механизација 8 500 2000 900 50 50 3000 -2500 

Чистота и градско зел. 12 3600 3000 300   200 3500 100 

Пазар 3 850 680 100   20 800 50 

Погребални услуги 6 2500 1500 500 150 350 2500 0 

ПСОВ 4   1200 40 2760   4000 -4000 

Управа  14 800 5250 550 450 750 7000 -6200 

                  

ВКУПНО 83 37250 22780 8040 5710 2270 38800 -1550 


