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Извештај за работењето на ЈП Комуналец – Кавадарци за период од 01.01 – 30.09.2019 год.

Редослед на извештаите по работни единици:

1.
Сектор Водовод
1.1. Одделение за водоводна градска и селска мрежа
1.2. Одделение за градежно одржување
1.3. Одделение за физичко-хемиски мониторинг на вода
2.
Сектор Канализација
2.1 Одделение за фекално и атмосверско одржување
2.2 Одделение за управување со останати инфраструктурни објекти

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Сектор Комунална хигиена
Одделение за износ на смет
Одделение за јавна хигиена
Одделение за хортикултура
Одделение за одржување на механизација и возила

Сектор општи и правни работи
4.1 Одделение за изготвување и дистрибуција на сметки и следење на наплата
4.2 Одделение за општи и правни работи и човечки ресурси
4

5 Сектор за финансиско работење
5.1 Одделение за финансии
5.2 Одделение за стручни и технички работи

Надвор од Секторите и одделенијата се:
1. Одделение за гробишта (управување со гробишта)
2. Одделение за пазар(и)
3. Одделение за јавни набавки
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Сектор Водовод
Извештај од 01.01.2019 до 30.09.2019 год.
Основни активности на оваа единица е зафаќање, пречистување и дистрибуција на вода за
пиење на град Кавадарци.
Од регионалниот водовод како корисник на услугите на овој сектор е градот Неготино,а
преку секундарна водоводна мрежа е градот Кавадарци со приградските населби како и селата:
Гарниково, Бојанчиште, Куманичево, Д.Бошава, Конопиште, Крњево,Бегниште, Шивец, Возарци,
Сопот, Марена, Страгово, Дреново и Трстеник.
Во 2019 год. Секторот за Водовод отпочна со извршување следните работни задачи:
1. Вршење увид во состојбите на капиталните објекти на регионалниот довод како извори,
каптажи, филтер станица, хлораторска станица и градски резервоари и констатирање на
нивната состојба.
2. Состојбата со водоснабдувањето во градот од 01.01.2019 год. до 31.09.2019год. беше добра,
односно граѓаните во сите три зони(ниска, средна и висока) имаа редовно водоснабдување..
Со овој режим на управување се обезбеди континуирано водоснабдување за сите
водокорисници за системот Лукар.
3. На изворишниот дел, освен редовните активности имаше интервенции во пробивање на
патот до тиролскиот зафат на Стара река од големи наноси на снег и проблеми со
замрзнување на површината на зафатот, што резултираше со намалување на дотокот на вода
во период од 20 дена.
Се изврши проверка на воздушниот вентил на целот регионален довод.
Се изврши редовна контрола на филтрите за секој поединачно.
4. Се вршеше и систематско следење на состојбата со вентилите, во каква состојба се и нивна
поправка или замена со нови.
5. Во изминатиот шест месечен период завршени се следните позначајни активности :
-

Пуштена во употреба е пумпа на прекидна комора кај Бојанчиште.

-

Се изврши реконструкција на водоводна линија на улица Глигор Прличев во должина од
240 метри.

-

Изведени се изводи за вода за зеленило на градски плоштад Л=50 м.

-

Изработени се приклучоци за вода за зеленило на ул. Игман, Бел Камен, кај спортска
сала Партизан и црква, Западен булевар, 12 дугари, ул.Ѓуро Салај.

-

Довршување на водоводна мрежа со шахти и чворови на ул. Праведничка Л=300 м.

-

Поставување на црево за пумпи заедно со ископ Л=680 м.

-

Извршена е реконструкција на водоводна линија на ул. Киро Арсов комплет со враќање
во првобитна положба Л=150м.

-

Извршена е реконструкција на водовод-Ф110 на ул. Скопска во должина од Л=195м.

-

Бетонирање на платформа за цистерна за вода и поставување на цистерната на локација
блиску до костурницата.

-

Дислокација на водоводна линија во речното корито Ф110 во Ваташа.

-

Санирани се и ставени во функција три фонтани на градски парк, парк спроти полиција
и на градски плоштад.

-

Санирани се 4 прекидни комори комплет со пловак за село Ресава.
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-

Извршена е реконструкција на водоводна линија Ф63 Л=76 м на улица 25 Мај.

-

Санирана е прекидна комора Моклиште.

-

Наместен е нов пловак на новите резервоари Ф160.

-

Санирана е прекидна комора за Фени Ф160.

-

Припремни активности на локација на новите бунари на северен булевар- бетонирање,
поставување на кабли, изведба на решетка за атмосферска вода.

-

Реконструкција на водоводна линија на ул. Бел Камен Ф110 L=240 м

-

Изведба на приклучоци за 4 нови тревни површини Ф3/4 L=64м

-

Реконструкција на водоводна линија на ул. 12 другари под Габер игралиштето Ф63
Л=188 м

-

Реконструкција на водоводна линија на ул. Лазо Стојанов L=26 м

-

Изведба на приклучок за зеленило во С Марена

-

Реконструкција на водоводна линија на ул. Перо Видев Ф63 L=180м

-

Изведен е приклучок за зеленило 4 броја средно училиште Киро Спанџов Брко

-

Изведени се три приклучоци за зеленило на споменик на 12 другари

-

Изведени се 6 приклучоци за зеленило на ул.Игман Ф3/4 L=100 м

-

Изведен е прилкучок за зеленило на ул. Калница Ф3/4 L=18

-

Тампонирање на ров од реконструкција на водоводна линија L=230 м на ул. Глигор
Прличев

-

Санирани се прокопи од дефекти 69 м2

-

Реконструкција на водоводна линија на ул. Диме Чекоров Ф110 L=172 м комплет со
приклучоци.

Трето тримесечје
-

Реконструкција на водоводна линија на ул. “Тошо Велков Пепето”.

-

Реконструкција на вододна линија на ул. “Перо Видев”.

-

Изведба на нови приклучоци за вода околу АМД .

-

Замена на воздушни вентили во с.Бојанчиште три(3) броја, со дијаметар Ф80.

-

Замена на нов регулационен вентил во с. Бегниште , Ф100 бр.1.

-

Изведен приклучок за зеленило кај Средно шумарско училиште.

-

Замена на вентили во с.Дреново Ф80 бр.2.

-

Изведен приклучок за зеленило на кејот на реката Луда Мара.

-

Реконструкција на водоводна линија на ул.”Полошка” Ф110 , со должина од L=160 м.

-

Реконструкција на водоводна линија на ул.”25 Мај” Ф63 , со должина од L=120 м.

-

Сменет постоечки вентил Ф100 со нов , на главниот довод од извор Лукар.

-

Обложување со инокс на прекидната комора на новиот цевковод.

-

Поставување инсталација за новите Бунари на ул.Северен булевар.

-

Изработка на нова водоводна шахта за населба Бел Камен се комплет со приклучна
фасонерија.

-

Демонтажа на стара фонтана и монтажа на нова во ц§ентарот на Кавадарци.

-

Замена на стар со нов вентил на ул.” Блажо Алексов” со дијаметар Ф160 бр.1

-

Дислокација на старата Росоманска линија од регионалниот пат Кавадарци-Росоман и
замена со дуктилна цевка Ф100 во должина од L=120m.
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-

Поставување на црева Ф63 во должина од L=130m хидранти два(2) броја комплет со
приклучок на главна линија .

-

Приклучување на нова градинка во с. Возарци со водоводна линија со должина од
L=70m и дијаметар на цевка Ф1’’.

-

Приклучување на с.Сопот од новата линија , изработен нов споен јазел комплета со сите
приклучни фасонски елементи.

-

На ул.”Вишешница” замена на стар вентил со нов со дијаметар Ф160, се комплет со
кршење на стара и изработка на нова шахта .

-

Пуштање во употреба на Бунари бр.2 на ул.Северен булевар со издашност 10л/сек
секомплет со две нови пумпи и риклучни елементи.

-

На бул. “ Никола Минчев “ за потребите за изградба на нов кружен тек , кршење на
постоечка шахта и изработка на нова, се комплет со поврзување и нивелирање.

6. Во овој период навремено се санираат и отстрануваат дефекти на водоводна линија.
7. Изработени се Основни Проекти за дел од планираните реконструкции на водоводни линии .
8. Во овој деветмесечен период од страна на групата за урбано одржување извршени се
градежни работи на повеќе улици (локалитети) односно извршено е прередување на
постоечки бехатон плочи и повторно редење на истите, вградување на нови бехатон коцки,
изработка на ѕидови од декоративен блок, исфрлање на земја, шут и друг матгеријал од
повеќе локации. Извршено е тампонирање и, прередување на бетонски рабници и
вградување на нови рабници. Санирани се деформирани површини со гранитна коцка во
Градскиот парк. Извршено е крпење на прекопи со асфалтна маса. Ограден е просторот кај
цвеќарата. Хоризонталната сигнализација е обележана со пластификатор и бела боја на
некои улици, обележани се паркинг местат, автобуски стојалишта и такси стојалишта.

Раководител на Сектор Водовод со
овластување
Петар Камчевски

Директор
Ѓорѓи Поп Ицов
---------------------------------

---------------------------------
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Сектор Канализација
Извештај од 01.01.2019 до 30.09.2019 год.
Основни активности на оваа единица е прифаќање и одведување на фекална и
атмосферска вода до колекторот, односно рецепиентот и други дејности поврзани со
фекалните и атмосферските води.
Во 2019 год. Секторот за Канализации отпочна со извршување следните
работни задачи:
-

Солидарни згради –поставување на решетка Л=12 м.
Решен е проблемот со поплавувањето на подрумските простории на
зградата на ЕВН
Интервенции за чистење на сливници низ градот -84 бр.
Заменети се 70 шахти со нивно нивелирање.
Довршување на канализациона мрежа со шахти и чворови на ул.
Праведничка Л=300 м.
Помагање во поставување и санација на столбчиња на тротоарите.
Извршена е реконструкција на фекална-Ф315 и атмосферска линија Ф315 на
ул. Скопска во должина од Л=195м.
Чистење на колекторот со машинка за чистење на жили и дијагностика со
камера.
Изведен приклучок за канализација за Објект на ЈП Паркинзи.
Изработени се 2 прекопи преку пат со премин на атмосферска канализација
на ул. Цветан Димов и 6 прекопи со премин на атмосферска канализација на
бул. Никола Минчев.
Изведен е прелив Ф400 за фекална канализација на ул. Страшо Пинџур Л=6
м.
Извршена е реконструкција канализациона линија Ф250 Л=76 метри на
улица 25 Мај.
Реконструирана е делница од 46 м на колекторот Ф800 кај новата болница.
Извршена е реконструкција на атмосферска канализација на ул. Тиквешко
Востание.
Во второто тромесечие дополнително се заменети 50 шахти со нивно
нивелирање
Во второто тромесечие дополнително е извршена реконструкција на дел од
фекална канализација на ул. 25 Мај Ф250 Л=48 метри
Во второто тромесечие дополнително е изработен уште еден прекоп за
атмосферска канализација на раскрсница помеѓу северен булевар и Никола
Минчев.
Исчистени се 144 сливници низ градот
Реконструирана е фекална канализација на Западен булевар Ф315 Л=84 м.
Замена на комплет нови 12 шахти на Северен булевар
Нивелирање на шахти на ул. Пано мударов 6 бр
Реконструкција на фекална канализација на крак на ул.Народна Младина
Ф160 Л=26 м
Изработена е решетка на ул. Црноречка Л=6м
Исчистени се таложници на ул. Киро Арсов, ул. Данко Давков, ул. Калница
-реконструкција на атмосферска и фекална канализација во Марена
Во дворот на средното училиште Киро Спанџов Брко реконструирана е
фекална канализација Ф315 Л=22 м
Корегирана е решетката на ул. Бел камен кај Градба промет Л=7 м
Реконструирана е фекална канализација на ул. Тошо пепето Ф315 Л=80 м
Реконструирана е атмосферска канализација на ул. Тошо Пепето Ф315
Л=80м
Замена на 13 шахти на ул. 7 ми септември
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-

Реконструкција на фекална канализација (рачен ископ) на ул. Рајко
Жинзифов споредна Ф160 Л=40 м
Реконструкција на фекална канализација на ул Вишешница Ф315 Л=50 м
заедно со редење на коцки
Изработка на нова атмосферска решетка на ул. 12 другари (над габер
игралиштето) Л=4.8 м

Трето тримесечје
-

Реконструкција на фекална канализација на улица “Даме Груев”
Изработка на нова сливна решетка на улица “Клинска “
Чистење на сливници 80
Реконструкција на фекална канализација на улица “Полошка” ø 250мм, со
должина од L=160m’ .
Реконструкција на атмосферска канализација на улица “Полошка” ø
250мм, со должина од L=160m’ .
Поставување на осум нови капаци на шахти и нивно нивелирање на улица
“7ми Септември”.
Замена на комплет нови шахти на ул.”Даме Груев” , два (2) броја.
Реконструкција на фекална канализација на ул. Ѓоре Брушански , должина
40м , дијаметар ø 250мм.
Замена на нови горни плочи на шахти на ул. “Смилица”, два(2) броја .
Изработка на нова шахта за фекална канализација на ул.Ванчо Николески .
Изработка на нова шахта за фекална канализација во с. Бегниште.
Нивелирање на шахти на ул.Илинденска , три(3) броја .
Изработка нови шахти за фекална канализација во с. Сопот , два (2) броја.
Изработка на нова шахта за фекална канализација на ул.” 41 Дивизија “ .
Реконструкција на атмосферска канализација на ул.”Цано Поп Ристов”, со
должина L=60m’, ø 400мм.
Изработка и монтажа на сливна решетка на ул.”Цано Поп Ристов”.
Реконструкција на фекална канализација на ул. “Ѓуро Ѓаковиќ” во должина
од L=48m’, ø 250мм и изработка на шахта .
Изработка на нова АБ шахта за Росоманската линија се комплет со
приклучни фасонски елементи.
Во с.Марена изработка на комплет нова сливна решетка за атмосферска
канализација.
На ул.” Дисанска” поправка на бетонски горен дел на шахта комплет со нов
капак , три(3) шахти.
На ул. “ Ќиро Арсов “ поправка на бетонски горен дел на шахта комплет со
нов капак , два(2) шахти.
Поставување на нови сливници на ул.Западен булевар , три (3) броја.
Изработка на комплет нова водоводна шахта на ул. “Бел камен “.
Изработка на нови шахти за канализација на ул.” Северен булевар “ .
Изработка на нова фекална канализациона линија во с.Возарци со дијаметар
на цевка ø 200мм, во должина од 60м’, комплет со изработка на нови шахти
пет(5) броја.
Поставување на нов капак на шахта комплет со нивелирање на улица
“Даскал Камче”.
Замена на фекална канализациона линија на улица “Блажо Алексов” (
зграда EVN) , дијаметар на цевка ø 250мм, во должина од 50м’, комплет со
изработка на нови шахти четири(4) броја.
Санирање на атмосферска канализација , комплет со нова шахта на
ул.”Дисанска”.
Чистење на фекална канализација во с. Возарци.
На ул.”Вишешница” кршење на стара и изработка на нова шахта .
На бул. “ Никола Минчев “ за потребите за изградба на нов кружен тек ,
кршење на постоечка шахта и изработка на нова, се комплет со
нивелирање.
Поставување на ново бетонските капаци кај солидарните згради во
Кавадарци
ЈП Комуналец , Индустриска бб , 1430 Кавадарци Р. Македонија

Извештај за работењето на ЈП Комуналец – Кавадарци за период од 01.01 – 30.09.2019 год.

Во овој период навремено се санираат и отстрануваат дефекти на
канализациона линија.
Изработени се Основни Проекти за дел од планираните реконструкции
на фекална и атмосферска канализација со средства одобрени од KfW банка.
Изработени се Основни проекти за реконструкција со одделување на
фекална од атмосферска кнализациона линија на некои од проблематичните
улици во градот .
Редовно и навремено се вршеше чистење и одзатнување на канализации
со Канал-џет секаде каде се јави потреба.

Сектор Канализација
Раководител

ЈП Комуналец Кавадарци
Директор

________________________

_______________________

Петар Камчевски

Ѓорѓи Поп Ицов
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Сектор за Комунална Хигиена
Извештај од 01.01.2019 до 30.09.2019 год.
Работата во сите одделенија во склопот на Сектор Комунална Хигиена се одвиваше според
Програма за работа за 2019 година и истата беше во целост исполнета.

ОДДЕЛЕНИЕ ИЗНОС НА СМЕТ
Ова Одделение располага со 36 извршители од кои 2 техничари, а истата врши колектирање
транспорт и депонирање на комунален смет, и смет сличен на комуналниот на градската депонија`
“МЕЛЦИ”.
Износот на смет се вршеше според Програмата за работа за 2019 година усвоена од Советот
на Општина Кавадарци со следниот интензитет.
Ред.број
1.

Локација
Строго централно подрачје

2.
3.
4.

Централно подрачје
Останато градско подрачје
Индустриска зона

Број на исфрлувања неделно
7 пати неделно (10 контејнери 2 пати
дневно)
3-4 пати
2 пати
1 пат
по потреба и почесто

Вршиме услуга на 10.640 домаќинства, 337 фирми и 867 дуќани во Општина Кавадарци и
околните населби.
Количина на собран, транспортиран и депониран отпад на депонија” МЕЛЦИ”

Комунален
отпад /т

Органски отпад од
растително потекло/т

Органски отпад од
животинско
потекло/т

Земја и градежен отпад/т

Јануари

950

45

75

650

Февруари
Март

1100
1200

110
120

70
100

1100
1300

Април

1350

110

90

1100

Мај

1300

90

85

1200

Јуни

1250

95

90

1150

јули

1900

110

110

1500

Август

2100

125

125

1600

Септември

2350

150

140

1750

вкупно

13500

955

885

11350

За собирање, транспортирање и депонирање на сметот од Општината, се користат следните возила:
-

6 автоѓубрарки
2 трактора
2 самоподигачи за контејнери од 5 и 7 м3
Булдожер за туркање и покривање на сметот на депонијата.
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Двата трактора редовно вршеа собирање на градежниот шут и кабастиот отпад оставен до
контејнерите, вршеа ослободување на контејнерите од снег заради полесна манипулација со нив а
исто така редовно беа ангажирани за потребите на Општината и граѓаните за сезонски потреби како
исфрлање на комиње, струг итн. Во овие 9 месеци од оваа година беа доделени со право на
користење 72 типизирани канти за отпад од 120 л.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНА ХИГИЕНА
Ова Одделение располага со 23 вработени од кои 20 директни извршители еден раководител
и два техничари.
Во Одделението Јавно хигиена се работи по налог и Програма усвоена од Совет на Општина
Кавадарци. Оперативниот план за работа во изминатите 9 месеци е во целост извршен, а тоа значи
дека редовно се вршеше пометување на улиците во градот кои се предмет на одржување, а за време
на снежните врнежи се вршеше чистење на снегот од тротоарите ,кршење на мразот и посипување
со сол и ризла на Јавните површини за кои е задолжен ЈП Комуналец , почнувајќи од тротоарите на
улиците од 1 ва категорија и Градски плоштад па до сите Јавни институции во градот. Од страна на
ова одделение редовно се вршеше чистење на сливниците за време на поројните дождови посебно
на критичните места како што се Северен Булевар, Кружен тек,7 ми Септември, Ваташа и Марена и
др. улици каде што имаше потреба од тоа.
Редовно се вршеше пометување на Кејот на реката Луда Мара а беше извршено и чистење
на наносот од песок и камења за време на верскиот празник Водици, како и чистење на целиот кеј
во месец Септември пред Тиквешкиот Грозодбер.
Пометувањето на улиците од 1ва категорија се вршеше во прва смена од 05 часот наутро, а
освен редовното неколку пати беше извршено и вонредно метење и миење на Градскиот плоштад
од причина на некои настани како концерти, изложби, презентации итн...
Метларките работат во две смени, прва и трета смена а некогаш и вонредно , зависно од
потребата за чистење на пооделни улици. Се започна и со работа со нова камионска метларка која е
со намена за чистење и одржување на булевари, а помалите за улици и тротоари.
За улиците од прва категорија се воведе и втора смена кој редовно ги празни кантите од
урбаната опрема и пометува каде има потреба, исто така еднаш неделно редовно се перат и чистат и
двете фонтани на плоштадот.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХОРТИКУЛТУРА
И во ова Одделение работењето се одвиваше според Програмата за 2019 година, а тоа значи
дека редовно се вршеше одржување, обнова и чување на зелените површини во градот.
Одделението за хортикултура располага со 22 извршители, а ги одржува следните објекти:
- Градски парк
- Градски Плоштад со ул. Илинденска
- Парк Полана
- Парк наспроти ОВР
- Кеј Б.Џунови и К.Крстев
- Кеј Б.Алексов и Д.А.Габерот
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- Кружен тек, М.Пијаде,Е.Кардељ, К.Рацин
- Спомен парк 12 те Скоевци – Ваташа
- Дрвореди во градот со 3020 стебла
- Сите булевари во градот
- Парк Солунска глава
- Нов кружен тек со Западен Булевар
- Кружен тек Белка
- Парк во Силекс згради
- Парк Лепотици
- Брана Моклиште
Покренати се нови зелени површини комплетно со систем за наводнување и тоа Бел Камен,
бул. Видео Смилевски, Игман, Западен Булевар, а интензивно се работи и на Ѓуро Салај. До сега се
покренати околу 19 000м2 зелени површини.
Вкупно зелени површини кои се одржуваат

ВКУПНО:

•Тревни површини

85.000 м2

•Цветни површини

1.600 м2

•Патеки

19,500 м2
106.100 м2

Покрај редовните активности, на почетокот од годината беше извршено кастрење и сечење
од корен на стари и гнили садници од дрворедите каде што имаше потреба.
Во девет месечното работење на Одделението за хортиклултура засадено е 220 бр. садници
Копривка,Јавор, Јасен и Каталпа. Садени се и 157 грмушки и 80 декоративни садници.
Во овој период се засадени и 3.000 бр на цветен расад на градски плоштад, парк МВР,
градски парк, кружни текови, Бел Камен.
Направено беше редовно сечење и поткастрување на суви стебла, коров и чистење во
градскиот парк.
Во текот на зимскиот период при врнежи од снег, извршителите од оваа работна единица
беа ангажирани за правење стази и тресење на снегот од садниците за да не дојде до нивно кршење.
Покрај редовното косење и одржување на зелени површини се спроведи и вонредно косење
на фудбалски игралишта на спортски центар Јасмин, ФК. Габер Ваташа, ФК. Марена како и селата
Мрежичко, Чемерско, Дреново, Бегниште, Возарци.
Се спроведе и акција на кастрење на дрва по основни и средни училишта, и кастрење покрај
патишта. Искастрени беа патиштата Ресава, Бегниште, Дабниште, Бојанчиште, Раец.
Шинтерската служба по пријава од овластено лице од Сектор Комунална Хигиена излегува
на терен за заловување на кучиња скитници и од 1.1.2019 до 30.9.2019 се заловени 87 кучиња од кои
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22 се еутанизирани, а 65 се соодветно третирани, означени и вратени на исто место од каде и се
заловени.

Сектор Комунална хигиена
Раководител

ЈП Комуналец Кавадарци
Директор

________________________

_______________________

Петар Камчев

Ѓорѓи Поп Ицов
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Одделение за одржување на механизација и возила
Извештај од 01.01.2019 до 30.09.2019 год.
Одделението за Одржување на Механизација и возила во склоп на ЈП Комуналец –
Кавадарци врши одржување и поправка на сите моторни , товарни возила и градежни машини,како
и опслужување на сите Сектори во претпријатието со истите а воедно ги извршува и сите браварски
работи.
Во Одд.за Одржување на Механизација и возила вработени се 49 работници и тоа: 1Раководител ,35 возачи на лесни, товарни и специјални возила , 6 машинисти- опслужители на
градежни машини, 3 механичари и 4 бравари.
Возилата со кои располага Одд.за Механизација по тип и намена се следните:
3-самоподигачи(од кои еден во неисправна состојба), 5-трактори, 3-цистерни,1-цистерна Канал Џет
за канализација, 11-возила за износ на смет, 2 булдожери, 2-пик-ап камиони, 2-кипери, 5-багерировокопачи,6-леки коли, 3-теренски возила,3-лади ниви, 3- метларки, 1-ваљак, 3-APN мотоцикли, 2
мотоцикли од 50цм3, 2 мотоцикли од 150цм3 и други помошни средства.

Возила кои се користат во Сектор за Комунална Хигиена се:
Р.Б.

Тип на Возило

1.

Автоѓубрарка Хјундаи со капацитет на
собирање на комунален смет од 5м3

2.

Автоѓубрарка МАН со капацитет од 16м3

3.

Автоѓубрарка Хјундаи со капацитет од
6м3

4.

Автоѓубрарка ИВЕКО
капацитет од 5м3

5.

Автоѓубрарка ИВЕКО Еурокарго со
капацитет од 12м3

6.

Автоѓубрарка СКАНИА со капацитет од
12м3

Отојол

со
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7.

Самоподигач Застава за подигање на
контејнери од 5м3(во неисправна состојба)

8.

Самоподигач Хјундаи за подигање на
контејнери од 5м3

9.

Самоподигач ФОРД за подигање на
контејнери од 5м3 и 7м3

10.

Трактор ИМТ 539

11.

Трактор ИМТ 539

12.

Трактор Ди Тафе

13.

Фиат Добло

14.

Моторче АПН

15.

Автоѓубрарка Ивеко
капацитет од 8м3

16

Автоѓубрарка Форд со капацитет од 16м3

17.

Булдожер ШАНТУИ за туркање на
сметот на депонија “ Мелци”

18.

Метларка Хако 2000 Ситимастер x 2

19.

Метларка Хако 1200 Ситимастер

20.

Метларка МАН

Еурокарго

со
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21.

Мотор Хамачи 150цм3

22.

Дачиа Дастер

Возила кои се користат во Сектор за Водовод и Сектор Канализација се:
Р.Б.

Тип на Возило

1.

Лада Нива

2.

Фап 15/16 Цистерна

3.

Фиат Сеиќенто

4.

Фиат Добло

5.

Фап 13/14 – Кипер

6.

Фап 13/14 – Цистерна

7.

Скип РУ 050

8.

Фиат Дукато

9.

Моторчe АПН x 2

10.

Ровокопач ХМК 62 с – мини скип

11.

Ровокопач ХМК102 б – голем скип
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12.

Трактор ИМТ 539

13.

Трактор Махиндра 475

14.

Моторче 50м3 х 2

15.

Ивеко Еурокарго (КАНАЛ ЏЕТ) –
Цистерна за чистење на канализации

16.

Газеле Некст од 2 до 3м3 – Кипер

17.

Ровокопач ХМК 102 б Алфа– голем
скип

18.

Ровокопач ХМК 62сс – мини скип

19.

Форд Кипер од 8 до 10т.

20.

Дачиа Дастер

Возила кои се користат во Сектор општи и правни работи и Сектор финансии се:

Р.Б.

Тип на Возило

1.

Фиат Панда

2.

Тојота Авенсис

3.

Дачиа Дастер
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4.

Лада Нива

5.

Мотор 200цм3

Во деветте месеци од 2019 г. во механичарската работилница
се извршуваа тековни
поправки на хидраулични пумпи и компресори на постарите возила,извршени се неколку поправки
на надградби на поновите автосмеќарки, нивни редовни сервиси,поправка на автоелектрика на
возила како и нивно редовно одржување. Извршен е комплетен сервис со промена на ребраст каиш ,
затегач и водна пумпа на метларките Хако Ситимастер 2000 со промена на брегаста и ременица за
брегаста на едната од нив. Извршена е промена на потисна плоча, друг лагер и ламела на Фиат
Добло, промена на главен автомат за воздух на Форд Самоподигач, промена на водна пумпа и перка
за ладник на Трактор ИМТ 539, стабилизатори на Дачиа Дастер, промена на заби на корпа и
кумплунг спојка на Хидромек ХМК 62, промена на перка на пумпа за висок притисок на Фап
Цистерна 13/14, извршен комплетен ремонт на метларка Хако Ситимастер 2000, промена на
клипови со карики и лагери на метларка Хако Ситимастер 1200, промена на потисна плоча, ламела
и друг лагер на Фиат Сеиченто, промена на семеринг за диференцијал на Форд Самоподигач, како и
санирање на помали тековни дефекти .
Во браварската работилница се работеше на поправка на контејнери од 1,1м3, замена на
оштетени тркала,поправка на контејнери од 5м3, поправки на надградби на возила, изработка на
метални капаци за шахти, изработка и монтирање на метални решетки на улиците, поправка и
замена на вентили по текот на главната водоводна линија, поправка и изработка на тезги на
градскиот зелен пазар, како и други услуги на останатите одделенија во претпријатието. Во овој
период се продолжи со работа на терен со еден задолжен бравар и еден помошник за поправка на
урбаната опрема низ целиот град (клупи, детски игралишта, корпи за отпадоци итн.) ,поставување и
поправка на метални столбчиња, како и поправка на сообраќајни знаци. Исто така извршени се
неколку санации на полски патишта со булдожер во атарите на селата Бегниште, Ресава, Шивец,
Трстеник, Возарци, Дабниште и Сопот, согласно Програмата за одржување и санација на полски
патишта, а по претходни барања од граѓани.
Потрошувачката на гориво и резервни делови во овој период беше во рамките
предвидената потрошувачка.

на

За потребите на ЈП Комуналец Кавадарци набавени се 2 плуга(даски) за чистење на снег
компатибилни за малиот скип Хидромек ХМК 62, камион Кипер со носивост од 8 до 10 тони, еден
Ваљак за потребите на градежната група, самоодна метларка со поголеми димензии за потребите на
Сектор Комунална хигиена, се чека и испорака на мал кипер од 2 до 4т за потребите на Сектор
Водовод. Со тоа се задржува трендот на обновување на возниот парк и потребната приклучна
механизација.

Одд. за одрж. на механизација
Раководител со овластување
_____________________________
Панче Станоев

ЈП Комуналец Кавадарци
Директор
______________________
Ѓорѓи Поп Ицов
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Сектор општи и правни работи
Одд. за изготвување и дистрибуција на сметки
и следење на наплата
Извештај од 01.01.2019 до 30.09.2019 год.
Одделението за изготвување и дистрибуција на сметки и следење на наплата го
опслужуваат тринаесет инкасанти, четири инкасанти - наплатувачи во наплатниот пункт
сместен на градскиот пазар и едно лице за поплаки и прием на странки, канцеларија за
печатење на месечни фактури сместена во стопански двор која ја опслужуваат три лица,
двајца водоинсталатери за промена на водомери штопирање на диви приклучоци и промена
на водомери, еден одговорен и еден работник во баждарница и еден Предводник –
координатор на Одделение.
Основна цел на Oдделението е реално фактурирање и наплата на услугите,
преку која ЈП Комуналец Кавадарци како давател на услугите обезбедува средства кои му
овозможуваат редовно ги сервисира своите корисници, односно овозможува редовно и
непрекинато снабдување со исправна вода за пиење преку изградениот водоснабдителен
систем и одведување на урбаните отпадни води преку изградената канализациона мрежа и
износ на смет – собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот отпад на
граѓаните.
Од прегледот за девет месечното фактурирање на вода во 2019 год. се гледа дека
задолжението за вода во 2019 година кај правни лица е 522.647 м3, а во 2018 година за
иститиот вид на корисници e фактурирани се 525.560 м3. Во 2019 година Одделението
бележи намалено фактурирање од 2.913 м3.
Кај корисниците евидентирани како физички лица во првите девет месеци од
2019 год. фактурирани се 1.442.608 м3, а во 2018 година за истиот период 1.479.483 м3.
Во 2019 год. бележи намалено фактурирање од 36.875 м3.
Намалената потрошувачка и фактурирање е како резултат на постојаното укажување
кон корисниците на мерки за штедење и примена во пракса на истите, редовната контрола
од страна на овластени лица, редовното отчитување на водомерите (при што редовноста е
по динамика одредена од страна претпријатието како и непречениот пристап за отчитување
и сликање на мерните инструменти). Замена на неисправните броила со цел регистрација на
точна потрошувачка, редовни контроли за кои е планиран и засилен интензитет во
периодот кој следи со цел детекција на евентуална злоупотреба и кражба на вода за пиење,
редовните опомени и тужби од страна на Секторот за општи и правни работи кои пак
резултираат со висок процент на наплата на месечните фактури кој е редовно во просек од
над 90 %. Горе наведените причини ги наведуваат корисниците да ги применуваат мерките
за штедење и одговорно да ги користат услугите на претпријатието.
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Кај корисниците евидентирани како правни лица - дуќани за услуга за вода пиење
во првото шест месечие на 2019 год. сме фактурирале 47.064 м3, а за истиот период во
2018 година 47.826 м3. Во 2019 имаме намалено фактурирање од 762 м3.
Вкупно за девет месечниот период 2019 год. имаме фактурирано 2.012.319 м3, а
во 2018 година се фактурирани 2.052.869м3. Во 2019 година имаме намалено
фактурирање од 40.550 м3

Месец

Правни лица
М3 вода
53.803
48.178
45.902
59.423
54.131
60.427
65.062
63.001
72.720

Физ. лица М3
вода
141.333
142.719
138.420
134.328
148.488
167.756
168.440
209.941
191.183

од 01 до 09.2019
од 01 до 09.2018

522.647
525.560

1.442.608
1.479.483

47.064
47.826

2.012.319
2.052.869

споредба

-2.913

-36.875

-762

-40.550

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дуќани
М3 вода
4.822
4.209
4.345
4.920
4.750
5.245
5.926
5.536
7.311

Вкупно М3
199.958
195.106
188.667
198.671
207.369
233.428
239.428
278.478
271.216

Од прегледот за девет фактурирање за услуга износ на смет – ѓубрарина за 2019
година бележиме опаѓање на фактурирање од 475.851 м2 споредбено со 2018 година.
Причина за намаленото фактурирање на износ на во големите фирми е како резултат на
количината на површина која е намалена пред се во Draxlmaier, површина која комисиски е
утврдено дека не се користи, како и други интервенции кај корисниците кои имаат
побарано увид од страна на овластени лица.
Во периодот кој следи а до крај на 2019 година планирано е комплетно ажурирање
на сите генералии на корисниците на услугите на претпријатието, а пред се’ на површините
по кои корисниците се задолжуваат со услуга износ на смет – за покриен простор и дворна
површина. ( физички, правни и правни лица – дуќани). Истото ќе се врши заедно со секој
реонски инкасант поединечно со увид во електронскиот катастар, увид на лице место како
и во соработка со Секторот за Финанции – Одделение за данок на имот при Локална
Самоуправа Општина Кавадарци
Исто така од страна на инкасантите и службите од Одделението е отпочната акција
за склучување на Договори кои регулираат на правата и обврските со корисниците на
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услугите. Акцијата се одвива по однапред одредена динамика и до 30.09.2019 се склучени
235 Договори.
Во 2018 година фактурирано за износ на смет
Физички лица

18.828.679 м2

Правни лица дуќани

233.078 м2

Правни лица

17.445.244 м2

Вкупно

36.507.001 м2

Во 2019 година фактурирано за износ на смет
Физички лица -

19.097.402 м2

Правни лица дуќани

-

Правни лица
Вкупно

244.835 м2

- 16.688.913 м2
-

36.031.150 м2

Правни лица
М2 смет
1.831.977
1.831.591
1.835.584
1.848.993
1.850.667
1.868.219
1.870.102
1.874.709
1.877.071

Физ. лица М2
смет
2.117.319
2.119.193
2.118.275
2.117.204
2.119.951
2.121.264
2.123.646
2.132.430
2.128.120

од 01 до 09.2019
од 01 до 09.2018

16.688.913
17.445.244

19.097.402
18.828.679

244.835
233.078

36.031.150
36.507.001

вкупно

-756.331

+268.723

+11.757

-475.851

Месец
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дуќани М2
смет
26.708
26.280
26.127
27.065
27.126
27.566
27.763
27.885
28.315

Вкупно
3.954.978
3.976.974
3.979.861
3.993.262
3.997.744
4.017.049
4.021.511
4.035.024
4.033.255

Во склоп на наплатниот пункт кој се наоѓа на градскиот пазар функционира
канцеларијата за прием на странки каде од 01.01.2019 до 30.09.2019 се доставени 1344
барања за промени од активни во неактивни и обратно, промена на корисник по основ на
наследство или купопродажба, промена на површина за износ на смет, промена на адреса и
поделба на корисник. Архивирани се сите барања, 1337 се изготвени и реализирани, а 7 се
одбиени како неосновани.

ЈП Комуналец , Индустриска бб , 1430 Кавадарци Р. Македонија

Извештај за работењето на ЈП Комуналец – Кавадарци за период од 01.01 – 30.09.2019 год.

Од 01.01.2019 до 30.09.2019 година се сменети 314 водомери. Во периодот кој
следи планирано е спроведување на акција за замена на мерни инструменти кои се со
застарени механизми и веројатноста за неточна регистрација на потрошувачка постојано се
зголемува. Замена на мерни инструменти кај корисници кои се со паушално задолжување
како и тековна монтажа на водомери на нови приклучоци.
Одделението секојдневно извршува и околу 10-15 контроли по различни основи.
Лични пријави од страна на корисниците, пријави од страна на реонските инкасанти за
утврдување на дефект, кражба на вода, исправност на мерен инструмент, точност на
податоци за корисна површина, пријави од Call center- от на Локална Самоуправа, со цел
што е можна поголема точност на сите параметри по кои се фактурираат услугите.
Од 01.01.2019 до 30.09.3019 откриени се 24 диви приклучоци кои се соодветно
санкциониран по принцип на кои се регулираат таквите прекршоци, соодветно пријавени,
изречена парична казна по Одлука на Совет на Општина Кавадарци, штопирани или
ставени под водомер по претходно уредно Решение за платен приклучок за вода и
канализација, а за дел е поведена соодветна постапка пред надлежните органи.
Во периодот кој следи планирана е засилена контрола на терен со цел превенција на
поставување на диви приклучоци, заради очекуваната зголемена потрошувачка за варење
на ракија, но и детекција на истите и соодветно санкционирање.
Пунктот за наплата тековно ги извршува дневните уплати секој работен ден од 07
до 20 часот, и сабота од 07 до 15 часот, со дневно генерирање на истите до Секторот за
финансиско работење.
Во периодот од 01. 01 до 30.09.2019 на наплатниот пункт се наплатени вкупно
32.635. 309, 00 денари.

Одговорно лице

Раководител на Сектор
Општи и правни работи

_______________________
Кристина Тасева

________________
Роска С.Клинчарова

ЈП Комуналец Кавадарци
Директор
______________________
Ѓорѓи Поп Ицов
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Одделение за општи и правни работи и човечки ресурси
Извештај од 01.01.2019 до 30.09.2019 год.
Одделението за општи и правни работи и човечки ресурси е дел од Сектор за општи
и правни работи и истото во овој период располага со следните пополнети работни места:
-Советник за застапување- двајца извршители;
-Советник за административно-правно работење и управување со човечки ресурси- еден
извршител;
- Самостоен референт Архивар еден извршител,
- Хигиеничар - двајца извршители,
- Чувар-патрола пет извршители;
-Референт за административно технички работи - еден извршител;
- Референт за административно правно работење – двајца извршители.
Основната цел на одделението за општи и правни работи и човечки ресурси е
раководење, организирање, насочување и координирање на работата на одделението
одговорност за извршувањето на работите поврзани со законското работење на
претпријатието и контрола на работите поврзани со спроведување на законите.
Основна задача на одделението за општи и правни работи и човечки ресурси е
навремено подготвување на сите тужби, предлози за издавање на нотарски платен налог,
жалби, приговори, барања за извршувања и други видови поднесоци до надлежни судови,
нотари, извршители, управни органи а во врска со наплатувањето на побарувањето кое го
има претпријатието према корисниците на комунални услуги, каде претпријатието се јавува
како тужител-доверител но и во случаи кога претпријатието по разни основи се јавува како
тужен односно должник.
Во месец септември минатата година од страна на Управниот Одбор на
претпријатието и дадена согласност од страна на Совет на Општина Кавадарци беше
донесена Одлука за ослободување од пресметување на камата за задоцнето плаќање на долг
на физички лица корисници на комунални услуги и трошоци на постапка спроведена пред
надлежен нотар или суд бр. 02-1110/4 од 24.09.2018 година и нејзино дополнување бр.021768/3 од 12.11.2018 година. Каде корисниците на комунални услуги можеа да склучат
договор за наплата на долгови без пресметување на камата истата до 28.02.2019 година.
Согласно погоренаведената одлука од страна на одделението за општи и правни и човечки
ресурси беа изготвени вкупно 265 Договори чија вкупна вредност изнесува 8.615.934,оо
денари.
Во период од 01.01.2019 заклучно со 30.09.2019 година одделението за општи и
правни работи и човечки ресурси изготви 326 опомени пред поднесување на предлог за
издавање на Нотарски платен налог за физички лица износот на опоменатиот долг е
11.096.303,оо денари а за 2.386 фактури и 204 опомени пред поднесување на барање за
извршување.
Согласно законските измени во Законот за нотаријат (Сл.весниk на РМ бр.233/18 од
20.12.2018 година) предлозите за издавање на Нотарски Платен Налог се делат на предлози
за издавање на решение за нотарски платен налог од страна на доверител за побарување кое
произлегува од комунални услуги за вода за парично побарување од веродостојни исправи
во вкупен износ до 6000 денари се поднесува непосредно пред нотар без плаќање на
обврската за судска такса, додека пак кога износот на вкупните побарувања го надминува
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износот над 6000 денари тогаш истите се поднесуваат до надлежен нотар задолжително
преку адвокат.
Врз основа на ова ЈП Комуналец Кавадарци во овој период изготви предлози за
издавање на Нотарски платен налог за парично побарување од веродостојни исправи во
вкупен износ до 6000 денари вкупно 422 и утужи износ од 1.457.693,оо денари
Додека пак предлози за издавање на Нотарски платен налог врз основа на
веродостојни исправи чие вкупно побарување изнесува над 6000 денари се изготвени
вкупно 212 предлог и се утужи износ од 2.150.468,00 денари.
Во овој период изготвени се и Предлози за издавање на Нотарски платни налози за
35 корисници-дуќани и утужи износ од 1.633.807,оо денари.
За вкупните Предлози за издавање на Нотарски платни налози во овој период на
надлежните нотари платени се трошоци во износ од 1.002.917,оо денари по нотарска
тарифа.
Од поднесените предлози за издавање на Решение за нотарски платен налог 599 се
правосилни, 38 се починати должници, по 19 има поднесено приговор, 2 за кои Нотарот се
огласил за месно ненадлежен а за останатите сеуште е во тек на изработка и достава од
страна на надлежните нотари.
Одделението за општи и правни работи и човечки ресурси спроведе поголема
поефикасна соработка со одделението за изготвување на сметки дистрибуција и следење т.е
со рефенти-инксант во смисла на ажурирање на базата на податоци како со точни адреси
така и со матични броеви, квадратури, потрошена вода и слично и склучи Договори со
вкупно 235 корисниците со цел како поефикасно би се вршела доставата на предлозите за
издавање на нотарски платен налог од страна на надлежните нотари и се намали бројот на
поднесените приговори од страна на должниците.
Во овој период се изготвени и четири Предлози за издавање на нотарски платен
налог за правни лица. Утужениот износ на овие предлози изнесува 578.200,оо денари.
Одделението за општи и правни работи и човечки ресурси во овој период изготви и
достави барања за присилна наплата на долгови за вкупно 385 лица по основ на платни
налози/ пресуди до Извршителите на подрачјето на Основен суд Кавадарци.
1.Податоци каде ЈП Комуналец е доверител (тужител)
Од предходниот период четири предмети се по жалба пред Апелационен суд Скопје
а еден е завршен.
Четирите предметите кои беа пред Основен суд Велес се завршени во корист на ЈП
Комуналец Кавадарци односно усвоено е тужбеното барање/склучени се судски
порамнувања.
2.Податоци каде ЈП Комуналец Кавадарци е должник (тужен)
За предметот кој што беше по жалба од предходниот период донесена е пресуда во
корист на ЈП Комуналец но предметот е на ревизија во Врховен суд Скопје, еден предмет е
во тек пред Основен суд Кавадарци.
Во овој период поднесени се 5 тужби против ЈП Комуналец Кавадарци за надомест
на штета и еден предмет за исплата на долг.
Од поднесените 5 тужби за надомест на штета завршени се 2 предмети каде едно
тужбено барање е одбиено за тужителот а за едно тужбено барање судот делумно им го
усвои тужбеното барање на тужителот и ЈП Комуналец Кавадарци ја има исплатено
штетата.
Поднесена е и една прекршочна пријава против ЈП Комуналец Кавадарци.
ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ
Во овој период, одделението за општи и правни работи и човечки ресурси има и
секојдневни застапувања пред судовите во Републиката а најчесто во Основен суд
Кавадарци и Велес.
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Имавме и посета од страна на Државниот инспектор по животна средина при
Министерство за животна средина и просторно планирање, каде ЈП Комуналец Кавадарци
постапи по задолженијата.
Извршени се редовни контроли на трудовите инспектори како редовни така и
вонредни- по пријави.
Изготвен е и доставен Извештај на ахривски материјал од трајна вредност за 2018
година до Државен Архив на Република Македонија Подрачно одделение Велес со попис и
опис на архивски материјал.
Се спроведија и 9(девет) дисциплински постапки поради повреда на работните
обврски и тоа за тројца од нив се донесе одлука за отказ ( да напоменам дека за овие тројца
вработени се спороведе постапка поради неоправдано отсуство од работа повеќе од три
дена и не оправдување на истото), по три од нив се заврши со писмена опомена а по три
изречени се парични казни согласно важечките закони.
Во овој период се спроведија 7 (седум) постапки за лица кои ги исполнија условите
за остварување на правото на пензија согласно Законот за ПИОМ.
Изготвен и доставен заклучно со 31.01.2019 година до Министерството за
информатичко општество е и Извештај со ранг-листа на годишни оцени за сите оценети
административни службеници во претпријатието.
Заклучно со 31.05.2019 година ова одделение спроведе полугодишно интервју за
администритивните службеници а согласно Законот за административни службеници, се
изготви и План за генерични и специјализирани обуки исто така согласно овој Закон.
Во овој период отпочнато е и оценувањето за 32 административни службеници.
Согласно Планот за Годишен Одмор за 2019 година на претпријатието во првото
тромесечие беа изготвени Решенија за Годишен Одмор за сите вработени во претпријатието
кои го исполнуваат условот.
Изготвени и доставени до Министертсвото за информатичко општество и
администрација е и Измената на Планот за вработување за 2019 година и Планот за
вработување за 2020 година на ЈП Комуналец Кавадарци.
Секоја промена во персоналните досија на секој вработен во претпријатието е
внесена и ажурирана навремено во HRMIS системот на МИОА согласно Законот за
вработени во јавен сектор.
Одделението за општи и правни работи и човечки ресурси во овој период активно
учествуваше и во изготвувањето на целокупната документација како Извештаи, Барања,
Одлуки, Заклучоци и нивно умножување и правилно доставување на седничниот материјал
на Управниот и Надзорниот Одбор на ЈП Комуналец Кавадарци како и се грижеше за нивно
правилно спроведување.
Следна задача на одделението на општи и правни работи и човечки ресурси а во која
активно учествуваше е и примена на законите кои се однесуваат на безбедноста и здравје
при работа, спроведување на редовен систематскиот преглед за новите вработени во
претпријатието, спроведување на обука за безбедност и здравје при работа од каде
вработени се здобија со уверение за успешно спроведена обука, спроведување на
архивското работење, пријавување и одјавување на вработените во Фонд за Здравствено
Осигурување, водење на грижа за персоналните досиеја за сите вработени во
Претпријатието, како и одржување на правилна хигиена на работниот простор во
одделението.
Помош Раководител на Сектор
за општи и правни работи
_______________________
.Цветанка Т. Змеовска

Раководител на
Сектор Опш. и прав. работи
________________________
Роска С.Клинчарова

ЈП Комуналец Кавадарци
Директор
___________________
Ѓорѓи Поп Ицов
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Одделение за гробишта(управување со гробишта)
Извештај од 01.01.2019 до 30.09.2019 год.
Работните задачи во Одделение за гробишта(управување со гробишта) ги извршуваме со
следниот број на вработени по задолженија:
Раководител 1
Помлад соработник 1
Евидетичар 1
Ѕидар 3
Општи Работници 2
Чувар 2
Во овој период Одделение за гробишта(управување со гробишта) го има извршено следниот
физички обем на работа :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Редовно се оградуваа нови и стари гробни места , така да во моментот нема останато ново
неоградено гробно место.
- Сметот од целата површина на гробиштата се изнесува два пати во неделата со трактори и
камион за подигање на контејнери од 1м3 кубен по распоред на Сектор за Комунална хигиена .
Исто така вонредно се чистеше и отстрануваше сметот од просторот на гробиштата .
- Сечење на дрва се прави по одобрение од комуналниот инспектор од Општина Кавадарци и
по обезбеден обучен сечач од Одделението за хортикултура.
- Се почна и со тампонирање на пристапен пат до новата парцела во должина од 100 метри и
ширина 4,5 метри и се изградија и монтираа две нови порти.
- На седница на Совет на Општина Кавадарци се донесе Правилник за ред и мир на гробиштата
за работно време и права и обврски на операторот и Управителот на гробиштата, како и начинот на
пријавување на починато лице и чување во фрижидер капела и истата стриктно се почитува.
- Има голем број на гробни места, кои поодамна никој не ги одржува и се обраснати со трева.
И во оваа тромесечие редовно се коси истата а со тоа се подобри чистотата на гробиштата.
- Одделението за гробишта(управување со гробишта)води евиденција на сите погребани
лица и за таа цел ги води следните книги:
Главна книга на погребани лица
o
o
o

Картотека на гробни места
Електронска евиденција на гробни места
Изработена е во AutoCAD мапа на целокупната површина на гробишта

- Од втората половина на 2015 работиме со два оператора со погребални работи и услуги и тоа
ДПУ Хумка Кавадарци и ДПУ Нирвана услуги Кавадарци
- Завршивме со припрема на теренот за асфалтирање на улица на средишниот дел од
гробиштата 220м*2.40м со изведба на атмосферска и фекална канализација.
Очекуваме оваа улица да биде асфалтирана во текот на втората половина од оваа година.
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- Се отпочна изградба на паркинг простор во новиот дел на гробиштата во моментот уште се
работи според нумеричите бројки.
- Се направи план за новата парцела од 6 000 м2 со комплетна инфраструктура со пристапни
патеки и санитарни чворови ,како и нова водоводна и канализациона линија .Од 15.06. 2019 год
почнавме со продажба на нови гробни места и од оваа парцела.
-Се направија потпорни ѕидови во должина 50 метри висина 1 метар.
- Се постави и нова дрвена ограда од источната и јужната страна од гробиштата а старата
железна ограда ќе биде поставена од северната страна, така да 75% од гробиштата ќе бидат
оградени.
- Се поставија и безбедносни камери на капелата и дел од гробиштата, останува со камери се
покријат и пристапните капии на гробиштата

Табела 1- Вкупно погреби
____________
Месец

Погреби

Погреби

Погреби

2019

2018

2017

Погреби

Погреби

Погреби

2016

2015

2014

ЈАНУАРИ

34

31

45

38

40

35

ФЕБРУАРИ

41

32

21

44

16

28

МАРТ

38

39

34

28

35

29

АПРИЛ

31

29

16

25

33

30

МАЈ

34

35

23

21

37

21

ЈУНИ

28

29

29

28

41

23

ЈУЛИ

30

29

29

28

41

23

АВГУСТ

36

38

29

29

34

30

СЕПТЕМВРИ

30

28

30

25

24

20

302

290

256

266

301

239

ВКУПНО

Табела 2 - Солидарен погреб споредбено
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Месец

Солида
рен

Солидарен

Солидарен

Солидарен

Солидарен

Солидарен

Погреб

Погреб

Погреб

Погреб

Погреб

2018

2017

2016

2015

2014

Погреб
2019
ЈАНУАРИ

8

8

9

14

18

12

ФЕБРУАРИ

12

15

4

21

7

14

МАРТ

12

17

13

8

15

11

АПРИЛ

9

11

9

13

15

10

МАЈ

12

14

6

7

16

10

ЈУНИ

10

9

12

10

22

12

9

9

8

19

11

ЈУЛИ

11

АВГУСТ

14

15

6

13

18

11

СЕПТЕМВРИ

11

11

12

11

11

8

ВКУПНО

99

109

80

105

141

99

Табела 3- Нови гробни места споредбено

Месец

Нови

Нови

Нови

Нови

Нови

Нови

места

места

Места

Места

Места

Места

2019

2018

2017

2016

2015

2014

ЈАНУАРИ

7

3

4

5

10

5

ФЕБРУАРИ

8

7

3

7

4

10

МАРТ

11

6

10

4

11

10

АПРИЛ

9

4

2

6

4

9

МАЈ

11

9

4

4

11

11

ЈУНИ

6

6

6

5

5

5

ЈУЛИ

7

2

6

8

16

4

АВГУСТ

8

9

7

5

9

8

СЕПТЕМВРИ

6

7

7

3

9

4

ВКУПНО

73

53

49

47

79

66
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Финансискиот резултат за работењето на Одделение за гробишта(управување со гробишта) е
прикажан во Извештајот за работењето на ЈП Комуналец Кавадарци за 2019 год.

Раководител на Одделение
за гробишта

Директор

_______________________
Развигор Кабранов

ЈП Комуналец Кавадарци

______________________
Ѓорѓи Поп Ицов

ЈП Комуналец , Индустриска бб , 1430 Кавадарци Р. Македонија

Извештај за работењето на ЈП Комуналец – Кавадарци за период од 01.01 – 30.09.2019 год.

ОДДЕЛЕНИЕ ПАЗАР(И)
Извештај од 01.01.2019 до 30.09.2019 год.
Оделението Пазар(и) како посебна трговска институција во составот на ЈП
Комуналец - Кавадарци во периодот од 01.01. до 30.09.2019 год. со своите вработени
продолжи да се бави со организирање трговија на мало, по пат на уредување, одржување и
издавање на специјален простор за обавување на пазарна продажба на производи, како и
давање други услуги. Пазарот како единствена трговска институција која овозможува
директен контакт помеѓу производителот и крајниот потрошувач и во извештајниот период
го прати трендот на технолошкиот развој и прилагодување на потребите на потрошувачите
преку инфраструктурно уредување и опремување на пазарот а во согласност со Законот за
безбедност на храна.
Извршувајќи ги своите работни задачи оваа Одделение обезбедува соодветни услови
за продавачите на земјоделски производи кои се во поголем број како и за продавачите на
друг вид роба кои според Законот имаат право да продаваат на просторот на зелениот
пазар.
За обавување на својата дејност Оделението Пазар(и) на градскиот пазар располага
со продажен простор од 4 500 м2 од кои:
-

Продажен покриен простор................................................ .250 м 2
Деловен простор – канцеларии..............................................25 м2
Метални тезги со кров 2 х 1 м........................................... ...220 броја
Метални тезги без кров....................................................... .120 броја
Покриен продажен простор за јајца....................................... 40 м 2
Продажни места (таканаречени коцка)..................................90 броја

Обврските за издавање на тезгите под закуп и наплатата на резервација и дневна
баждарина за истите како и грижата за хигиената, опремата и основните средства на
пазарот спаѓаат во секојдневните работи на вработените во Градскиот зелен пазар.
Од пред неколку години на зелениот пазар во градот се отпочна со примена на
НАССР системот односно добрата хигиенска пракса според новите законски прописи и
истата продолжи и во извештајниот период, при што во извештајниот период беа
адаптирани дел од бетонските тезги за продажба на производи од животинско потекло
(млеко и млечни производи и јајца) .
Како и во изминатите 3-4 години така и во овој извештаен период, поголем проблем
во работењето на пазарот представува перманентното намалување на бројот на излагачи на
истиот кој своите производи ги разнесуваат по продавници-пилјари и на тој начин ги
продаваат, како и присуството и на дивите продавачи околу пазарот, (кој во извештајниот
период бележи значително покачување а пред се како резултат на се понамалената
интрвенција од страна на институциите надлежни за таа работа). Истите не плаќаат ништо
на никого а од друга страна ги револтират и легалните продавачи – закупци на тезги внатре
во пазарот кој се почесто одбиват да платат за изнајмениот простор поради нелојалната
конкуренција која им ја прават дивите продавачи пред пазарот.
Како и во минатите периоди и во овој се почуствува намалување на бројот на
купувачите, а како основна причина сметаме дека е се поголемата застапеност на
земјоделските производи во продавниците и маркетите каде потрошувачите можат да
пазарат безготовински.
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Одделението Пазар(и) во извештајниот период својата дејност ја обавуваше со 4
(четири) извршители – раководител со ВСС и тројца инкасанти со ССС.
Зелениот пазар како место на кое се врши снабдување на населението со
животни намирници и други прехрамбени и непрехрамбени призводи представува составен
и неодвоив дел од комуналната инфраструктура на градот. Од тие причини во иднина мора
да се посвети поголемо внимание на осовременување на постојниот пазар (преку изградба
на нов покриен пазар со сопствен паркинг простор) а пред се како резултат на се
поизразената конкуренција во трговијата на зелен пазар од страна на т.н. пилјари и
големите супермаркети кој во своите простори имат мини пазарчиња.
Исто така неопходно е да се овозможи влез на излагачите на пазарот од
улицата Цано Поп Ристов за дотур на роба на Градски пазар и излез на улицата 7-ми
Септември, како едно од решенијата за избегнување на застојот и непречено одвивање на
сообраќајот по улицата Цано Поп Ристов. Неопходно е на сите влезови - излези на пазарот
да се постават решетки со одводни канали за непречено перење на пазарот во секој дел од
годината.

Оддeление Пазар(и)
Раководител

ЈП Комуналец – Кавадарци
Директор

________________________
Љупчо Делов

________________________
Ѓорѓи Поп Ицов

ЈП Комуналец , Индустриска бб , 1430 Кавадарци Р. Македонија

Извештај за работењето на ЈП Комуналец – Кавадарци за период од 01.01 – 30.09.2019 год.

Одделение за јавни набавки
Извештај од 01.01.2019 до 30.09.2019 год.

Работните задачи во Одделение Јавни набавки ги извршуваме со следниот број на
вработени по задолженија:
1.
2.
3.
4.

Раководител 1
Помлад соработник 1
Самостоен референт 1
Предводник координатор 1

Во изминатите шест месеци Одделението за јавни набвки изврши спроведување на
74 постапки од кои 9 постапки се поништени, 65 постапка се спроведени и истите се
завршени со склучен договор.
Врз основа на склучените договори Одделението за јавни набавки прима налог за
набавка од раководителите и истите ги проверува по количини, по цена. По налогот за
набавка врши проверка на фактура и искористеност на количините на кои ја контролира и
важноста на договорот.

Оддeление за јавни набавки
Раководител
________________________
Миланче Велков

ЈП Комуналец – Кавадарци
Директор
________________________
Ѓорѓи Поп Ицов

ЈП Комуналец , Индустриска бб , 1430 Кавадарци Р. Македонија

