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     ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 

на Јавното претпријатие Водовод Куманово ц.о. Куманово 
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Во извештајот е прикажано работењето на ЈП “Водовод” Куманово во текот на 2015 
година и истиот ги содржи основните податоци за работењето преку остварениот 
физички обем на производство и услуги и финансиските показатели.  
 
Дејност 
 

Јавното претпријатие “Водовод” Куманово во својот делокруг на работење ги 
врши следните дејности:   
 

- 36.00  -  Собирање, обработка и снабдување со вода 

- 37.00  -  Отстранување на отпадни води 

- 42.21  -  Изградба на комунални објекти за течности 

- 43.22  -  Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин 

          и инсталации за греење и клима уреди 

- 71.12  -  Инженерство и со него поврзано техничко советување 

 
Приоритетна дејност на претпријатието е 36.00 собирање, обработка и 
снабдување со вода.  

 
Организациона поставеност 
 

Јавното претпријатие „Водовод” во својот состав ги има следните 
организациони сектори:  

1. Сектор за технички работи 

2. Сектор за економски и финансиски работи 

3. Сектор за правни и општи работи 

Во продолжение се дадени извештаите за работа за 2015 година на секој сектор, а во 
рамките на секторите и на нивните организациони облици - работни единици односно 
служби, како посебни внатрешни организациони делови.  
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СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ 
  

РЕ ФАБРИКА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ВОДА како организациона единица на 
Сектор за технички работи во текот на 2015 година ја опслужуваа 23 работника со 
следнава квалификациона и образовна структура: 
 
1 - Градежен инженер (шеф на филтер станица) 
1 - Биохемичар (одговорен во лабораторија) 
1 - Машински инженер (одговорен на водоснабдителни објекти) 
3 - Биохемичари (лаборанти) 
1 - Хемичар (лаборант) 
1 - Виш медицински лаборант - аналитичар (лаборант) 
1 - Санитарен техничар (лабораториски техничар) 
1 - Хемиски техничар 
2 - Биотехничари (лабораториски техничар) 
1 - ВКВ работник (работоводител) 
6 - КВ работници (мајстори) 
3 - ПКВ работници  
1 - ПКВ работник (хигиеничар) 
 
 Во текот на 2015 година во филтер станицата е преработувана сурова вода од 
акумулација Липково и тоа: 5.989.341 м3 преку трите водови од оваа акумулација: 
челичен вод, стар вод и БАЈ - ПАС, а истовремено беше превземана вода и од 
дренажниот систем Бедиње и тоа 984.342 м3, како и вода од Водоснабдителниот 
систем Митев мост во Проевце со 1.097.725м3.  
 За третман на тие количини на вода беа користени и следните количини на 
хемикалии: 
 
1. Алуминиум сулфат  114.800 кгр  
2. Течен хлор во боци      9.300 кгр 
3. Натриум хипохлори      8.400 кгр 
4. Полиелектролит          250 кгр 
5. Калиум перманганат           25 кгр 
 
 Во текот на 2015 година построението работеше без застои и 
водоснабдувањето беше редовно. Извесни застои се јавуваа при перење на 
таложниците и резервоарите, но и тогаш водоснабдувањето не беше пореметено 
бидејки сето тоа беше надополнето од резервоарите во кои претходно беше 
обезбедена резерва, така да тие застои не се почуствуваа во водоснабдувањето.  
 Во текот на 2015 година  дотурот на вода од страна на Водостопанство, скоро 
во целиот период од годината беше помал од бараниот, па така и 2015 година како и 
претходната, може да се опише како година со проблеми во водоснабдувањето и за да 
се намалат проблемите за ваквата ситуација, практично целиот товар на квалитетно 
водоснабдување го превземаа алтернативните извори Бедиње и Митев мост - 
Проевце.  
 Просечен дотур на сурова вода, oд акумулациите Липково - Глажња во 2015 
година  изнесува околу 190 лит/сек., што е сосема недоволно за градот и  е за 5 
лит/сек помал просек во однос на 2014 година. Целиот товар на водоснабдувањето во 
тие периоди  го презедоа алтернативните извори обезбедувајки  50 - 100 лит/сек. и на 
тој начин ја ублажуваа состојбата со водоснабдувањето. Во текот на летото беше 
доставувана вода и по водот Бај - Пас, така да количините надминуваа 330 литри/сек 
во кој период, со доставување вода и од алтернативните извори додека имаше вода по 
овој цевковод, водоснабдувањето беше сосема задоволително. 
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 По овој период, во текот на октомври водот Бај - Пас беше затворен,  додека 
стариот (индустриски) вод не работеше и до крајот на годината, а со оглед на 
поволните временски услови и со користење на додатни количини од Бедиње и Митев 
мост, водоснабдувањето беше сосема квалитетно.  
 Сепак, повторно овие два извора поднесоа голем товар од водоснабдувањето и 
нивната амортизираност е толку голема што треба да се размислува за замена на дел 
од опремата со нова, така да во критичните моменти не би се случило амортизираната 
опрема да откаже и да доведе до нарушување на водоснабдувањето во градот.  
 Водоснабдителниот систем Митев Мост го носи главниот товар на 
водоснабдувањето на високата зона во градот, која зона во последните години 
покажува значителен раст на потрошувачката поради нејзино ширење, така да посебно 
во летниот период, заедно со пумање вода од Фабриката за вода оваа потрошувачка 
само во високата зона знае да се искачи и над 100 лит/сек во одредени моменти, а 
истовремено во период на повискои температури, ни оваа количина да не биде 
доволна да стигне вода до највисоките точки во градот.  
 Во делот на самата фабрика за вода, како главни проблеми во текот на 2015 
година беа:  
- Голем дел на неисправни шпулни за пневматските вентили, кои се потребни за 
функционирање на пневматските вентили во фабриката, кои во моментот се заменети 
со шпулни од невградени вентили,  а потоа е направен обид и рачно се изработувани 
други шпулни, кои делумно ја вршат работата, а повторно регулацијата на работата на 
филтрите е незадоволителна, па дел од работите се врши рачно и е неопходно  да се 
набават нови, односно доколку е возможно да се сервисираат постоечките вентили, за 
да се доведе комплено опремата во функционална состојба. 
- Далечинските мерачи на ниво на вода во резервоарите не работат освен тие на 
кула резервоарот и мерачот на ниво во резервоарот на Фабриката за вода, така да се 
нема скоро никаков увид во моменталната состојба, со резервите на вода, што 
значително го отежнува следењето на квалитетот и квантитетот на водоснабдување во 
градот.  
- Неисправен подземен кабел за напојување на лабораторијата и останатиот дел 
од објектот кај лабораторијата, така да во случаи на прекин на снабдување со 
електрична енергија лабораторијата и следењето на квалитетот на водата и 
преработката на вода е во застој. 
- Појава на значително протекување на рамниот кров над делот каде се 
просториите за  чување на хемикалиите, пред се на алуминиум сулфатот, така да при 
протекување од тој дел водата оди право врз хемикалиите, со што ги натопува, а во 
исто време и магацинот кој е под назор на инспекциските органи како таков може да 
биде недозволен за чување на хемикалиите за преработка на водата.. 
- Протекувањето на вода во дел од зидот на кулата резервоар и како еден од 
проблемите е што атмосферските влијанија, како и притисокот на водата, со тек на 
времето ке направат да протекувањето биде поголемо 
- Протокомерите кои се поставени на делот на дистрибуцијата на вода во градот 
исто така се подолг временски период неисправни и со тоа не може да се има увид на 
дистрибуција на водата во градот, како и односот на превземана и преработена, 
дистрибуирана вода во градот, со што не е можно квалитетно следење на процесот на 
водоснабдувањето.   
- Како еден од поголемите проблеми се јавува и тоа што поради дефектна цевка 
на системот за перење на филтрите, дел од него е пресечен, за да не се поплавува 
другата инсталација при работењето, па на тој начин се исфрлени од работа 3 филтри 
и со тоа е намален капацитетот на пречистувањето на вода на Фабриката за вода, а 
поради вентилите во моментот не работат и 3 филтри. 
- Автоматската работа на филтрите скоро и да не работи, така да поголем дел од 
работата на филтрите се одвива рачно и од око, па варијацијата на проток низ 
филтерот е поголема, со тоа и квалитетот на фитрирање е непостојан, така да е 
потребно комплетно реконструирање или замена со нови командни пултови, бидејки во 
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принцип поголемиот дел од работа на филтрите се регулира рачно која работа 
придонесува во недобро филтрирање на водата, како и додатно намалување на векот 
на траење на секое филтерско поле, односно песокот во него. 
- Една од пумпите за перење на филтрите т.е пумпата за воздух е со дефектен 
мотор, така да една од двете пумпи е оперативна, па процесот се одвива непречено, а 
во текот на 2016 година се планира и дефектната пумпа да биде сервисирана така да и 
двете пумпи ке бидат оперативни, со напомена дека во процесот на перење се користи 
само една од пумпите за воздух. 
- Пумпите за висока зона по извршеното сервисирање во текот на 2014 година, 
кога беа сервисирани сите 3 пумпи,  во  текот на 2015 беа комплетно оперативни така 
да немаше некои проблеми во дистрибуција на водата во високата зона од самата 
фабрика. 
- Пумпите во Митев мост, кои беа сервисирани во текот на 2014 година,  исто 
така во текот на 2015 година работеа без посебен застој, така да во текот на оваа 
година, дотурот на вода од овој систем беше максимален т.е. системот и опремата беа 
максимално искористени. Помали застои се јавуваа со повремено откажување на 
електроопремата, но во целина системот работеше максимално и задоволително. 
- Дренажниот систем Бедиње во текот на годината работеше задоволително, а во 
текот на 2014 беше започнато со сервисирањето на пумпите, па и во текот  на 2015 
година беа сервисирани преостанатите две пумпи така да, во однос на пумпите овој 
објект е комплетиран во текот на оваа година и овој систем работеше задоволително и 
максимално беше користен, иако електроопремата и тука повремено предизвикуваше 
застои, посебно треба да се обрне внимание на работата на PLC контролерот кој е 
еден од најверојатните предизвикувачи на застоите кои се јавуваа, иако не беа 
долготрајни, посебно затоа што постои основан сомнеж дека за дел од дефектите на 
пумпите во овој објект сноси вина и самата функционалност на електроопремата. 
-  Во фабриката во текот на 2015 година, беше вршена редовна контрола од 
страна на Агенцијта за храна и сите извештаи за состојбата беа позитивни, а при 
последниот увид беше наложено да се спроведат препораките од Институтот за јавно 
здравје кои се наведени во извештајот при извршениот увид од страна на Институтот 
во текот на 2015 и е издадено решение за спроведување на препораките од 
исвештајот, а се однесува на замена на кварцниот песок и поправка или замена на 
командните пултови за работа на филтрите.  
 Дел од работите и проблемите со кои се соочува построението, се наведени и 
во програмата за работа во 2016 година, како работи кои треба да се завршат за да се 
обезбеди квалитетно функционирање на фабриката за преработка на вода, па во 
извештајот за работа за 2015 година би се случило само нивно повторување како 
точки. Тука се работи за потреби од санација на таложници, пулсатори, осветлување, 
реконструкција на електроинсталација и електроопрема во Бедиње и Митев Мост и 
резервоарот Бајрам Шабани.  
 Покрај овие поголеми проблеми, секојдневно во фабриката се јавуваат поситни 
дефекти на опремата, кои дефекти успеваат благовремено да се отстранат и да не се 
доведе во прашање функционирањето на фабриката, иако поради големата 
оптовареност на опремата, се почесто се јавуваат различни дефекти, кои се 
отстрануваат во максимално можен краток рок, по добивањето на деловите или по 
доаѓањето на сервисери на опремата.  
 Опремата во овој објект се одржува во функционална состојба, во минатата 
година и беше без поголеми проблеми, посебно по завршениот сервис на 
преостанатите пумпи. Како една од поголемите потреби е да се почне со замена на 
пумпните агрегати бидејки тие со овој режим на работа се тотално амортизирани, па 
појавата на чести дефекти кај нив е сосема нормална и може да претставува голем 
проблем во континуирано водоснабдување на градот. Истото се однесува и за 
електроопремата, а посебно треба да се обрне внимание на работата на PLC 
контролерот, за кој дури и се сомнева дека е еден од можните причини на дефекти. 
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  Водоснабдителниот систем Митев мост - Проевце исто така  и оваа година 
поднесе големи оптоварувања за водоснабдувањето на градот и во овој период овој 
објект појавуваше поситни дефекти кои беа релативно навремено санирани и не се 
забележа поголем застој во работата на овој објект. Поради силните оптоварувања и 
тој покажа проблеми со инсталацијата и командната опрема, која исто така беше брзо 
санирана, за да системот биде оперативен во текот на целата година. И овој систем 
има потреба од замена на пумпните агрегати, бидејки тие се веке амортизирани и 
појавата на поголем број дефекти и чести дефекти посебно на механичките делови ќе 
биде се почеста појава.  
 Посебно треба да се напомене дека овој систем за водоснабдување во текот на 
целата година поднесе толку голем товар, што практично и тој е веке толку 
амортизиран, што бара комплетно обновување на опремата, посебно во делот на 
преработката, односно филтрацијата на водата, бидејки и јонската маса е максимално 
амортизирана и треба да се размисли и отпочне нејзината замена со нова.  
 Поради сето горенаведено, може да се каже дека поради ваквото оптоварување 
на алтернативните извори, покрај техничките проблеми не е невозможно да се случи 
тие да ја намалат издашноста или уште понепожелно, да го сменат квалитетот, што 
може да предизвика уште поголеми проблеми односно да доведе до комплетна 
неможност да се користат овие алтернативни извори или ке бара промена на 
технологијата и надградба на постоечката опрема и технологија, што ке значи 
дополнително финансиско оптоварување на претпријатието. 
 Како еден од предлози, може да се земе да е потребно да се вгради опрема која 
ќе овозможи далечински надзор и далечинско управување на овие објекти, кое може 
да се покаже и како поисплатливо и посоодветно, посебно поисплатливо на подолг 
период, што може да значи дека овие објекти нема да биде потребно да се оптоварат 
со оператери, туку може да се врши надзор и управување од едно место, како што е 
Фабриката за преработка на вода. Кратко речено, веќе подолг период поради опремата 
која е вградена и поради начинот на функционирање, на фабриката за преработка на 
вода е потребно да се вгради SCADA систем кој доста ќе ја поедностави работата на 
самото построение и на неговите пратечки објекти за водоснабдување.  
 Во текот на 2015, а всушност и со почетокот на дотур на вода по доводниот 
цевковод “Бај - Пас“, наместен е протокомер/водомер на местото на претходниот кој 
поради атмосферски електрични празнења односно од удар на гром во текот на 2014 
година беше во дефект, а и според извршениот увид од страна на стручни лица од  
претпријатието ЦMЦ, неговата поправка е неисплатлива поради немање подршка за 
сервис, односно моделот е стар и за него е укината сервисна подршка. Со монтажата 
на  другиот протокомер е овозможено непречено и точно очитување на превземените 
количини на вода од Водостопанство, така да потрошувачката на вода можеше да се 
следи континуирано, а во исто време беше овозможено и процесот на пречистување 
да се следи подобро така да од таа страна, посебно во регистрираните количини на 
превземена вода немаше практично никакви проблеми. 
 Во текот на 2015 година во претпријатието се отпочна со изработка, а и во текот 
на годината е завршена изработката на техничката документација за “Проект за 
употреба и одржување на дел од водоводен систем на град Куманово“, во кој проект е 
опфатена и Фабриката за преработка на вода. Во проектот се предвидени комплетно 
нови водомери, и тоа на доводната и на дистрибуираната вода мерачи на ниво во 
резервоарите следење на работата во Митев мост - Проевце, како и поправка односно 
замена на постоечките системи на управување на работата на филтрите, замена на 
кварцниот песок и слично. Со проектот се предвидува и поставување на SCADA во кој 
ке се интегрираат поголем дел од апаратите кои се користат во работата на процесот 
на пречистување на водата, со што значително ке се поедностави работата во 
построението, а истовремено ке се има подетален и побрз увид на работата на 
Фабриката за вода, односно поквалитетни податоци за работењето на самата фабрика 
и пореални параметри на одвивањето на процесот и дистрибуцијата на водата. 
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 Граѓаните во текот на целата година беа редовно снабдувани со квалитетна и 
хигиенски исправна вода за пиење, како во летните, така и во зимските месеци, а тоа 
се гледа и од анализите кои се вршени во лабораторијата на филтер станицата и во 
Заводот за здравствена заштита Куманово, како и анализите правени во Скопје и 
Охрид.  
 Прекини во снабдувањето со електрична енергија немаше бидејки работеше 
без проблеми новиот агрегат, па затоа и немаше прекини во водоснабдувањето, иако 
повремените чести прекиди на снабдување со електрична енергија знаат да 
предизвикаат додатни проблеми, како на опремата од напонски удари, така и на 
самиот агрегат, од негово често стартување и исклучување.  
 Покрај секојдневната работа како што е перењето филтри, испуштањето муљ, 
правењето хемикалии и хлорирањето на водата, вршено е и генерално испирање на 
таложниците, резервоарите и филтрите.  
 Сите анализи, направени во Заводот за здравствена заштита Куманово, 
Републичкиот Завод за здравствена заштита и Хидро - биолошкиот завод во Охрид се 
исправни и одговараат на Правилникот за хигиено - техничка исправност на водата за 
пиење.  
 Бактериолошките и хемиските анализи се правени во Заводот за здравствена 
заштита - Куманово, проширени хемиски, радиолошки, анализи од пестициди, 
трихалометани се правени во Републичкиот завод за здравствена заштита, а анализи 
на зоопланктон и фитопланктон во хидробиолошки завод – Охрид.  
 
Анализи кои се направени во текот на 2015 година: 
 
Во лабораторија на филтер станица се направени следните анализи: 
- 365 хемиски анализи на сурова вода 
- 365  хемиски анализи на  финална вода 
- 360 хемиски анализи на вода од Бедиње 
- 1073 хемиски анализи на вода од градска мрежа 
- 75 хемиска анализа на бунарски води и води од дефекти 
Вкупно се извршени 2238 хемиски анализи на вода во сопствената лабораторија. 
 
Во сопствената Бактериолошка лабораторија се извршени следните анализи: 
- 365 бактериолошки анализи на сурова вода 
- 365 бактериолошки анализи на финална вода 
- 360 анализи на вода од Бедиње 
Вкупно се извршени 1090 бактериолошки анализи. 
 
Во Центарот за Јавно Здравје – Куманово се извршени следните анализи: 
 Хемиски анализи: - 182 хемиски анализи на вода од градска мрежа и финална 
вода.  

Бактериолошки анализи: - 182 бактериолошки анализи на вода од градска 
мрежа и финална вода.  
 
Во Институтот за Јавно Здравје се направени следните анализи:  
 
Периодични проширени физичко хемиски анализи: 
- 3 анализи на сурова вода 
- 3 анализи на финална вода 
- 3 анализи на вода од градска мрежа 
- 3 анализи на вода од Бедиње 
- 3 анализи на  сурова вода од Митев Мост – Проевце 
- 3 анализи на вода после третман од Митев Мост – Проевце 
 
 



Ј.П. ВОДОВОД Куманово  Извештај за работа за 2015 

 9

Анализа за одредување на контаминенти во вода за пиење: 
- 1 анализа на трихалометани 
- 1 анализа на пестициди 
- 1 радиолошка анализа 
 
Во  Хидробиолошки Институт - Охрид се извршени следните анализи: 
- 3 анализи на зоо и фито планктон на сирова вода  
- 3 анализи на зоо и фито планктон на финална вода  
 
 Во 2015 година, редовно како и претходните години се продолжи со водење 
дневник за работа, како и сите други административни работи.   
 Снабдувањето со хемикалии во текот на целата година беше добро и во секое 
време имавме резерви од потребните хемикалии за најмалку еден месец, што е 
резултат на добра соработка со другите служби во претпријатието.  
 Поради специфичноста на опремата, посебно во резервни делови за 
електромашинскиот дел имаше појава на тешкотии во набавката, затоа што се работи 
за специфична опрема за која е мошне тешко да се набават резервни делови во 
државата. 
 
РЕ ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 
 
Пречистителната станица за третман на отпадни води во 2015 година работеше 
според планот за работа кој го донесе на почетокот на годината, кој во голем дел е 
исполнет.  
- Во 2015 година на ПСОВ е преработено 6 750 000 м3 отпадна вода. 
- Во реципиентот е пуштено 5 800 000 м3 вода од 2 категорија. 
- Добиена примарна мил која оди директно во дигестор изнесува  9 500 м3. 
- Вишок на мил која од секундарни базени после третман оди во дигестор 

изнесува 28 500 м3. 
- Добиена е сува мил после дигестор 4000 м3.  
Во текот на целата година секојдневно се земаа примероци од отпадната вода и се 
правеа следниве анализи на влезната и излезната вода на ПСОВ: 
 
    влез   излез 
pH    210   210 
T0C    210   210 
ХПК    122   122 
БПК5      75     75   
NH4

+    112   121  
N-tot.    112   112 
P-tot.    112   112 
NO3

-       112 
NO2

2-       112 
SS    210    
TSS      25     25 
 
Број на анализи за: 
 
CO2 ……………………………………………………………. 220 
волумен на мил ……………………………………………...100 
концентрација на мил ……………………………………... 100 
pH ……………………………………………………………... 220 
примарна мил ……………………………………………….. 100 
вишок на мил ………………………………………………... 100 
згусната мил …………………………………………………. 100  
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мил во дигестор ……………………………………………... 100 
сува стабилизирана мил ………………..…………………. 100 
 
 Согласно со планот за одржување на машинската и електро опрема за 2015 
година направени се следниве работи и тоа: 
 
- Секојдневна контрола на процесот во претходно определени контролни точки: 
 
1. Внесување на мил во дигесторот за производство на биогас.  
2. Oбезводнување т.е. пресување на ферментирана мил и добивање на ѓубриво.  
3. Периодични поправки и замена на масла и масти во самата опрема, воедно и 
нејзино подмачкување според годишниот план.  
4.  Одржување на пумпи, како милни така и водни пумпи.  
 Извршено сервисирање на голем дел од пумпите (рамковна дел 1 и 2):   
- Три главни пумпи Hidrostal 37 kw за довод на фекална вода во станицата, 
- Два електро мотори 45 kw за површинска аерација во биобазени, 
- Една пумпа Hidrostal  за рециркулација на мил во биобазени, 
- Една пумпа Hidrostal за вишок на активна мил од финални таложници, 
- Една  Пумпа Hidrostal за рециркулација ма мил во дигестор, 
- Една пумпа за чиста процесна вода за напојување на цела станица, 
- Една  Пумпа Hidrostal за враќање на искористена процесна вода во процес од 

машини добиена при третман на мил.  
5. Поради проблеми со генератори за загревање на дигестор и проблем со резервар за 
гас има пад на температура на дигестор и воедно пад производство на био – гас и 
електрична енергија што се должи на намалена функционалноста на самиот дигестор.  
6. Повеќе пати е извршено вадење и чистење од тексилни и други отпадоци на 
главните доводни пумпи, со што е продолжен векот на работа и трање.  
7. Извршено санирање на голем број други поситни дефекти.  
 
За извршување на планираните активности во делот на одржување употребени се 
следниве продукти и тоа: 
 
- Редукторско масло        - 200 литри/год.  
- Моторно масло              -  90  литри/год. 
- Маст за подмачкување  -  40 кг/год.  
 
 Исто така согласно со планот за работа на станицата во зимски услови 
употребно е антифриз  50 литри/год. 
Поради чести краткотрајни прекиди на електрична енергија и пад на напон во најголем 
дел, а во помал дел и поради дотраеност на работниот век на дел од компоненти 
поврзани со СКАДА, оваа година имаме и дефекти во СКАДА системот. Се чека на 
тендер за електро материјали 2016, да се изврши набавка и замена на СКАДА 
компоненти. 
 Зависно од дефектите на опремата за нејзина поправка потребно е да се 
обезбедат резервни делови и материјали кои се наведени во тендерската 
документација за редовно одржување во зимски и летен режим  за 2016 год. 
 
РЕ ГЕОДЕЗИЈА, ПРОЕКТИРАЊЕ И АОП 
 
Во текот на годината РЕ Геодезија, проектирање и АОП прими 444 барања од  
Одделение за комунални работи, патишта и сообраќај при Општина Куманово, 
Министерство за транспорт и врски - подрачна единица Куманово и други работни 
организации и поединци и тоа: 
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 92 барања се за издавање на согласност (податоци на наша постојна 
инфраструктура) за нови објекти, доградба, надградба и реконструкција на 
индивидуални и колективни станбени објекти. 

 109 барања се за добивање мислење/увид на проекти за нови објекти, 
доградба, надградба и реконструкција на индивидуални и колективни станбени објекти. 

 44 барања се за изработка на проекти (водовод, фекална и атмосферска 
канализација и улици). 

 177 барања се за нанесување на постојна инфраструктура (водоводна, фекална 
и атмосферска канализација), поднесени од страна  на Министерство за транспорт и 
врски ПЕ Куманово, Одделение за комунални работи на град Куманово, ЕВН 
Македонија  - КЕЦ Куманово и други фирми. 

 38  барања се под разно.  
 
 По секое добиено барање се одеше на терен за да се снима постоечката 
состојба односно дали постојат наши инсталации и дали има услови за приклучување 
на објектите.  
 Во оваа година службата вршеше детално снимање и трасирање на постоечка и 
новоизградена водоводна мрежа, фекална, атмосферска канализација, улици и други 
објекти  и тоа:  
 Снимање и обележување на траса за изработка на  локален пат с.Доброшане –  
 с.Шупли Камен  
 Снимање и обележување на траса за изработка на улици во с.Лопате 
 Снимање и обележување на базен 
 Снимање и обележување на пристапна патека на Дом на АРМ 
 Снимање и обележување на траса за изработка на ул.111 и ул.113 
 Снимање и обележување на траса за изработка на ул.22 и ул.24 во нас.Карпош   
 Снимање и обележување на траса за изработка на  ул.144 во нас.Карпош   
 Снимање и обележување на траса за изработка на ул.Јоско Илиевски и дел од  
 ул.Гиго Цветковски 
 Снимање и обележување на траса за изработка на  ул.Ј.Ј.Змај 
 Снимање и обележување на траса за изработка на ул.Народна Револуција  
 Снимање и обележување на траса за изработка на  ул.Биљановска 
 Снимање и обележување на траса за изработка на ул.Боро Соколов 

             Исто така, РЕ Геодезија, проектирање и АОП изработи и: 

 61 предмет предмер - пресметка со комплет техничко решение за изведба на: 
приклучоци за станбени, деловни и објекти на физички лица; дислокација на 
водоводни мрежи; реконструкција на водоводни мрежи и приклучоци; продолжување 
на водоводни мрежи и изведба на нови водоводни мрежи. 

 32 предмети предмер - пресметка со комплет техничко решение за изведба на: 
дислокација на фекални канализациони мрежи; реконструкција на фекални 
канализациони мрежи и приклучоци; продолжување на фекални канализациони и 
изведба на нови фекални канализациони мрежи. 

 Секојдневно опслужување на РЕ Одржување на водоводна и канализациона 
мрежа и РЕ Градежна оператива со печатење на ситуации за наши постоечки 
инсталации за нивните активности при одржување и изведба на водоводна и фекална 
канализациона мрежа во град Куманово; геодетски снимања и изготвување на 
технички решенија за најразлични проблеми во град Куманово. 
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 Во континуитет се врши геодетско снимање на постоечки и новоизградени 
водоводни, атмосферски и фекални канализациони мрежи и нивно внесување во база 
на подземен катастар. 

 Делот на АОП изврши надградба на компјутерската мрежа, а воедно беше 
поставена и нова инсталација за компјутерска мрежа во новоотворениот центар за 
грижа за корисници. Исто така, секојдневно беа изготвувани извештаи за останатите 
служби кои имаа потреба од податоци и информации од компјутерскиот систем.  

 
ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА  ВОДОВОДНА МРЕЖА 

Изработка на  проект  за водоводна мрежа за ул.Биљановска 

Изработка на  проект  за водоводна мрежа за ул.111 

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА  ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

Изработка на  проект  за фекална канализација за  ул.111 

Изработка на  проект  за фекална канализација ул.Перо Стојмановски 

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА  УЛИЦИ 

Изработка на проект за  ул.Среќко Пужаљка. 

Изработка на проект за ул.Црнотравска (крак 1, 2 и 3). 

Изработка на проект  за ул.111 и ул.113 

Изработка на проект  за  ул.Народна Револуција. 

Изработка на проект  за обновување на дел од ул.Тонко Димков крак 1, 2 и 3  

Изработка на проект  за  ул.ЈНА крак 1 и 2. 

Изработка на анекс на  проект  за локален пат Добрашане-с.Шупли Камен 

Изработка на проект  за крак 1 од ул.Боро Соколов 

Изработка на проект  за ул.Јоско Илиевски и  ул.Гиго Цветковски. 

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА ОБЈЕКТИ 

Изработка на проект за  столпчиња на 3-та МУБ 

Изработка на проект за  склонопадни објекти на ул.Илинденска и ул.Борис Кидрич. 

 
РЕ ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА 
 
Во период од 01.01 до 31.12.2015 година работната единица "Градежна оператива" ги 
изврши следните видови на работни задачи: 
 
1. Изградба на градежни објекти и канализации 
2. Поправка на јавно-прометни површини оштетени при настанати дефекти на 
водоводниот и канализациониот систем што го одржува ЈП Водовод Куманово 
3. Одржување на функционалност на објекти и инсталации на атмосферска 
канализација во градот 
4. Одржување и санација на објекти сопственост на ЈП Водовод Куманово и други 
работи 
 
1. Изградба на градежни објекти и канализација 
 
1.1  Изградба на котларница за затворен градски базен во Куманово.  
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Инвеститор на работите е: ДОО  "КАТ – ИНГ  ГРАДБА" од Скопје. За изградба на 
објектот е склучен Договор со инвеститорот бр. 33-5/2015 од 28.10.2015 год./ 15-1492/1 
од 21.10.2015 година. Вредноста на договорените работи е: 560.108,00 денари (заедно 
со ДДВ). Објектот е речиси целосно изграден во текот на 2015 година, останати се мал 
обем на занатски  работи да се изведат во текот на 2016 година, по што ќе бидат 
фактурирани изведените работи. 
 
1.2  Изградба на фекална канализација на улица "Перо Илиевски" во Општина 
Куманово.  
Инвеститор на работите е: Општина Куманово. За изградба на овој објект е склучен 
Договор со инвеститорот бр. 03-789 од 18.06.2015 год. /37-УП1-3734 од 01.06.2015 
година. Вредноста на договорените работи е: 1.183.836.70 денари (заедно со ДДВ). Во 
текот на месец Јуни 2015 година на објектот се уградени: 126 метри ПЕ коругирани 
каналски цевки Ф 315 мм по што работите на објектот беа стопирани од страна на 
инвеститорот поради започнување на други градежни активности на истата улица. 
Изведените работи не беа ситуирани и наплатени во текот на 2015 година  (поради 
немање наменски средства од страна на инвеститор) и останува тоа да биде извршено 
во текот на 2016 година по целосно завршување на истите. 
 
1.3 Изведба на градежни работи за реновирање на центар за грижа за корисници во 
рамки на проектот за тренинг во ЈП Водовод Куманово.  
Инвеститор на работите е: Амбасада на Швајцарија во РМ. За изградба на овој објект е 
склучен Договор со инвеститорот бр. 03-478/1 од 19.03.2015 год. /81032312, project 
No.UR-00537.02.01. Вредност на договорени работи е: 946.823,00 денари. Сите 
градежни работи предвидени со договорот се изведени во текот на 2015 година. За 
изведените работи е изготвена фактура  (бр. 00630/00/15) и истата е наплатена во 
текот на 2015 година.  
 
1.4 Ископ и полагање на цевки за гасоводна мрежа за град Куманово.  
Инвеститор на работите: ЈП Куманово - гас Куманово. За изведба на работите е 
склучен Договор со инвеститорот бр. 13-3312 од 12.12.2007 год. /013-181/1 од 
12.12.2007 година. Сите градежни работи изведени во текот на 2015 година се 
ситуирани во петнаесета времена ситуација во износ од 277.593,00 денари  и се 
очекува истите да бидат наплатени во текот на 2016 година. 
 
1.5 Изведба на приклучна канализација.  
 Во  2015 година изведени се повеќе приклучоци на фекална канализација при 
што вкупната вредност на изведените работи изнесува: 753.277,00 денари. 
 Горенаведените средства се фактурирани и наплатени во текот на 2015 година. 
На објектите е вградено: 
 
 Каналски ПЕ цевки Ф 160 мм ....................................................           71,0 м1 
 Каналски ПЕ цевки Ф 250 мм ....................................................           24,0 м1 
 
1.6 Крпење на ударни дупки на коловози и тротоари на територија на град 
Куманово.  
Инвеститор на работите е: ДГПТ " КАТ–ИНГ ГРАДБА"  ДОО  Скопје. За изградба на 
овој објект е склучен Договор со инвеститорот бр. 15-541/2 од 07.04.2015 год. /07-
5/2015 од 01.04.2015 година. Вредноста на договорените работи е: 368.750,00  денари 
(заедно со ДДВ). Во текот на 2015 година вградено е: 204,1 тони асфалт, фактурирано 
е вградување на 167,8 тони во износ од: 247.505,00 денари; додека преостанатите 36,3 
тони ќе бидат фактурирани во текот на 2016 година. 
 
1.7 Градежни работи на жележничка станица Табановце за потребите на Црвен 
крст на РМ.  
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Инвеститор на работите е: Црвен Крст на град Скопје. За изградба на овој објект е 
склучен Договор со инвеститорот бр. 08-999/5 од 28.07.2015  година. Вредноста на 
договорените работи е: 98.447,00  денари (заедно со ДДВ). На објектот се изведени и 
фактурирани градежни работи во висина од 97.043,00 денари. 
 
2. Поправка на јавно - прометни површини оштетени при настанати дефекти на 
водоводниот и канализациониот систем што го одржува ЈП Водовод Куманово.  
 За санирање на јавно-прометни површина оштетени при настанати дефекти на 
водоводниот и канализациониот систем  што го одржува  ЈП Водовод Куманово, 
извршени се следните градежни работи: 
 
- Бетонирање со бетон МБ 20 со просечна дебелина д=10 см                     50  м2 
- Асфалтирање со БНХС 16, разни дебелини                                               140,5  тони 
- Времен коловоз од ситна камена коцка залиено со ситен песок              410  м2 
- Местење на растурени тротоари со бехатон плочки                                    60 м2 
- Санација со тампон и шљунак                                                                        50 м3 
- Враќање на извадени рабници во првобитна положба                                70 м 
 
3. Одржување на функционалност на објекти и инсталации на атмосферска 
канализација во градот.  
 Во текот на целата 2015 година е вршено периодично чистење на ревизиони 
шахти, сливници и сливни решетки на сите улици каде постои атмосферска 
канализација во градот, со постојана контрола на функционалноста на приклучната и 
уличната атмосферска канализација. 
 Извршени се  санации на повеќе сливници и сливни решетки, додека  сливниот 
канал и сливната решетка заедно со одводната инсталација пред желеничкиот мост 
(Спомен костурница) се целосно обновени, при што сливните решетки од типот РП 514 
ги набави Општина Куманово. 
 Санирани се и повеќе ревизиони шахти за атмосферска канализација, додека 
на сите шахти каде е забелжано дека недостасува капак се поставени нови бетонски 
капаци како времена мерка. 
 Поради тотално пропаѓање на фекален канал на "Никуљски пат" извршена е 
целосна замена на цевки во должина од 24 метри Ф 315 мм.  
 
4. Одржување и санација на објекти сопственост на ЈП Водовод Куманово и други 
работи 

- Изработка на преграден ѕид во канцеларија бр.14 во управна зграда 
- Молерисување на повеќе простории во управна зграда 
- Поправка и санирање на покрив на управна зграда на филтерница 
- Изработка на бетонски шахтови елементи за ревизиони шахти 
- Промена на цевки, репарација на бетонски заштитен канал и изолирање на цевки за 
парно во круг на управна зграда 
- Утовар и истовар на разен градежен материјал за потребите на магацин и материјал 
за потребите на филтерница 
- Местење на сообраќајни знаци по писма од Општина Куманово, при што помал дел е 
фактурирано на Општина Куманово: 22.467,00 денари 
- Работа со компресор и сечење асфалт по барања на физички и правни лица 
- Реконструкција на постоечки ревизиони шахти по писма од граѓани и изработка на 
прелив на фекален канал  
- Интервенции од помал обем по писма од граѓани 
 
Останати забелешки 
 
1. Во текот на 2015 година во РЕ Градежна оператива имаше постојано вработени 
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7 работника и 8 работника преку агенција за вработување.  
2. Дисциплината и ангажираноста на работниците беше на задоволувачко ниво. 
3. За извршување на поставените работни задачи беа ангажирани градежните 
машини и транспортни средства од нашиот возен парк. 

РЕ МЕХАНИЗАЦИЈА 
 

Во  2015 год РЕ Механизација своите активности ги има спроведувано преку 
превоз со товарни возила на земја, песок, цевки, градежни материјали и др. Превозот 
во главно е реализиран на територија на Општина Куманово, освен одредени стоки кои 
се набавуваат од Скопје. Превозите се реализирани за потребите на РЕ Градежна 
оператива и РЕ за одржување на водоводна и канализациона мрежа. 
 За извршување на овие задачи товарните возила имаат поминато 53.827 км и 
притоа се  потрошени  13.711 литри  еуродизел BS во вредност од 623.939,00 денари. 
 Градежните машини се користени за ископ на ровови за водоводна и 
канализациона мрежа, утовар на земја и песок. Хидрауличниот чекан на САТ 226 е 
користен за кршење на бетонски и асфалтни подлоги. Компресорот IRMAIR 4 G  ги 
опслужувал помагалата - пикамер за кршење на бетонски и асфалтни подлоги, како и 
помагалото за дупчење на отвори за цевки под улица, без прекоп на улица. За 
извршување на овие задачи градежните машини имаат изработено: 
 
- CAT438D 1.201 моточаса и притоа се  потрошени  4.941 литри  еуродизел  BS. 
- CAT226      666 моточаса и притоа се потрошени  2.052 литри еуродизел BS. 
- CAT301,5/1 и CAT301,5/2 имаат изработено вкупно 230 моточаса за која работа има 
   потрошено 448 литри еуродизел BS. 
- багер G1000, скип BN89 и ваљак DV60 се без  регистратори на моточасови, а имаат 
  работено и потрошено 1329 литри еуродизел BS. 
- компресор IRMAIR4G 12KVA има изработено 117 моточаса и потрошено 452 литри 
  еуросупер BS. 
 Вкупно потрошено гориво еуродизел BS за градежни машини е  9.157 литри   во 
износ од 416.702 денари. 
 
 За потребите на РЕ За одржување на водоводна и канализациона мрежа се 
користени и две автоцистерни и тоа за пробивање и чистење на канализациони 
профили со всисување и висок притисок на вода. За овие активности се потрошени 
4.651 литра еуродизел BS во вредност од 211.650 денари.  
 Заради немање мерила за работа во часови на сите машини имаме парцијална 
евиденција за извршена работа  по машини, кои имаат такви апарати. Како 
најоптоварена машина е САТ 438 D со изработено 1201 моточаса односно 100 
моточаса месечно.  
 Вкупно потрошено еуро дизел BS во 2015 година изнесува  22.868 литри во 
износ 1.040.642 денари, маст и масла 189.650 денари, додека бензин 562.646 денари. 
За одржување на машинскиот парк на ЈП Водовод - Куманово се потрошени резервни 
делови во износ од 347.625 денари и сервисни услуги во износ од 447.198 денари. 
Вкупно 2.587.761 денари. 
  
 
РЕ КОНТРОЛА И БАЖДАРНИЦА 
 
РЕ Контрола и баждарница во 2015 година ги има изведено следниве активности: 
 
1. Контрола и пломбирање на 3.530 водомери од индивидуални корисници и  правни 
субјекти.  
2. Контрола на веќе пломбирани водомери  - 6.000 ком.  
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3. Промена на закочени водомери, скршени стакла без пломба и сл. 1.043 ком, од кои: 
 
3/4 - 469 ком. 
1/2 - 379 ком. 
1/2vv - 160 ком. 
1” - 8 ком. 
5/4 - 8 ком. 
6/4 - 7 ком. 
Ф50 - 4 ком. 
Ф80 и ф100 - 8 ком. 
 
4. Верификација на 1.362 водомери.  
5. Фактури за поправка на водомери - 450.  
6. Промена на дотраени вентили пред и по водомери по записници и по пријава и 
барање на странки - 1.600 ком.  
7. Расход на водомери - 8 ком. 
 
РЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

             Во  2015 година во работната единица за одржување на водоводна и 
канализациона мрежа од делокруг на нејзино работење се  превземени следните 
активности: 
       Одржување на водоводна и канализациона мрежа во Куманово и приградските 
населби каде што се протега водоводниот и канализациониот систем што го одржува 
Ј.П. " Водовод " Куманово и тоа: 

Инервенции на дефекти на водоводна мрежа во 2015 година имало вкупно  
1909, каде што спаѓаат поправка или замена на затворачи ( шибери ) каде што истите 
отежнато функционираат или воопшто не функциониораат и редовна контрола на 
водоводни шахти и нивно редовно одржување. 

Интервенции при дефект на примарна и секундарна водоводна мрежа и на 
водоводни приклучоци каде е дојдено до непосредно протекување на вода од истите, 
(каде што спаѓа растурање на јавна - прометна површина, земјени работи за ископ на 
ров за санирање на настанатиот дефект, монтажни работи за санирање на 
настанатиот дефект, затрпување на ров со побивање, додека враќањето на јавно 
прометна површина во првобитна состојба го изведува работна единица Градежна 
Oператива, по писмено известување од одговорно лице од работна единица за 
одржување на водоводна и канализациона мрежа ). 

Реконструкција на водоводни приклучоци на кои настанал дефект, а истите 
поради дотраеност на водоводната цевка не можат да се поправат. 

Редовно следење на функционалноста на водоводниот систем во град 
Куманово, вградените елементи и фасонски делови (регулатори на притисок, 
ударогасители, воздушни вентили, муљни испусти, затворачи, затворачи со пловак и 
останати фасонски делови) и преземање на потребни мерки за негово нормално 
функционирање.  

Изведба на поправки на водоводна мрежа на корисник на услуги на Ј.П. " 
Водовод " Куманово на негова сметка, по поднесување на писмена молба. 
 

Работна единица за одржување на водоводна и канализациона мрежа во  2015  
година  имаше вкупно 474 интервенции на канализационата мрежа во Куманово и 
приградските населби каде што се протега канализациониот систем што го одржува 
Ј.П. " Водовод " Куманово и тоа: 

Редовно (превентивно) прочистување на постоечката атмосферска и фекална 
канализациона мрежа со цистерна под притисок. 

Интервенции на примарна и секундарна фекална канализациона мрежа при 
затнување или отежнато функционирање. 
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Чистење на ревизиони шахти на атмосферска и фекална канализациона мрежа. 
Испирање на сливни решетки и сливници за несметано одводнување на атмосферски 
води од јавнопрометни површини. 

Редовно следење на функционалноста на канализациониот систем во град 
Куманово и преземање на потребни мерки за негово нормално функционирање. 

Работна единица за одржување на водоводна и канализациона мрежа во  2015  
година  имаше вкупно 104  интервенции по барање на странки, кои се фактурирани по 
важечкиот ценовник на Ј.П. " Водовод " Куманово и тоа: 

Чистење на затнати канализациони приклучоци со цистерна под притисок, 
чистење на септички јами со усисна цистерна, интервенција на водоводна мрежа на 
корисници на услуга на Ј.П. " Водовод " Куманово и останато. 

Работна единица во 2015 година  имаше вкупно 489 изработени и евидентирани 
водоводни приклучоци и поделби во водомерна шахта за физички и правни лица. 

Работна единица за одржување на водоводна и канализациона мрежа во 2015 
година кон физички и правни лица по нивно барање за вршење на услуги  
фактурираше 6.832.495,00 денари  

Врз основа на склучен договор бр: 08-1477/4 од 24.11.2015год. со инвститорот 
Општина Куманово  извршена е изградба на водоводна мрежа за дел од ул. Васко 
Карангелевски (од ул. В.С.Бато до ул. АСНОМ ) со должина од L=278.40m и водоводна 
цевка PE DN110  PN10 со вкупна вредност од: 956.612,25 ден.  

 
Составен дел на извештајот е и табеларен преглед на  активностите на работна 
единица за одржување на водоводна и канализациона мрежа:   
 

Табеларен преглед на активности по профили и месеци кои ги има изработено РЕ Одржување на 
водоводна и канализациона мрежа во 2015год. 

               

Одржување на водоводна и канализациона мрежа вкупно 

  Јан. Фев. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дек.   

Поцинкувани  цевки 

1/2 9 7 14 18 16 9 15 16 13 13 12 9 151

3/4 33 27 25 41 31 43 27 45 62 52 45 19 450

1 7 6 10 9 14 11 23 14 23 10 11 8 146

5/4 7 3 2 5 7 4 6 4 3 5 10 4 60

6/4 1 1 3 2 2 3 5 4 6 10 4 4 45

2 11 5 5 6 4 2 2 3 8 7 6 1 60

3                         0

Полиетиленски и ПВЦ цевки 

20                         0

Дефекти на 
водоводна 
мрежа 

25                         0
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32                         0

45                         0

50                         0

63                       1 1

75 1                       1

90     2         1     1   4

110   1 4       1   1   1 2 10

140 2           1       1 1 5

160     2 1 1   1   1 3 2   11

225           1             1

260                         0

315 7 1   3         2       13

355                     2   2

Салонит  (азбес  цементни )  цевки 

80 4 1 3 4 4 3 5 2 2 3 5 1 37

100 6 3 4 16 11 8 7 8 10 3 8 2 86

125 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1   1 17

150 2   2 2 2 3   1 4 1     17

200     1         2 3       6

250 2                       2

300     1               1   2

350                         0

400                         0

450                         0

Гусани (нодуларен или сив лив )  и Челични  цевки 

80                         0

100     3                   3

125                         0

150                         0
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200                         0

250   1                     1

300                         0

350                         0

400                         0

  450 1                       1

Доводен вод       1   1   2     1   5

 на цевки  вкупно  95 57 82 110 93 89 96 105 139 108 110 53 1.137
                     

80 1   1 1 2 2   1 1 2   2 13

100 1 1   8 2 1   1         14

125 3 4     1 1   1 1   1 1 13

150 1 1 1             1 1   5

200   1 1                   2

250   1 5 1                 7

300                         0

350                         0

400                         0

Дефекти 
во Шахти 
Шибери и 

сл. 

450                         0

во  шахти вкупно  6               6

Други интервенции 65 42 56 27 63 53 75 57 87 95 65 81 766
ВОДОВОД  
ВКУПНО 166 99 138 137 156 142 171 162 226 203 175 134 1.909

Канализација Јан. Фев. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дек. Вкупно 

Шахти  3 5 3 12 7 6 7 6 9 3 6 7 74

Фекални канали 12 16 24 21 16 26 29 40 36 22 26 29 297
Атмосверски 

канали                    1   1 2
Сливници и 
решетки 6   7   4   6 5 10 2 11 3 54

Друго   1   5 3 7 3 4 6 10 4 4 47

Канали Вкупно   21 22 34 38 30 39 45 55 61 38 47 44 474
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Фактурирани 
услуги Јан. Фев. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дек. Вкупно 

Водовод                         0

Канализација 7 2 7 1 3 3 10 2 6 5 2 3 51

Септички   јами 1 3 3 5 4 5 4 4 3 3 9 6 50

Останато          1   1     1     3
Вкупно  

фактурирано 8 5 10 6 8 8 15 6 9 9 11 9 104

Нови приклучоци на водоводна мрежа 

месеци  
Приклучоци    

Јан. Фев. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дек. Вкупно 

Правни лица 3 1 2    1 3 7  11     8 36

Индивидуални 31 33 47 39 37 61 18 20 84 16   67 453
Приклучоци   

вкупно 34 34 49 39 38 64 25 20 95 16 0 75 489
 

 
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ 
 
Секторот за економски и финансиски работи својата дејност ја извршува преку 
следните служби:  

 Служба за сметководство, инвестиции, план и анализа 
 Служба за наплата и набавка 

 
СЛУЖБА ЗА СМЕТКОВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАН И АНАЛИЗА 
 
Службата во текот на 2015 година ги изврши следните активности:  
 
 Пресметка на плата за сите редовно вработени.  
 Изготвување на прегледи со податоци за пресметка на плата на 40 вработени 

во агенција за времено вработување.  
 Изготвување и пресметка на надомест за членови на Управен одбор и Одбор за 

контрола на материјално и финансиско работење.  
 Изработка и подготовка на 14 предмети за  ФЗО.  
 Спроведување на административни забрани по разни основи, спроведени 

вкупно 407 административни забрани налози и вкупно 134 налози за 
извршување.  

 Изготвување на годишен даночен извештај за персонален данок на доход ПДД-
ГИ за УЈП.  

 Изготвување на предлози за меѓусебни компензации и цесии, проверка на 
добиените предлози за меѓусебни и повеќекратни компензации, реализирање 
на 194 цесии ,141 компензација , 3 асигнации и нивно ракснижвање во 
евиденција.  

 Извршено фактурирање на 1165 услуги по сите основи за правни и физички 
лица (водоводни приклучоци, поправка на водомери, отпушување на 
канализации, дефекти и др.). 
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Финансиски показатели:  
 

Вкупниот приход во 2015 година изнесува  219.377.328,00 ден. од кои приход од 
снабдување и испорака на вода за пиење во износ од 110.964.946,00 ден., приходи од 
одведувањето на отпадни води во износ од 26.251.641,00 ден., приход од 
пречистување на отпадни води во износ од  31.702.755,00 ден. Приходот од 
снабдување и испорака на вода, одведувањето на отпадни води и пречистување на 
отпадни води во структурата на вкупниот приход на претпријатието учествува со 77 %. 
Приход од услуги кои ги даваат Р.Е. во состав на сектор за технички работи изнесува 
8.210.162,00 ден. и истиот во вкупниот приход на претпријатието учествува со 3,7 %. 

Вкупни трошоците на работењето за 2015 год. изнесуваат 218.300.840,00 ден. 
  

Материјалните трошоци на работењето во 2015 год. изнесуваат 67.711.781,00 
ден. Трошоците за сировини и материјали изнесуваат 8.564.817,00 ден.  

 
За обезбедување на  сирова вода од ВС “Кумановско Липковско Поле” направен 

е вкупен трошок во износ од 36.055.832,00 ден. Овој износ содржи трошок по месечни 
фактури по цена од 6,321 ден.  

 
Трошоци за електрична енергија изнесуваат 12.927.293,00 ден., а трошоците за 

гориво и друг вид на енергија се 2.312.389,00 ден. Трошоци за резервни делови 
изнесуваат 501.265,00 денари, а за отпис на ситен инвентар изнесуваат 233.457,00 
ден. Трошоци за услуги од други се однесуваат на анализа на вода, на тековно 
одржување, поправка на опрема и возила, пумпи, мотори, електромотори, технички 
прегледи и др. услуги кои ги вршат други претпријатија и изнесуваат 7.116.728,00 ден.  

 
Амортизацијата во 2015 год. изнесува 44.253.702,00 ден.  
 
Нематеријалните трошоци изнесуваат 19.071.172,00 ден.  

  За 2015 год. обезбедена е бруто плата и други лични примања во изност од  
81.249.320,00 ден., согласно Закон за исплата на плати во РМ.  

 За исплата на камати потрошен е износ од 6.014.865,00 ден. и истите се 
однесуваат за камата по кредит од ЕБРД и камати од други доверители кои своите 
побарувања ги наплатија по судски пат.  

Со вкупно остварените приходи од 219.377.328,00 ден. и вкупно направените трошоци 
во износ од 218.300.840,00 ден. во текот на 2015 год. остварена е добивка од 
работењето пред оданочување во износ од  1.076.788,00 ден., по пресметување на 
данок на непризнаени расходи во износ од 406.612,00 денари се добива нето добивка 
за деловна година во износ од 669.876,00 денари.  

 
 Претпријатието обврските по основ на плати и придонеси и другите 
надоместоци на вработени ги подмирува во законски рок, а обврските кон државата по 
основ на ДДВ, данок од добивка и персонален данок се плаќаат веднаш во момент на 
настанување.  
  
 
 Подетален преглед на планиран и остварен финансиски резултат за 2015, како 
и споредба со финансиски резултат за 2014 година е прикажан во Табелата бр. 1.  
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Табела бр. 1 
П Р Е Г Л Е Д 

На  планиран  и  остварен  финансиски резултати за 2015 год.  

Елементи 
План        
за 2015 

Остварено 
2015 

Остварено 
2014 

Индекс  
3 : 2 

Индекс  
3 : 4 

1 2 3 4 5 6 

 А -  Вкупни приходи 232.800.000 219.377.328 218.527.093 94 100 

1) Приходи од вода 121.710.000 110.964.946 104.612.799 91 106 

- правни лица 23.770.000 26.411.215 22.147.676 111 119 

- домаќинства 97.940.000 84.553.731 82.465.123 86 103 

2) Приходи од одведување на отпадни води 28.680.000 26.251.641 24.734.762 92 106 

- правни лица 6.206.000 6.664.692 5.815.136 107 115 

- домаќинства 22.474.000 19.586.949 18.919.626 87 104 

3) Приходи од пречистување на отпадни води 35.110.000 31.702.755 30.082.587 90 105 

- правни лица 5.890.000 6.539.038 5.521.259 111 118 

- домаќинства 29.220.000 25.163.717 24.561.328 86 102 

4) Приходи од услуги  8.500.000 8.210.162 8.170.422 97 100 

5) Приходи врз основа на камата  2.200.000 3.993.830 2.503.016 182 160 

6) Останати приходи  36.600.000 38.253.994 48.423.507 105 79 

 Б -  Вкупни расходи 232.555.000 218.300.840 239.668.857 94 91 

 1. Материјал трошоци и амортизација 126.410.000 111.965.483 116.202.844 89 96 

 Потрошени сировини и материјали  9.500.000 8.564.817 7.634.134 90 112 

 Потрошена сирова вода 44.500.000 36.055.832 39.479.008 81 91 

 Потрошена електрична енергија  15.000.000 12.927.293 14.341.556 86 90 

 Потрошено гориво и друг вид на енерг.  2.700.000 2.312.389 2.494.010 86 93 

 Потрошени резервни делови 650.000 501.265 565.716 77 89 

 Отпис на ситен инвентар  60.000 233.457 69.966 389 334 

 Трошоци за услуги  8.500.000 7.116.728 7.066.148 84 101 

 Амортизација  45.500.000 44.253.702 44.552.306 97 99 

 2. Нематеријални трошоци 19.145.000 19.071.172 31.893.042 100 60 

Останати трошоци за вработени  8.500.000 8.831.453 8.812.359 104 100 

Трошоци за репрезент, спонзорство и реклама  100.000 36.963 30.366 37 122 

Трошоци за осигурување  1.300.000 1.117.789 1.496.746 86 75 

Даноци кои не зависат од резултат, членарини  200.000 204.623 208.742 102 98 

Банкарски услуги и трошоци за платен промет  215.000 241.488 221.110 112 109 

Трошоци од поранешни години-Водостопанство 2.830.000  15.243.729 0 0 

Останати трошоци од работење 6.000.000 8.638.856 5.879.990 144 147 

 3. Бруто личен доход  84.000.000 81.249.320 84.873.636 97 96 
 4. Договорени камати од кредитен однос и 
казнени камати   3.000.000 6.014.865 6.699.335 200 90 

В - (А-Б; A>Б) – Добивка; (А-Б;А<Б) - Загуба 245.000 1.076.488 -21.141.764   

Данок на добивка  406.612       

Нето добивка / загуба  669.876 -21.141.764     
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СЛУЖБА ЗА НАПЛАТА И НАБАВКА 
 
  
Службата за наплата во своето работење во 2015 година стави акцент на следниве 
активности: 

- Редовно присуство на терен на читачите на физички и правни лица што 
придонесе за поголем број на отчитувања на водомери на физички и правни лица во 
текот на една година што придонесува за зголемување на фактурирана потрошена 
вода. 
- Во соработка со Служба за контрола и баждарница беа спроведени акции по 
реони во рамки на кои акции беа вршени контролни читања и откривања на нелегални 
приклучоци 
- Спроведени се и редовните акции за доставување на опомени за неплатени 
сметки до корисниците при што беа доставени околу 12.000 опомени зa неплатени 
сметки со износ поголем од 3.000,00 денари. Корисниците кои и покрај опомените не ги 
подмируваа сметките, во редовна процедура на месечно ниво се предаваа на Служба 
за правни работи која  понатаму ги процесуира. 
- Редовна активност е склучување на кориснички договори со секој корисник и во 
склоп на таа активност се склучени 564 кориснички договор со кои се регулираат 
меѓусебните права и обврски помеѓу ЈП„Водовод“ Куманово од една страна и 
корисниците од друга страна 
- Со корисниците кои имаат долг за вода, a со цел да им се олесни подмирување 
на долгот склучени  сe 851 спогодби за плаќање на долг за вода на рати што во 
споредба со минатите години претставува значително зголемување. 
- Од страна на читачите доставени се 621 записник за неисправен    водомер кај 
физички лица и 97 записници за неисправен водомер кај правни лица, по кои е 
постапено од страна на Служба за контрола и баждарница.  
- На 15 октомври 2015 година отпочна со работа Центар за грижа за корисници во 
кој што е овозможено на брз и ефикасен начин корисниците на услугите да ги завршат 
сите работи на едно место, а кои работи се во делокруг на работење на ЈП Водовод 
Куманово.  
-  

Службата за набавка во 2015 година работеше согласно важечкиот Закон за 
јавни набавки.  

 
Се изврши одбележување на останатите артикли во магацинот  со картички со 

шифри и се направи детален увид на ситниот инвентар распореден по вработените и 
називите се усогласија со сметководствената евиденција.  

 
 
 
 
 

Подетален преглед на планиран и остварен физички обем на производство и 
услуги за 2015 година е прикажан во Табелата бр. 2.   
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Табела бр. 2 

 

 

П Р Е Г Л Е Д 
На остварен физички обем на производство и услуги 

за  2015 год 
 

Ред. 
бр. Вид на производ 

Ед.   
мера

План       
за  2015 

Остварено 
2015 

Остварено 
2014 

Индекс  
5 : 4 

Индекс  
5 : 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Произведено вода 
за пиење 

м3 9.000.000 8.071.408 8.218.426 90 98

Продадена вода за 
пиење 

“ 4.600.000 3.679.628 3.760.103 80 98

а)      Правни лица “ 800.000 740.043 638.101 93 116

2. б)      Домаќинства “ 3.800.000 2.939.585 3.122.002 77 94

3. Загуба на вода “ 48,89 54,41 54,25   

4. 

Поправка и 
баждарење на 
водомери 

бр. 1.200 1.362 1.320 117 106

  
Приклучоци на 
водоводна мрежа 

бр. 800 489 949 61 52

5.     а)      Правни лица бр. 60 36 64 43 41

      б)      Домаќинства бр. 740 453 885 63 52
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СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ  
    
ЈП ВОДОВОД  во 2015 год. ја извршуваше работата со повеќе од 225 работници, 
вработени на неопределено работно време, кои се дадени во табеларен дел по 
квалификации и сектори (дел се заминати во пензија, а дел не се во работен однос) и 
40 работникa преку Агенција за времени вработувања. Во прилог табела : 
                                                                 

Сектор за 
технички работи 

Сектор за економски
и финансиски 

работи 

Сектор за правни 
и општи работи 

Вкупно 

ВСС 16 7 11 36 

ВШС 3 2 1 6 

ССС 87 34 22 143 

КВ/ПК 30 / 13 43 

ВК : 136 43 47 226 

 
Секторот за правни и општи работи при ЈП Водовод Куманово, се состои од служба за 
правни работи и служба за општи работи.  
 

Службата за правни работи во 2015 година, работеше на започнатите постапки 
пред надлежните нотари и извршители од подрачјето на општина Куманово за наплата 
на парични побарувања по основ на неплатени сметки/ фактури за услуги на 
претпријатието од физички и правни лица, како и на започнатите постапки пред 
надлежните судови по разни основи (граѓански спорови, спорови за надомест на штета 
и др.), кои ги има поведено самото претпријатие или се поведени против него. 

 
               Во 2015 година оваа служба има поднсено 2.353 тужби - Предлог за 
донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна 
исправа кај 5 нотари од кои 2.324 за физички лица и 29 за правни лица. 

 
Структура на овие предмети е следна: 
 
Вкупен број на предмети:  ......................... 2.359 
1. ЈП Вдовод тужител:       .......................   2.353 
2. ЈП Вдовод тужен:   ................................         6   

 
                Во текот на 2015 година се завршени 7 судски предмети кои се во работа од 
минатите години во кои ЈП Водовод е тужен и тоа 5 предмети од правни и 2 од 
физички лица (прекршоци 2, долг за вода 3 и 2 предмета надомест на штета). 
Во  текот на 2015 година завршени се  и три стечајни постапки кои  и се  наплатени и 
тоа:   АД Искра- инжинеринг Куманово  

АД Полет Куманово  
ГП Бетон Куманово  

  
           Нотари  .. .. 2.353 предмета 

                                         физички лица       правни лица 
 
Драган Георгиев  ..............      614  .............         00 
Марјан Коцевски  ..............      443  ............          00  
Артан Раковица  ...............   1.186   ............         25  

            Мице Илиевски  ................        81  ............          02 
Ристо Папазов  .................        00   ............          02 
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Кај извршители се поднесени 143 правосилни решенија од физички лица и 9 за 
правни лица. 
         Извршители   .................  .......    143 
            Премтим  Ќерими   ..............      93 
            Зоран Ангеловски  ......... .....      50   

 
         2. ЈП Водовод тужен:   ...........      06  

 Работни спорови      ..........       01 
             Надомест на штета   ..........      05 

 
Активни предмети се ...........     06 
Постапка по жалба   ............     01 
   

                Од останатиот дел на работењето на службата го истакнуваме учеството во 
разни комисиите, изготвување на договори, подготовка на седниците на Управен и 
Надзорен одбор како и извршување на тековните   активности. 

Управен Одбор во 2015 година одржа  7 седници со вкупно 32 точки на дневен 
ред на кои се расправаше и беа донесени битни одлуки од работење на 
претпријатието за тековната деловна година. 
                Надзорниот Одбор  исто така во 2015 година одржа  5  седници со вкупно  5 
точки од дневен ред и истиот работеше согласно своите законски и  статутарни 
овластувања.  

Во останатиот дел од работењето на службата се изготвуваа решенија, потврди 
и други документи во врска со работата и по барања на вработени.  

Во делот на архивското работење,  редовно и навремено се вршеше 
архивирање на сите видови акти, согласно законот за архивско работење, разни пратки 
и приемници со навремено упатување и доставување до одговорните преку интерни 
доставни книги. Притоа во тековната 2015 година архивски се заведени вкупно 1.969 
архивски броја, а во книга УП заведени се 26 предмети. 

Во рамките на службата за обезбедување и одржување на објекти се врши 
постојана контрола на нивната работа. Обезбедени се работни униформи за дел од 
работниците за обезбедување. 

Во делот за Заштита при работа редовно согласно Законот се вршат прегледи и 
вакцини  на работниците и редовно е вршена контрола на БЗР со редовна посета на 
објекти. Во 2015 година сервисирани се ППА,  сервисирана е опрема за БЗР  во 
Станица за отпадни води и во  Фабрика за пречистување на води и сервисирана е 
опрема за гасен котел во Управна зграда. 
               Во текот на 2015 година имаме поднесено 3 (три) барања за надомест на 
штета до осигурителна компанија кои се во постапка.  
                           

Набавките на стоки и услуги во претпријатието во 2015 година беа спроведени 
согласно Законот за јавни набавки.  

 
Во Јануари  2015  година  од страна на Управниот одбор е донесен планот за 

јавни набавки со кој е планирано  набавка на стоки и  набавка на услуги. За набавка  на 
стоки со планот беше предвидено да се спроведат 30 (триесет) постапки за 
доделување на договори за јавни набавки, а за набавка на услуги беше планирано да 
се спроведат  18 (осумнаесет)  постапки за доделување на договори за јавни набавки.         
Од планираните постапки за доделување на договори за јавна набавка на стоки  беа 
реализирани 22 (дваесет и две)  набавки за кои беше добиена согласност од Советот 
за јавни набавки и за истите беа објавени огласи на ЕСЈН и склучени  договори за 
јавни набавки  со економските оператори, а за услугите се реализираа 5 (пет) набавки 
и за истите беа објавени огласи на ЕСЈН и склучени договори за јавни набавки  со 
економски оператори.  




