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ВОВЕД
Управувањето со животната средина претставува организиран систем на
мерки и активности наменети за намалување на негативното влијание на
отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.
Воспоставувањето на организиран систем на управување со отпадот и
управувањето со јавната чистота, претставува систем на комбинација на
различни законски, економски и технички мерки со цел воспоставување на
интегрален и одржлив систем на управувањето со отпадот.
Правилниот начин и третман на животната средина (управувањето со
отпадот и управувањето со јавната чистота) придонесува ефикасна комунална
услуга како стопанска дејност за задоволување на потребите на правните и
физичките лица на територијата на Општина Битола.
Согласно законската регулатива за животна средина управувањето со
отпадот и одржувањето на јавната чистота е надлежност на локалната
самоуправа која е должна да обезбеди услови за организирано и трајно вршење
на комуналните дејности со потребен квалитет и обем на комуналните услуги.
Вршењето на комуналната услуга на територијата на Општина Битола го
врши ЈП Комуналец преку организиран систем на управување, преку годишни
планови и програми за работа.
ЈП Комуналец Битола е основано 1966 година од страна на Општина
Битола. Основната дејност на јавното претријатие е постапување со комунален
и друг вид на неопасен отпад, одржување на јавни зелени површини, одржување
на јавна чистота и уредување и одржување на гробишта. Во состав на ЈП
Комуналец работи и одделение за поддршка на директорот и одделение на
управување со човечки ресурси.
Својата комунална дејност јавното претпријатие ја врши сo 262
работници распоредени во пет сектори:
 Сектор Комунална хигиена;
 Сектор Јавно зеленило;
 Сектор Уредување и одржување на гробишта;
 Сектор за Општи и правни работи
 Сектор за Финансиско работење
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ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКТОРОТ КОМУНАЛНА
ХИГИЕНА
Основна дејност
Основна дејност на Секторот Комунална хигиена е управување со
комунален и друг вид на неопасен отпад на територијата на Општина Битола,
односно собирање, селектирање, транспортирање, третман, складирање и
отстранување (депонирање) на отпад.
Во состав на Секторот Комунална хигиена спаѓаат:
 Одделение за собирање,транспортирање отпад;
 Одделение за селектирање на отпад;
 Одделение за депонирање на отпад;
 Одделение за одржување на механизација и возила;
 Одделение за технички работи и услуги во кое спаѓаат:
 Оддел за згрижување на кучиња скитници;
 Оддел за подигање на возила.
Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад ќе се врши од
вкупно 16 реони. Од 14 реони собирањето на комуналениот отпад ќе се врши
од комбинирано од правни и физички лица кои поседуваат канти и контејнери
од 1,1м³, а од 1 реон ќе се врши собирањето индустриски неопасен отпад во
контејнери од 5м³. Селективно собирање на хартија и пластика (РЕТ) ќе се врши
од еден реон одделно од комуналниот и индустриски неопасниот отпад.
Доколку постојат реални услови за проширување на услугата за собирање
и транспортирање на комуналниот и другите видови на неопасен отпад во
руралните средини во 2018 год. се предвидува формирање на уште еден реон за
собирање на отпад.

Собирање и транспортирање и депонирање на отпад
Соглано Програмата за управување со отпад за 2017-2019 година за 2018
година се предвидува:
 Собирањето и транспортирањето на посебните видови на отпад
гломазен (габаритен отпад) и отпад од електрична и електронска
опрема ќе се врши континуирано цела година.

Садови за собирање на комунален отпад и селектиран отпад
За 2018 год. се предвидуваат да се набават:
 100 метални контејнери од 1,1м3;
 100 пластични контејнери од 1,1м³;
 200 пластични канти од 120 литри.
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Селективно собирање
За 2018 год. за селективно собирање на отпадна хартија и пластика
потребно е да се набават:
 500 пластични канти со капацитет од 120 литри (жолта боја)
наменети за собирање на отпадна (PET) пластика од
индивидуални домаќинства;
 10 пластични контејнери во жолта боја од 1,1м³ наменети за
собирање на отпадна пластика во новоизградени колективни
домаќинства;
 10 пластични контејнери со сина боја од 1,1м³ за собирање на
отпадна хартија;
Во 2018 год. се продолжува со процесот на собирање на отпадно стакло,
за што се планира поставување на 20 пластични канти за собирање на стакло
распоредени исклучиво на правни субјекти.

Проекти
Вклучување во изработка на проектната документација на Регионални
планови и стратегии за управување со отпад во Пелагонискиот регион.

Техничка опременост
За ефикасно извршување на работните задачи, односно за безбедно
собирање и транспортирање на комуналниот и другите видови на неопасен
отпад на територијата на Општина Битола , како и за потребите на Секторот
Комунална хигиена на располагање се вкупно следните возила:
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Возило
Мерцедес
Ивеко
Цитроен
Ман
Волво
Ивеко
Волво
Волво
Волво
Цитроен
Цитроен
Исузу
Ивеко

Регистерски
број
BT-711-AK
BT-426-CN
BT-653-DL
BT-0356-AC
BT-1589-AB
BT-948-DL
BT-463-DK
BT-1962-AB
БТ-0269-АБ
BT-502-DK
BT-183-DH
BT-196-BL
BT-427-CN

Вид на возило
Пајак
Спец возило за отпад
Лесно возило
Спец.возило за отпад
Спец.возило за отпад
Спец.возило за отпад
Спец.возило за отпад
Спец.возило за отпад
Спец.возило за отпад
Пикап возило
Комбе
Спец.возило за отпад
Спец.возило за отпад

Година на
производство
1991
2003
2011
2002
2001
2003
1998
2001
2001
2010
2009
1997
2003
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ивеко
Ивеко
Ивеко
Ивеко
Ивеко
M1625
Kатерпилар
Краз
ТГ-80-B
ТГ-110
БГХ 600
Tојота
ФАП
Волво
Mерцедес
Пајак возило

BT-428-CN
BT-732-DA
BT-493-CN
BT-519-DA
BT-497-CN
BT-4346-AB

BT-768-AP
BT-6837-AB
BT-642-DL
БТ-6413-АЦ

Спец.возило за отпад
Спец.возило за отпад
Спец.возило за отпад
Спец.возило за отпад
Спец.возило за отпад
Кипер
Булдужер
Кипер
Булдужер
Булдужер
Утоварач
Вилушкар
Цистерна
Спец.возило за отпад
Спец.возило за отпад
Пајак

2003
2003
2003
2003
2003
1988
2001
2002
1996
1996
2007
2010
1996
2002
1996
2016

За ефикасно извршување на работните задачи и за безбедно собирање и
транспортирање на комуналниот и другите видови на неопасен отпад на
територијата на Општина Битола, како и за потребите на Секторот Комунална
хигиена на располагање се вкупно 16 специјални возила за собирање и
транспортирање на комунален отпад ,едно лесно возило, едно комбе, две пајак
возила и едно возило наменето за шинтерска служба и возила за работа на
депонија.

Депонирање на отпад
Работата на депонија во 2018 год. продолжува според Планот и
програмата за депонирање на комунален отпад во депонија Мегленци,(20142019). Во 2018 год. се продолжува со Проектот на мониторинг на депонијата
односно со комплетно евидентирање на отпадот што се депонира.
За потребите на депонијата ангажирани се следните возила булдужер ТГ80, булдужер ТГ-110, багер гусеничар БГХ-600, камион КРАЗ кипер, Камион
М1625 кипер и булдужер Катерпилар К-977.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ И УСЛУГИ

Оддел за подигање на возила
Во 2018 година се продолжува со истата динамика на работа во
одделението за подигање на возила се предвидува да работи во две смени, и да
се подигнат околу 1.500 возила.
 Потребно е да се изврши сервисирање на надградбата на пајак
возилото М1213.
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Оддел за згрижување на кучиња скитници
Одделението за згрижување на кучиња скитници
во 2018 год.
предвидува да фати околу 200 кучиња, при што дел од тие кучиња ќе бидат
згрижени од страна на граѓаните. Грижата на уловените кучиња се одвива во
соработка со ветеринарна амбуланта.

Инвестиционен план
Р.бр

1

2
3
4

Мерка
Специјално возило за собирање и
транспортирање на комунален отпад
со капацитет на надградба од 16м3 - 14м³
Контејнери метални поцинковани од
1,1м³
Пластични контејнери од 1,1м3
(100 зелени,10 жолти , 10 плави, )
Реконструкција
на
механичка
работилница
ВКУПНО

Кол.

Цена

Вкупно

2

4.000.000,00

8.000.000,00

50

16.000,00

800.000,00

120

10.000,00

1.200.000,00

1

3.000.000,00
13.000.000,00

Средствата во износ од 13.000.000,00 денари, потребни за реализирање
на овие проекти ќе се обезбедат од сопствени средства.

Планирани приходи
Во Секторот Комунална хигиена вкупниот приход се планира да
изнесува 109.000.000 ден. или 61 % од вкупниот приход на претпријатието.
Приходи од ѓубретарина од население...........................................69.500.000,00ден
Приходи од ѓубретарина од правни субјекти.................................31.500.000,00ден
Приходи од собирање и деп.на комунален отпад............................2.500.000,00ден
Приходи од продажба на контејнери...................................................300.000,00ден
Приходи од продажба на отпадна пластика ..................................... 200.000,00ден.
Приходи од балирање и собирање на хартија................................. 1.100.000,00ден
Приходи од продажба на пластични канти.........................................300.000,00ден
Приходи од продажба на ситен инвентар...........................................200.000,00ден
Приходи од пајак служба.......................................................................400.000,00ден
Други видови на приходи...................................................................3.000.000,00ден
ВКУПНО:

109.000.000,00ден
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Кадровска опременост 84 работници
Секторот Комунална хигиена расплага со следниот стручен кадар,
 Висока стручна спрема ВСС................................................................3
 Виша стручна спрема ВШС.................................................................1
 Средна стручна спрема ССС..............................................................26
 Квалификувани работници КВ..........................................................11
 Неквалификувани работници НКВ....................................................43

ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКТОРОТ ЈАВНО
ЗЕЛЕНИЛО
Основна дејност
Во современиот свет парковите и другите зелени површини, особено тие
со специјална намена, содржат во себе услови за активен и пасивен одмор во
зеленило, за спорт, разонода и забава, т.е. за физички и психички одмор.
Зеленилото благотворно влијае особено врз физичкиот и менталниот развој кај
децата и младината. Тоа развива смисла за ред, уредност, трудољубивост и
другарство, смисла за колективност. Затоа парковите се насушна потреба на
големите градови.
Под зеленило се подразбира урбаното зеленило, односно зелените
површини во границите на планскиот опфат, како и зелените површини во
непосредна близина на градот кои се надвор од планскиот опфат.
Функцијата и улогата на зеленилото е да доведе:
 зачувување на биолошката разновидност
 подобрување на микроклимата
 подобруавње на квалитетот на воздухот
 облагодарување и декорација на теренот и овозможува рамнотежа
во изградениот простор како зелена мрежа која овозможува допир
со природата
Видови на зеленилото-системот на зеленилото ги опфаќа:
1.Јавно зеленило
2.Останато зеленило (зеленило со ограничено користење)
Јавно зеленило се сите зелените површини на кои до денот на влегување
во сила на законот за зеленило е извршено уредување и озеленување во смисла
на: садење трева, садници на цвеќе, косење на зелените површини, уредување на
зелените површини, уредување на дрворедите или детски игралишта со своите
елементи кои се во функција на зелените површини.
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Типови на јавно зеленило се:
1. Парк е зелена површина во градското ткиво која се користи за одмор
шетање, разонода и игра;
2. Сквер е зелена површина во градско подрачје кој се користи за
краткотраен одмор и игра;
3. Дрворед е линиски облик на зеленило, поставено по должината на
сообраќајницата:
4. Зеленило по должината на сообраќајници и површини на пешачки патеки
и патеки за велосипедски сообраќај;
5. Зеленило на јавни отворени простори.
Секторот Јавно зеленило која е во склоп со јавното претпријатие
Комуналец Битола, се занимава со уредување, одржување, заштита и
реконструкција на јавно зеленило и одржување на јавната чистота во Општина
Битола.
Во состав на Секторот на јавно зеленило работат две одделенија:
1.Одделение за уредување, одржување, заштита и реконструкција на
јавното зеленило и одржување и обновување на дрворедите во Општината
Битола.;
2. Одделение за одржување на јавната чистота во градот.

Одделение за уредување, одржување, заштита, и реконструкција
на јавното зеленило и одржување и обновување на дрворедите
во Општина Битола.
Покрај извршувањето и редовните активности од Програмата на
одржување на јавното зеленило во 2018 год. планирани се голем број на
активности кои ќе бидат во насока на подигнување на нови зелени површини,
реконструкција на постоечките, доуредување на постоечките објекти со
садници на мини ружи, изработка на фонтани и други активности согласно
проекти.

Предвидени активности
За 2018 год. Секторот Јавно зеленило ги планира следните активности:
 Хортикултурно уредување на следните објекти:
-Парк Ѓорѓи Сугарев
-Главен парк
7
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-Парк Технички факултет
 Тумбе кафе-расчистување и утовар на сува дрвена маса
 Поставување на гумени подни плочки на површина од 200 м² на
објекти каде се поставени детски реквизити во детското
игралиште
 Улица Димитар Илиевски Мурато-кастерење и обликување на
дрворед
 Улица Партизанска-кастрење и обликување на дрворед
 Улица Бул.1 ви мај-кастрење и обликување на дрворед со корпа
 Улица Партизанска-реконструкција на тревни површини на
1.000 м²
Јавното зеленило освен одржувањето на зелените површини изведува
активности како подигнување на детски катчиња кои се лоцирани во
поголемите населби во градот и руралните средини на територија на Општина
Битола. Планираме во 2018 год. да се изврши поправка на детски реквизити,
замена со нови ако се оштетени многу, поправка на клупи и поставување на
нови канти за отпадоци. Активностите ќе ги започнеме во детските игралишта
кои се наоѓаат во градското подрачје.

Оддел за расадничко производсво
Во одделението за одржувањето на зелените површини работи и
Oдделот за расадничко производство каде се одгледуваат зимзелени и
листопадни декоративни садници (расадник Нови гробишта и расадник кај
с.Радобор) на површина од 5 ха. Се планира да се посадат нови 2.000 парчиња
едногодишни декоративни садници различни видови на зимзелени садници,
1.000 парчиња листопадни едногодишни садници од различни видови, 1.000
мини ружи во различни бои. Во расадникот кај Новите гробишта освен
одгледувањето на декоративни садници се произведуваат и селски метли за
одржување на јавната чистота во градот.

Оддел спортски објекти
Исто така во овој сектор е одделот за одржување на зелените површини
од спортските објекти како фудбалски стадиони помошни стадиони и други
спортските објекти. Оваа година се планира расчистување на нерамен и
запуштен терен од 1.500м² кој се наоѓа до котларата на спортската сала
Младост. Со тоа ќе се облагороди уште една зелена површина која ќе придонесе
кон поквалитетна животна средина.
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Одделение за одржување на јавната чистота во градот
Одделението за одржувањето на јавната чистота во градот, работењето го
изведува секојдневно во текот на целата година. Со програмата се уредуваат
условите, обемот, динамиката и начинот на одржување на јавната чистота,
површините и објектите на кои се врши одржување на јавната чистота,
собирање на смет и чистење на снег и мраз во зимски услови.
Одржувањето на јавната чистота подразбира :

Машинско и рачно метење на јавните повшини и отворените
простори на јавните објекти;

Миење на јавните површини и отворените простори на јавните
објекти;

Одржување на јавните површини и отворени простори на јавните
објекти во зимски услови;

Местење на корпи на места каде се оштетени старите корпи и
поставување на нови каде ќе се јави потреба.
Во 2018 год. Секторот Јавното зеленило планира поправка на стариот
објект кој се наоѓа во дворот на цвеќара на ул: Македонска фаланга, а воедно и
служи како магацин, работилница и просторија за работниците (соблекувална).

Техничка опременост
За извршување на своите активности предвидени со годишните програми
за работа Секторот Јавно зеленило располага со следната техничка опременост:
Реден
број

Возило

Регистерски
број

1
2
3
4
5
6
7
8

ДАФ
ТАФЕ 42
Приколка
ФАП 1314
M1625
Форд
Форд
Волво

ВТ-3724-АВ
BT-853-BH
BT-192-AL
BT-768-AP
BT-4346-AB
BT-349-BT
БТ-631-БТ
BT-1962-АB

9

Метларка С50

BT-975- BH

10
11
12
13
14
15
16
17

Метларка С5000
Цитроен
Џондир
Приколка
Раковица
Приколка
БОБКЕТ

BT-974.BH
BT-523-DK
BT-606-BH
BT-990-BH
BT-529-CK
BT-978-BL

Метларка-ДУЛЕВО

БТ-224-РБ

Год. на
производство

Вид на возило
Корпа за сечење на дрвја
Трактор
Приколка
цистерна
Камион кипер
Камионет
Камионет
Цистерна
Возило за маш.метење
улици
Возило за маш.метење
улици
Комбе
Трактор
Приколка
Трактор
приколка
Мултифункц. возило
Возило за маш.метење

2006
2008
1991
1982
1988
1999
1999
2001
на
2004
на

на

2004
2010
2008
2008
2003
1997
2012
2006
9
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улици
18
19
20
21

Чистач на снег
Чистач на корења
Цистерна
Тракторска косалка

2010
2015
2013
2014

22

Троредна садачка
за расад

2015

23

Повеќенам .машина

2014

24

2014 и 2/2015

25

Моторни косачки
Систем - капка по
капка

26

Трактор со кабина

2015

27

Ѓубрерастурач
Машина за метење
со две четки

28

БТ -4817-АБ

2014
2015
БТ-7065-АЦ

Возило
улици

за

маш.метење

на
2008

Покрај наведените возила Секторот Јавно зеленило располага и со
следната механизација: дувалки за лисја, дувалка за снег, смукачка за лисја,
моторни пили (обични, и телескопски), мотокултиватори, косачки (обични и
грбни), рајдер, трактори за косење и др. машини и алати потребни за
извршување на предвидените активности.
Во зависност од временските услови во месеците од месец ноември до
месец март се пристапува кон зимско одржување на јавна чистота (чистење од
снег на мостовите од река Драгор, тротоарите на улиците,сите пешачки патеки и
др.)

Инвестиционен план
Механизација и опрема
Р. Бр.
1
2
3
4
5
6
7

Основни средства
Култиватор
Набавка на косачка со корпа
Набавка на косачки грбни
Набавка на косачки самоходни
Набавка на моторни пили обични
Специјално возило метларка
Набавка на трактор
ВКУПНО

количина
1
1
5
1
1
1

Цена
220.000,00
200.000,00
70.000,00
70.000,00
50.000,00
2.000.000
2.500.000,00

Вкупно
220.000,00
200.000,00
350.000,00
70.000,00
50.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
5.390.000,00
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Дендро материјал
Р. Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Дендро материјал,семиња цвеќе
идр.
Семиња за сезонски расад
Тревно семе
Луковици гладиоли
Заштитни средства
Декоративни садници
Декоративни саднициедногодишни
Саксиско цвеќе
Саксии за пресадување
Пролетен и летен расад
Фолијарна прихрана
Земја -тресет
Вештачко ѓубре

парчиња

Режан цвет

пакетчиња
/

20
200 кгр.
2000
55 литри
1000
2000

2000

500
200
1200
80 литри
1000 литри
3200кгр.
13400

Урбана опрема и детски реквизити Р. Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Клупи за седење без наслон
Клупи за седење со наслон
Канти за отпадоци
Жардињери за цвеќе
Лизгалки
Лулашки
Клацкалки
детска кула -метална
канти пластични со ликови

парчиња
60
25
200
50
15
15
15
3
5

Планирани приходи
Очекуваните приходи од Секторот Јавно зеленило ќе бидат 48.900.000
ден. или 27 % од вкупните приходи кои се составени од:
Приходи од јавна чистота...............................................................21.400.000,00 ден.
Приходи од Расадник и Цвеќара......................................................2.000.000,00 ден.
Приходи од Буџет на Општина Битола.........................................13.000.000,00 ден.
Приходи од фактурирани услуги во ЈЗП.......................................12.500.000,00 ден.
ВКУПНО:
48.900.000,00 ден.
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Очекуваните приходи во Секторот Јавно зеленило за одржување на
јавните зелени површини ќе се остваруваат дел со наплата на сметките за
ѓубретарина од физички и правни лица кои во сметките за ѓубретарина плаќаат
надомест за одржување на јавното зеленило и дел од буџетски средства од
Советот на Општина Битола, дел од Јавна чистота.

Кадровска опременост 83 работници
РЕ Јавно зеленило расплага со следниот стручен кадар:
 Висока стручна спрема ВСС
 Средна стручна спрема ССС
 Квалификувани работници КВ
 Неквалификувани работници НКВ

7
34
2
40

ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКТОРОТ УРЕДУВАЊЕ
И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА
Основна дејност
Основа дејност на Секторот Уредување и одржување на гробишта е
управување со гробишта, односно одржување, давање право на употреба на
гробни места како лична службеност, одржување и уредување на меѓугробен
простор и услуги поврзани со покоен во капела.
Секторот Уредување и одржување на гробишта управува со старите
Светонеделски гробишта, новите Св.Неделски гробишта и Буковските
гробишта. Исто така врши и услуги во капела која се наоѓа во новите
Св. Неделски гробишта.

Техничка опременост
Секторот Уредување и одржување на гробишта својата активност ја
врши со соодветна опрема и механизација.
 Товарно возило Волсфаген;
 Лесно патничко возило Цитроен.
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Предвидени активности













Уредување на меѓугробниот простор (одржување на хигиена,
уредување на зелените површини, кастрење и сечење на дрвја,
копање и чистење на одводните канали ;
Континуирано собирање и исфрлање на сметот и градежните
материјали од сите гробишта;
Бетонирање на 200 плоштатки;
Продажба на 200 плоштатки;
Давање право на употреба на 200 гробни места како лична
службеност;
Тековно косење на тревата и собирање на сметот во сите гробишта
Активно сечење на дрвја во Светонеделските и Буковските
гробишта;
Копачење на млади стебла низ гробиштата;
Продолжување на пренумерацијата и катастарска евиденција во
сите гробишта;
Оградување на гробиштата во Св .Недела и Буковски гробишта;
Доасфалтирање на патеките низ гробиштата;

Инвестиционен план
Р.бр
1

2

3

Мерка
Градежен материјал
(цемент,песок,тампон,железо
и др.материјал)
Дооградување на Св.
Неделските и Буковските
гробишта
Асфалтирање на патеки во
новите Св.Неделски гробишта
ВКУПНО

Цена
500.000,00

Вкупно
500.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00
4.500.000,00

Планирани приходи
Во Секторот Уредување и одржување на гробишта во наредната година
се планира приход од
20.400.000 ден. или 12 % од вкупно остварениот
приход.
Учеството на пооделните приходи е следно:
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Приходи од одржување на меѓугробен
простор..........................................................................................6.700.000,00 ден.
Приходи од давање во право на владеење
во лична сопственост на гробно место...................................11.500.000,00 ден
Регистрација на гробно место
давање на уверенија и други приходи .....................................1.000.000,00 ден.
Приходи од капела..................................-....... ............................1.200.000,00 ден.

ВКУПНО.................................................................... 20.400.000,00 ден.

Кадровска опременост 35 работници
Секторот Уредување и одржување на гробишта расплага со следниот
стручен кадар:
 Висока стручна спрема ВСС
6
 Виша стручна спрема ВШС
1
 Средна стручна спрема ССС
10
 Квалификувани работници КВ
5
 Неквалификувани работници НКВ
13

ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКТОРОТ ЗА ОПШТИ И
ПРАВНИ РАБОТИ


Секторот за општи и правни работи ги опфаќа:
 Одделението за општи и правни работи;
 Одделението за јавни набавки.
Одделението за општи и правни работи ги опфаќа работите поврзани за
правата и обврските на вработените во претпријатието, целокупната правна
работа на претпријатието пред судовите и другите државни органи, изготвување
на актите како и целокупното архивско работење.
Одделението за општи и правни работи е поделено на :
 Оддел за општи работи;
 Оддел за правни работи;
 Оддел за јавни набавки
 Оддел за премер.
Во овие одделенија се вршат активности како изготвување на решенија,
тужби, жалби, приговори,барања и други акти за пред судовите и другите
државни органи и институции. Го организира функционирањето и
усогласувањето на архивското работење на претпријатието.
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Во одделението за јавни набавки се спроведува целокупната постапка за
јавните набавки согласно законската регулатива во соработка со Бирото за јавни
набавки.
Во склоп на овој сектор е и стражарската служба.

Предвидени активности
Секторот за општи и правни работи како и во изминатите години и во
текот на 2018 година, следејќи ги наплатите на корисниците на услугите од
изминатите години, ќе врши редовно тужење на коминтентите кои не ги
подмириле своите долгови во законски наведените рокови.

Кадровска опременост 27 работници
Сектор за Општи и правни работи расплага со следниот стручен кадар:
 Висока стручна спрема ВСС
12
 Виша стручна спрема ВШС
2
 Средна стручна спрема ССС
13

ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКТОР ЗА
ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
 Секторот за финансиско работење поделен е на одделенија:
 Одделение за финансии
 Одделение за наплата
Овој Сектор работи според Правилникот за сметководство кој во себе ги
содржи сите Меѓународни сметководствени стандарди и законски регулативи.
Ажурно доставува сметки до корисниците на сите видови услуги на
ЈП Комуналец Битола и ги евидентира финансиските трансакции.
Учествува во изготвување на целокупната документација врзана со
сметководственото работење и креирањето на деловната политика на ниво на
претпријатието.

Предвидени активности
Со цел да ја унапреди ефикасноста и точноста на работата на своите
одделенија, како и да ја зајакни комуникацијата со граѓаните ЈП Комуналец
планира мигрирање на апликативниот софтвер на повисока платформа и
надградба за електронско плаќање на сметки преку интернет .Ќе биде изработен
модул за плаќање на сметки со картичка преку виртуелен POS терминал.
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Кадровска опременост 33 работници
Секторот за Финансиско работење располага со следниот стручен кадар:

Висока стручна спрема ВСС
9

Виша стручна спрема ВШС
4

Средна стручна спрема ССС
20

Проект Симбиоза
Прв повик за проектни предлози во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА
Програмата за прекугранична соработка Грција - Македонија 2014-2020, објавен
на 07/12/2015
 Предлог проект поднесен на 22/04/2016
Назив на проектот: Симбиотски мрежи за одржливо управување со биоотпад
Акроним на проектот: СИМБИОЗА
 Предлог проектот е одобрен за финансиска поддршка во рамките на
Програмата (Официјална порака од Заедничкиот Секретаријата во
Солун, Грција од 06/04/2017 и резултати од евалуацијата на проектните
предлози на објавени на веб страната на Програмата)

Симбиотски мрежи за одржливо управување со био-отпад - СИМБИОЗА
Symbiotic Networks of Bio-Waste Sustainable Management - SYMBIOSIS
Партнери:

Позиција

Буџет

1

ЈП Комуналец Битола, Македонија

Водечки
Партнер

322.626,00 €

2

Управување со отпад за Западна Македонија,
Грција ДИАДИМА СА, Кожани, Грција

ПП2

225.257,33 €

3

ЈП Комунална Хигиена Новаци, Македонија

ПП3

62.750,00 €

4

ИННОПОЛИС - Центар за иновации и култура,
Крф, Грција

ПП4

75.000,00 €

5

Движење за околината МОЛИКА ДОМ Битола,
Македонија

ПП5

96.710,00 €

6

Национален Технички Универзитет Атина, Грција

ПП6

116.515,00 €

Вкупен Буџет на Проектот:

898.853,33 €
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ
Главната цел на проектот е да се воспостави интегриран, одржлив систем
за управување со био-отпад, како и да се развие шема за тргување помеѓу
партнерските региони на Западна Македонија - Грција и Пелагонискиот регион,
општините Битола и Новаци, Македонија. И двата региони се земјоделски
региони, со акцент на производство и преработка на земјоделски производи, кои
претставуваат значителни сектори на економиите во регионот. Агропрехранбената индустрија создава големи количини на био-отпад кој денес
воопшто не се третира. Овој био-отпад останува неискористен и истиот се
одлага на блиските депонии. Последиците од ваквиот пристап се големи загуби
на ресурси и енергија, како и деградацијата на животната средина од страна на
големите количини на органски отпад кои се оставени на депониите,
нетретирани и неискористени од страна на индустријата и во секојдневните
активности на човекот.
Проектот СИМБИОЗА ќе ги мапира, сними, измери и испита различните
извори на био-отпад добиен од страна на агро-прехранбената индустрија во
двата прекугранични региони, вклучувајќи ги и индустриските процеси,
земјоделските активности и навиките на луѓето кон неискористена храна со цел
да ја прилагоди употребата на овие ресурси од страна на агро-прехранбената и
други индустрии, како производството на добиточна храна и гориво за
индустријата.
Индустриската симбиоза, дел од индустриската екологија, е иновативен
пристап кој има за цел создавање индустриски мрежи кои ќе го процесираат
отпадот, ќе тргуваат со материјали, енергија и вода за да се добие економски,
еколошки и социјален бенефит. Економските придобивки се генерирани главно
од намалување на трошоците на отпад и нус-производи, со користење на
алтернативни извори на енергија и енвироментална заштеда. Придобивките за
животната средина се својствени за индустриската симбиоза: намалување на
отпад на депониите, намалување на штетните емисии и заштедата на вода.
Работејќи во рамките на ограничени географски и административни граници,
индустриските симбиози генерираат опипливи социјални придобивки за
локалните заедници, како што се отварање на нови работни места и нови
инвестиции.
Симбиотските мрежи се иновативен пристап и практиката насочена кон
животната средина, која ги спојува компаниите и учесниците од сите деловни
сектори, со цел да се подобри ефикасноста на индустријата и ресурсите, преку
тргување со материјали и споделување на средства. Планирањето, регионалниот
развој на инфраструктурата, поврзувањето и воспоставување на услуги се
клучните средства на нашиот предлог за воспоставување на ефективни ланци на
снабдување со биомаса.
Специфичните цели на проектот се:
1. да се воспостави прекугранична ефикасност на ресурсите во индустријата
преку тргување со органски материјал и споделување на средства;
2. да се создадат индустриски одржливи мрежи, особено во агро-прехранбената
индустрија, за добивање на енергија и вода со подобра искористеност на
изворите на био-отпад;
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3. да се подобри влијанието кон животната средина преку намалување на
изворите на био-отпад што се одлага на депониите;
4. да се генерираат опипливи социјални придобивки за локалните заедници
преку подобро користење на био ресурсите од прехранбената индустрија и
домаќинствата во корист на општествените дејности и создавање на работни
места;
5. да се подобри соработката меѓу секторите и бизнисите во прекуграничниот
регион и на тој начин да се подобрат локалните економии и развојот на
претприемништвото;
6. имплементација на пилот - собирање на био-отпад на изворот во предвидени
области во прекуграничниот регион;
7. развој на “online” база на податоци со мапирање и мерење на изворите на
отпад од агро-прехранбената индустрија и домаќинствата (одлив) за мапирање
на ресурсите и органскиот материјал кој се користи во индустриските процеси
или суровини (прилив) на индустрискиот сектор.
Активности на проектот
1. Управување со проектот
1.1. Менаџирање на дневна основа;
1.2. Состаноци на пректните тимови;
1.3. Извештаи на проектот;
1.4. Финансиски менаџмент.
2. Комуникација и информации
2.1 Планирање на комуникации;
2.2 Семинари за подигање на свеста кај бизнис секторот и јавноста за проектот
и неговите цели;
2.3 Работилници за активно учество на релевантни носители од регионот во
активностите на проектот;
2.4 Личен контакт и тренинг за користење на платформата на проектот;
2.5 Конференции во двете земји за претставување на платформата на проектот.
3. Изработка на дата база на био-отпад
3.1. Мапирање, мерење и запис на сите извори на био-отпад како резултат на
активностите на прехрамбениот индустриски отпад и домаќинствата
(одлив);
3.2. Запис и анализа на потребите на индустриите од суровини и ресурси на база
на дрво за покривање на потребите за греење на индустриските процеси или
земјоделски активности (прилив);
3.3 Студија за економскиот бенефит врз регионалните економии како резултат
на работењето на СИМБИОСИС платформата;
3.4. Испитување и студија за енвироменталниот бенефит од работењето на
СИМБИОСИС мрежата;
3.5. Проценка на нето-добивката на енергија и намалување на емисијата на CO2
од поефикасно користење на ресурсите на био-отпад во областите на
проектот.
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4. Изработка на Акционен План за третман на био-отпадот
4.1. Поврзување (Match-making) на различни извори на био-отпад и укажување
на побарувачката на био-отпад која би можела да се покрие од извори на
био-отпад од различни сектори;
4.2. Развој на СИМБИОСИС платформа која ќе ги интегрира сите информации
од претходните активности;
4.3 Тестирање и оперативност на СИМБИОСИС плаформата од страна на
регионалните носители и имплементација на потребни приспособувања;
4.4 Развој на Акционен План за интеграција на СИМБИОСИС мрежата во
регионалните стратегии и регионалните шеми за финансирање и поддршка.
Индикатори на резултати
Степен на вклученост на бизнисите и релевантните носители во СИМБИОСИС
платформата и импактот на проектот врз локалните економии
Излезни индикатори
Број на стратегии/ политики/планови/модели и алатки заеднички развиени и
тестирани:
Број на имплементација на еколошки технологии "во врска со мерките за
превенција и адаптација кон климатските промени:
Целни групи
Јавните власти, бизниси, социјални претпријатија, бизнис мрежи.
Информации за проектот:
 Времетраење на проектот: 24 месеци
 Грант: 85% од буџетот (проектот предвидува сопствено кофинансирање
од 15% од буџетот)
 Во изминатите 7 месеци тимот на ЈП Комуналец Битола, како Водечки
Партнер на проектот, оствари неколку средби и е во постојана
комуникација со претставниците на Заедничкиот Секретаријат во Солун,
Грција, како и со останатите проектни партнери, заради целосно
исполнување на обврските за потпишаниот Договорот за финансиска
поддршка при имплементацијата на проектот Симбиоза согласно
насоките и одредбите на Европската Унија.
 Предвиден почеток на проектот: Декември 2017 година.
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО
СЕКТОРИ ЗА 2018 ГОД.

Р.бр

ПРИХОДИ

ПЛАН 2018

% на
уч.во
сектор

1.

2.

3.

Сектор „Комунална хигиена“
ѓубретарина од население
ѓубретарина од правни лица
приходи од собирање и деп.на комунален
отпад
продажба на контејнери
продажба на отпадна пластика
приходи од собирање и балирање на
хартија
приходи од пластични канти
приходи од пајак служба
приходи од продажба на ситен инвентар
други приходи
ВКУПНО:
Сектор „Јавно зеленило“
приходи од јавна чистота
приходи од Буџет на Општина Битола
одржување на ЈЗП
расадник и цвеќара
ВКУПНО
Сектор „Уредување и одржување на
гробишта“
приходи од одржување на меѓугробен
простор
приходи од давање во право на владеење
во лична сопственост на гробно место
регистрација на гробно место давање на
уверенија и други приходи
приходи од капела
ВКУПНО:
ВКУПНИ ПРИХОДИ:

% на
уч.во
ЈП

69.500.000
31.500.000
2.500.000

64
29
3

300.000
200.000
1.100.000

/
/
1

300.000
400.000
200.000
3.000.000
109.000.000

/
/
/
3
100

61

21.400.000
13.000.000
12.500.000
2.000.000
48.900.000

44
27
25
4
100

27

6.700.000

33

11.500.000

56

1.000.000

5

1.200.000
20.400.000

6
100

178.300.000

12
100
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ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ ТРОШОЦИ ЗА 2018 ГОД.

ТРОШОЦИ
СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА
потрошено сировини и материјали
трошоци за дизел гориво
гориво за лесни коли
трошоци за електрична енергија
резервни делови
отпис на ситен инвентар
транспортни и ПТТ услуги
тековно одржување на основни средства
закупнини
други комунални услуги
регистрација
транспортни, машински и други видови на услуги
амортизација
вредносно усогласувања на побарувањата
надоместоци и други лични примања
судски такси и др.материјални трош. по тужби
утврдени трошоци од м.год.и трош.за
сез.работници
нето плати, даноци и придонеси од плата
набавна вредност на продадена стока
ВКУПНО:

ПЛАН 2018

2.500.000
6.400.000
300.000
800.000
4.500.000
2.500.000
600.000
3.000.000
1.450.000
500.000
300.000
5.535.000
3.200.000
4.000.000
2.200.000
3.500.000
1.000.000
38.000.000.
500.000
80.785.000

% на
уч.во
сектор

% на
уч.во
ЈП

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

47
1
100

46

ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ ТРОШОЦИ ВО 2018 ГОД.

ТРОШОЦИ
СЕКТОР ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО
вреќи пластични за собирање на отпад
материјални трошоци за песок чакали др.материј.
тревно семе и друг посадочен материјал
дизел гориво
електрична енергија
гориво за лесни коли и тревокосачки
резервни делови
отпис на ситен инвентар

ПЛАН
2018

700.000
1.000.000
1.304.000
1.248.000
250.000
800.000
600.000
900.000

% на
уч.во
сектор

% на
уч.во
ЈП

2
3
3
3
2
1
2
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ПТТ и други услуги
тековно одржување на основни средства
клупи-огради, лизгалки,жардињери и останато
закупнини
комунални и други услуги за ископ
амортизација
надоместоци и други лични примања
реклама репрезентација и спонзорство
нето плата даноци и придонеси
набавна вредност на продадена стока
ВКУПНО:

200.000
1.500.000
1.600.000
61.200
3.960.800
2.400.000
1.600.000
250.000
24.030.000
1.500.000
43.904.000

4
4
9
5
4
55
3
100
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ТРОШОЦИ
СЕКТОР УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА
ГРОБИШТА
бетон,песок и останало
вреќи и најлонски вреќи
машински услуги
останати нематеријални трошоци
дизел гориво
електрична енергија
дрва за огрев
резервни делови
отпис на ситен инвентар
транспортни и ПТТ услуги
тековно одржување на основни средства
закупнини
комунални услуги и др.видови на услуги
амортизација
вредносно усогласување
надоместоци и други лични примања
исплата на корисниците за солидарен погреб
нето плати даноци и придонеси
ВКУПНО:

ПЛАН 2018

356.000
25.000
250.000
375.000
160.000
500.000
200.000
150.000
70.000
70.000
100.000
48.000
700.000
640.000
150.000
820.000
3.500.000
12.960.000
21.074.000

% на
уч.во
сектор

% на
уч.во
ЈП

2
1
2
1
3
1
0.5

3
3
0.5
4
17
62
100

12
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ПРЕГЛЕД ЗА ПЛАНИРАНИ ТРОШОЦИ ЗА 2018 ГОД.

ТРОШОЦИ
СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ И
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
материјални трошоци
канцелариски материјал
гориво за лесни коли
отпис на ситен инвентар
птт услуги
тековно одржување на основните срества
други услуги од материјален карактер
амортизација
репрезентација
спонзорство и реклами
трошоци за УО
надоместоци и други лични примања
дневен печат и списанија
останати трошоци за осигурување и членарини
нето плата даноци и придонеси
ВКУПНО:

ПЛАН
2018

400.000
600.000
320.000
25.000
150.000
350.000
1.278.000
750.000
500.000
2.000.00
670.000
1.260.000
700.000
600.000
18.550.000
28.153.000

% на
уч.во
сектор

% на
уч.во
ЈП

1
2
1

1
5
3
1
7
2
5
3
3
66
100
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ПРЕГЛЕД НА ОПШТИ ТРОШОЦИ ЗА 2018 ГОД.
ТРОШОЦИ
камати од редовно работење
банкарски провизиии, нотарски и адвок. услуги
ВКУПНО:

ПЛАН
2018
400.000
1.300.000
1.700.000

% на
уч.во
сектор
24
76
100

% на
уч.во
ЈП

1
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ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ ТРОШОЦИ НА НИВО НА
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 2018 ГОДИНА
ТРОШОЦИ

ПЛАН
2018

потрошен материјал
канцелариски материјал
дрва за огрев
дизел гориво
гориво за лесни коли
потрошено елек.енергија
машински услуги
резервни делови
канти,огради, лизгалки, клупи и др.мат.за ЈЗ
отпис на ситниот инвентар
транспортни и ПТТ услуги
комунални услуги,транспортни,машински и др.
тековно одржување на основни средства
регистрација на возила
други услуги со работа на машини и транс.ср.ва
закупнини
амортизација
вредносно усогласување на побарувањата
надоместоци и други лични примања
трошоци за реклама и спонзорство
трошоци за репрезентација
дневен печат и списанија
банкарски услуги членар. и осигурување
судски такси
трошоци за сезонски работници и од минати год.
трошоци за управен одбор
плата ,даноци и придонеси од плата
набавна вредност на продадена стока
исплата на корисниците за солидарен погреб
камати, банкарски провизии и нотар.и адв.услуги
ВКУПНО:

6.285.000
600.000
200.000
7.808.000
1.420.000
1.550.000
250.000
5.250.000
1.600.000
3.495.000
1.020.000
6.813.800
4.950.000
300.000
5.535.000
1.559.200
6.990.000
4.150.000
5.880.000
2.250.000
500.000
700.000
600.000
3.500.000
1.000.000
670.000
93.540.000
2.000.000
3.500.000
1.700.000
175.616.000

% на уч.во ЈП
3.59
0.35
0.11
4.44
0.80
0.88
0.14
2.98
0.91
1.99
0.58
3.87
2.84
0.17
3.15
0.88
4.06
2.36
3.34
1.28
0.28
0.39
0.34
1.99
0.56
0.38
53.26
1.13
1.99
0.96
100
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА НИВО
НА СЕКТОРИ ВО 2018 ГОДИНА
СЕКТОРИ
1
2
3
4
5

Сектор Комунална хигиена
Сектор Јавно зеленило
Сектор Уредување и одржување на
гробишта
Сектор за Општи и правни работи и Сектор
за финансиско работење
Општи трошоци
ВКУПНО:

ПЛАН
% на уч.во ЈП
2018
80.785.000
46
43.904.000
25
21.074.000

12

28.153.000
1.700.000
175.616.000

16
1
100

ПЛАН ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И
ПОДЕЛБА НА ТРОШОЦИ ЗА 2018 ГОДИНА
ЕЛЕМЕНТИ
Приходи од Сектор „Комунална хигиена“
Приходи од Сектор „Јавно зеленило“
Приходи од сектор Уредување и одржување на
гробишта
ВКУПНО ПРИХОДИ
трошоци
амортизација
вредносно усогласување на краткорочните
побарувања
бруто плати
камати од работењето
исплата на корисниците за солидарен погреб
ВКУПНИ РАСХОДИ:
ОСТАТОК ОД РАБОТЕЊЕТО:

ПЛАН
2018
109.000.000.
48.900.000
20.400.000

% на уч.во ЈП
61
27
12

178.300.000
65.736.000
6.990.000

100
37
4

4.150.000
93.540.000
1.700.000
3.500.000
175.616.000
2.684.000

3
53
1
2
100

Раководител на сектор за финансиско работење
Атанасовска Силви
________________
ЈП Комуналец Битола
Директор
Зоран Соклевски
_______________________
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