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ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈПКД„ЛАКАВИЦА„-КОНЧЕ
ЗА 2020 год.

КОНЧЕ Декември 2019

Врз основа на член 11 од Законот за јавни претпријатија (сл.весник на РМ бр.38/96 )и
Одлуката за комунален ред на општина Конче (13.03.1998) на Седницата на на Советот
на општина Конче на ден 24.11.1998 год.се донесе АКТ за основање на Јавното
претпријатие за комунални дејности во општина Конче.
Јавното комунално претпријатие„Лакавица„-Конче како јавно претпријатие е
основано во 2001 од општина Конче заради вршење на комунални дејности кои се од
јавен интерес и кои се незаменлив услов во животот на граѓаните и стопанските субјекти
во општина Конче и тоа посебно во сферата на дистрибуцијата на вода за пиење и
собрање на комунален цврст отпад.
За успешното извршување на својата дејност а согласно член 36 од Статутот на
претпријатитето на предлог на директорот се донесува
ПРОГРАМА
За работа и развој на ЈПКД Лакавица-Конче за 2020 година.
При изготвување на програмата за работа е појдено пред се од целите и интересите
за постигнување на што подобри резултати во работењето врз база на целосно
искористување на капацитетите, максимално подигање на нивото на услугите,
максимално искористување на вработените и опремата а во исто време и максималмно
намалување на трошоците на работењето.
Според судската регистрација од 2001 година ЈПКД Лакавица со следните дејности кои
имаат карактер на посебен интерес:
- Собирање , пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прерамбена вода;
- Одведување на отпадни води преку канализациона мрежа;
- Уредување и одржување на паркови, зеленила и рекрациони површини;
- Издавање на сопствен недвижен имот;
- Погребни и придружни активности.
Со одлука на Советот на општина Конче ЈП Лакавица е дополнета со следните дејности;
-Одржување на улично осветлување на територијата на општина Конче,
-Подготовка на топли оброци и јадења за потребите на Народна кујна.
-Тековно одржување на регионален пат,локалнио патишта и полски патишта,
-Зимско одржување
Согласно член 10 од Статутот на ЈПКД Лакавица-Конче комуналната дејност заради
која е основано се организира да ја врши на начин со кој се обезбедуваат техничкотехнолошко и економско единство на системот, ефикасност во работењето, развојот и
унапредување на дејноста и квалитетно задоволување на потребите на корисниците и
тоа во работни единици, сектори, одсеци и сервиси.
Планирани работни активности на ЈПКД „Лакавица„ Конче
ЈКП Лакавица за периодот од јануари-декември 2020 година посебен ангажман ќе
посвети на следните комунални дејности.
- Собирање,пречистување и дистрибуција на чиста и здрав вода за пиење во сите
населени места;
- Одведување на отпадни води преку канализациона мрежа;
- Собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад;
- Расчистување на диви депонии во руралните населби и Конче;
- Изградба на нова и реконструкција на постојаната јавна инфраструктура;
- Чистење и метење на улици и јавни површини;

-

Одржување и уредување на паркови и јавни зелени површини;
Одржување и уредување на селски гробишта.
Одржување на улично осветлување во населените места во општина Конче.
Подоготовка на топли оброци за потребите на проектот Народна кујна

1. - Собирање , пречистување и дистрибуција на вода за пиење во сите населени
места;
Вид на работни /градежни активности
Потребни средства
Санирање на шахти на водоводни мрежи с.Конче,
50.000,00
с.Г.Липовик,с.Д.Липовик,с. Дедино и с.Ракитец.
2 Изградба на нови водоводни линии и со зафат и
30.000,00
каптажи.
3 Одржување на потопни пумпи за водоснабдување на
с.Дедино и с.Ракитец и Конче.
60.000,00
4. Проширување и реконструкција на водоводни мрежи
130.000,00
во.
5 Хлорирање на вода и испитување на квалитетот
30.000,00
6. Реконструкција на резервоари во Конче, Ракитец и
100.000,00
Долни Липовиќ, Г.Липовиќ, , Габревци и Лубница.
7. Вршење мерење на количините вода со вкупниот
30.000,00
1

8

капацитет,потрошувачката и потребата.
Реконструкција на извори на водовод.

30,000,00
460.000,00

ВКУПНО
2. Одведување на отпадни води преку канализациона мрежа;
Вид на работни /градежни активности
1

Иzgradba na novi kanalizacioni linii, rekonstrukcija i
zamena na postoe~kite kanalizacioni linii, kako i
tekovno и investiciono odr`uvawe na kompletnata
kanalizaciona mre`a.
Одржувањето на системите за фекална
канализација нивно постојано отпушување на
шахти.колектори и постојана контрола и перење
со соодветна механизација.

Потребни средства
220.000,00

80.000,00

ВКУПНО
1
2

300.000,00

3. Собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад;
Вид на работни /градежни активности
Собирање и транспорт на губре и смет по јавни
површини
Организирање и обезбедување на лимени улични
корпи за смет, Метални контејнери

Потребни средства
164.600,00
35.400,00

3
ВКУПНО

200.000,00

4. Расчистување на диви депонии во руралните населби и Конче;
1

Вид на работни /градежни активности
Расчистување и затварање на диви депонии на
територијата на општина конче
ВКУПНО

Потребни средства
30.000,00
30.000,00

5. Изградба на нова и реконструкција на постојаната јавна инфраструктура
1
2

Вид на работни /градежни активности
Изградба на бетонски пропусти на локални патишта
како и реконструкција поради настанати штети.
Иградба на бетонски потпорен ѕид на улица во Конче.
ВКУПНО

Потребни средства
55.000,00
40,000,00
95.000,00

6. Јавна чистата Чистење и метење на улици и јавни површини;
1
2
3
4.

Вид на работни /градежни активности
Потребни средства
Чистење и метење на улици и јавни површини
50.000,00
Вршење времени , дополнителни вонредни
изнесување на земја,камен и кал од поплави и поројни
55.500,00
дождови
Миење на улиците со трактор со цистерна еднаш
60.000,00
месечно 12 пати во годината.
Дополнителни активности на ЈПКД
50.000,00
ВКУПНО
215.500,00

7. Одржување и уредување на паркови и јавни зелени површини;
1
2
3
4

Вид на работни /градежни активности
Потребни средства
Одржување на јавното зеленило на подрачјето на
30.000,00
општина Конче ;
Засадување и одржување на парковски зелени
30.000,00
површини;
Зелени површини на главни улици во населени места;
25.000,00
Одржување на спортски рекреативни зелени површини и
15.000,00
обејкти;
ВКУПНО
100.000,00

8.Одржување и уредување на селски гробишта.
Вид на работни /градежни активности
1 Одржување и уредување на селски грбишта
Чистење и косење на трева
ВКУПНО

Потребни средства
30.000,00
30.000,00

9.ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
- Одржување на улично осветлување во населените места во општина Конче.
Вид на работни /градежни активности
Потребни средства
1 Редовно одржување на исправноста на улично
250.000,00
осветлување со вградување на материјали во сите

2
3

населени места.
Набавка на улични материјали
Новогодишно украсувајне и раскрасувајне
ВКУПНО

100.000,00
60.000,00
410.000,00

- Зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на
општинаКонче за 2020 година
1
2

Вид на работни активности
Зимско одржување на локални патишта и улици во
населените места на општината
Одржување на локални и полски патишта
ВКУПНО

Потребни средства
600.000,00
300.000,00
900.000,00

ПРИХОДИ И РАСХОДИ на ЈПКД,,Лакавица,,-Конче за 2020 година.
Планирани расходиПотребни средства за тековно работење на ЈПКД Лакавица –Конче за 2020 година
Вид на средства
Потребни средства
1 Основни плати Придонеси за пензиско и здравствено
3.000.000,00
осигурување
2 Агенциски услуги-времено вработување
3.000.000,00
3 Патување во земјата
25.000,00
4. Патни и дневни трошоци
15.000,00
5 Канцелариски материјали
50.000,00
6 Книговодствени работи
60.000,00
7. Пошта Телефон интернет услуги
72.000,00
8. Потрошена електрична енергија
500.000,00
9 Тековно одржување на простории
30.000,00
10 Трошоци за одружување и сервисирање на возила
600.000,00
11 Гориво
900.000,00
12 Персонален данок
60.000,00
13 Дневници за Одбори
30.000,00
14 Надоместок за Фонд за води
50.000,00
15 Даноци и камати
100.000,00
16 Репрезентација
40.000,00
17 Договори за времени ангажирања
90.000,00
18 Набавка на прехрамбени продукти за народна кујна
800.000,00
19 Присилна наплата на долгови
100,000,00
20 Исплата на фактури од претходни години
300,000,00
ВКУПНО
9.822.000,00
Планирани приходиизвори на средства на годишно ниво за тековно работење на ЈПКД „Лакавица„-Конче
1
2
3

Вид на приходи
Наплата од потрошена вода за пиење
Собирање на смет;
Приходи од други услуги –изградба на комунална
инфраструктура

Потребни средства
3.100.000,00
1.536.000,00
800.000,00

4.
5

Водоинсталатерски работи
Зимско одржување на локални патишта и улици
Одржување на локани и полски патишта
6 Одржување на улично осветлување во о.Конче
7. Средства од одржување на јавна чистота на
територијата општина Конче
8. Средства од народна кујна
9 Одржување и уредување на селски гробишта
10 Одведување на отпадни води преку канализациона
мрежа
11 Приходи од превоз на Ученици
ВКУПНО
Други извори на средства за реализација на Програмата
Вид на приходи
1 Наплата од извршени услуги
2 Донации од општина и министерства
6

ВКУПНО
ВКУПНО

60.000,00
600.000,00
300.000,00
410.000,00
100.000,00
1.390.000,00
200.000,00
200.000,00
1.800.000,00
10.496.000,00
Потребни средства
300.000,00
300.000,00
600.000,00
11.096.000,00

Вкупните проектирани приходи на годишно ниво би изнесувале околу 11.096.000,00
денари со тенденција за нивно зголемување со опфатот во други дејности.
Број на вработени
-Директор - 1
-Административен работник - 2
-Комунални работници - 12
-Работници во народна кујна – 2 и
-Шофери на минибус комбе -2
за покривање на претходно споменатите дејности за обезбедување на ефикасни служби
за поставување на стандарди за еколошко и квалитетно живеење во општина Конче.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
- Во делот на op{tiте, pravniте i finansiski raboti пoseben akcent ќе se stavи na
rabotite od oblasta na rabotnite odnosi - za{titata na pravata na rabotnicite и nivno
usovr{uvawe, informiranosta na vrabotenite kako i rabotite od domenot na za{titata
na imotot, pobaruvawata i pravata na Pretprijatieto.
So cel zgolemuvawe na efikasnosta vo raboteweto ќе се prezemaат site zakonski
merki za naplata na pobaruvawata od korisnicite na uslugi, odnosno za taa cel }e
bidat podneseni soglasno izmenite vo Zakonot za izvr{uvawe do nadle`nite Notari,
predlozi za donesuvawe na re{enija so koi se dozvoluva izvr{uvawe vrz osnova na
verodostojna isprava odnosno }e bidat pokrenati postapki za prisilna naplata na
dolgot od neredovnite korisnici na uslugi.
Od oblasta na finansiskoto rabotewe ќе se vr{i izgotvuvawe na finansiski planovi i
analizi za rabotata na Pretprijatieto, realizacija na pobaruvawata i obvrskite,
izgotvuvawe na smetkovodstveni izve{tai (periodi~ni i godi{ni), Godi{na smetka,
pregledi i bilansi za sostojbata vo soodvetniot period, za rabotite okolu
osiguruvaweto, javnite nabavki i komercija kako i a`urirawe и to~no vodewe na
podatocite i vr{ewe na naplata na uslugite koi gi dava Pretprijatieto preku slu`bata na
inkasatori.

Пosebno vnimanie }e se posveti na naplatata na fakturite od korisnicite na uslugi
odnosno na zgolemuvawe na realizacijata i efikasnosta vo raboteweto kako
preduslov za kvalitetno izvr{uvawe na uslugite. Programska opredelba na javnoto
pretprijatie }e bide naplatata na potro{ena voda da bide min 70%. So tendencija na
postojano zgolemuvawe na ovoj procent.
- Pokraj naplatata na potro{enata voda akcent treba ќе se stavi i na kontrolirana
potro{uva~ka na voda bide}i zdrava i ~ista voda za piewe }e ima se pomalku, i
potrebno e da gi smenuvame na{ite naviki vodata za piewe da se koristi za
navodnuvawe i da se rastura.

- Во делот на водовод, канализација , дистирубиција и одржување на
водоводната и канализациона мрежа особени заложби ќе бидат:
- Превземањето на сите водоводи во општината стопанисување со нив од страна на
ЈПКД Лакавица со голема заложба за стекнување на доверба од граѓаните како
сервис на комунални услуги.
- Квалитетот на водата да ги задоволува нормите утврдени со санитарнотехничките,бактериолошките
и
хемиските
услови
започнувајќи
од
каптажите,собирните шахти,цевоводи,резервоарите и водоводните мрежи.
- Хлорирањето ќе врши двапати месечно во импровизирани хлоратори кои етапно
ќе бидат заменети со соодветни хлоринатори за непречено функционирање во
резервоарите..
Vo pretstojnata 2020 godina во овој дел активностите на комуналното претпријатие

ќе бидат насочени и кон:
- Нови бушотини
- Зафаќање на нови извори на вода за обезбедување на количини потребни и во
најкритичните моменти како што имаме периоди од летните месеци.
- Обезбедување на здрава вода за домаќинствата која се повеќе станува течна
материја од непроценета вредност поради глобалните временски пореметувања на
земјината топка.
- Перманентно со функционирањето задолжителна обврска ќе биде и проширување на
водоводните мрежи и замена на дотраените фитинзи,а во заедничка соработка со
општината мора да се извршена замена на одредени цевоводи каде имаме постоење
ПВЦ цевки со помал век на трајност.
- Секојдневно изведување на помали зафати како што се реконструкција на
шахти,отстранување на дефекти и др. недостатоци.
-

Оbvrska na Javnoto pretprijatie }e bide regulirawe na sostojbata so postavuvawe

-

na vodomerite kaj site korisnici koi gi nemaat postaveno do sega i tie koi gi
imaat izvadeno od bilo kakvi pri~ini.
Бломбирање на сите водомери.

-

Pretprijatieto maksimalno }e se anga`ira da gi odstrani site divi priklu~oci i
zgolemuvaweto na naplatata.

Исто така во делот на одржувањена фекалниканализации неопходност е одведувањето на
отпадни води од домаќинствата,одведување со улична канализациона
мрежа,пречистување и испуштање во реципиент.

Одржувањето на системите за фекална канализација ќе функционира постојано преку
отпушување на шахти.колектори и постојана нивна контрола и перење со соодветна
механизација.
Vo odnos na investiciite vo kanalizacionata mre`a so sredstva od buxetot na
Op{tina Конче i sredstva od sopstveni prihodi се planiraаат slednite aktivnosti:
- Доиzgrаdba nа кракови на фекална канализација во с.Ракитец.
- Доиzgrаdba nа кракови на фекална канализација во с.Дедино.
- Доиzgrаdba nа кракови на фекална канализација во с.Долни Липовиќ
- Доиzgrаdba nа кракови на фекална канализација во с.Габревци
- Доиzgrаdba nа кракови на фекална канализација во с.Конче
Доиzgrаdba nа кракови на фекална канализација во с.Лубница

Во делот на комунална хигиена-собирање и транспорт на отпад,одржување на
главна депонија и механизација рabotnite aktivnosti vo ovaa единица se sostojat
vo sekojdnevno sobirawe, transportirawe i deponirawe na komunalniot otpad od
doma}instvata.
Isto taka }e se vr{i неделно sobirawe na industriskiot i komercijalniot otpad od
stopanskite subjekti.
Vo osnovnite dejnosti na ovaa rabotna edinica spa|a i ureduvaweto,odr`uvaweto i
stopanisuvaweto so општинската deponija .
Za vr{eweto na gorenavedenite dejnosti JKP "Lakavica"-Kon~e
raspolaga so:
- трактор со приколка за собирање на одпад (Ландини Италија) ;
- трактор со приколка за собирање на отпад (Deutch Fahr)
- Ровокопач СКИП за чистење на диви депонии и масивен отпад;
- Ровокопач Скип-мегузаедничка соработка со општина Радовиш и општина
Карбинци
Vo 2020 godina se planira da se sobere vkupno 970 toni komunalen otpad od 800
doma}instva i pravni lica odnosno ustanovi soglasno Operativniot plan za sobirawe i
deponirawe na otpad.
Celokupniot otpad od Конче и другите наслени места se transportira i deponira vo
општинската депонија Конче. Lokacijata na vremenata deponija se nao|a na
oddale~enost od 1,5 km od Конче.

Зачувувањето на животната средина во наредните години ќе биде значаен приоритет со
што е потребна значителна контрола во собирањето и транспортирањето сметот од
домаќинствата и правните лица во нашата општина.
До отворање и профонкционирање на регионалната депонија,општинската депонија мора да
го прифати отпадот од сите населени места ,а непосредно да се врши набивање на депонираниот
отпад.
Во 2020 година се планира опфатот на собирање да биде проширен во сите населени места со
екипирање на работници кои секојдневно ќе имаат активности.
Потребно е етапна набавка на контејнерите од 1.1 мЗ во функција за кој е потребно
обезбедување на механизам за управување со нив. Тие би биле поставени во центрите на
населените места и туристичка населба Мантово.
Поради специфичната распореденост на населените места собирањето на отпадот ќе
се врши со трактори и приклучна механизација.Планираните приходи ќе се движат околу
1.500..000,00 денари.

Во одржување и уредување на јавни и зелени површини општина
Конче располага со мала површина на паркови и зелени површини
или вкупно околу 400м2 кои се незначителни за општина со многу
поголема површина. Основна цел мора да биде најпрво зголемување на
тие површини во сите населени места во општина Конче.Во однос на ова
цел се од оваа 2020 година се планира:
- Планирање и подигање зелени површини тревници и паркови, нивно
уредување со соодветни видови на зелени и цветни насади во
рруалниот
центар
Конче
покрај
главната
улица,училиштен
круг,манастирски комплекс и детски игралишта.
- Уредување на зелени површини тревници и паркови по другите
населени места каде имаме руинирани паркови со културноисториски знаменитости и споменици.
- Формирање на јавно прометни површини со цветни сегменти.
Тие површини ќе
бидат со површина до 500 м2,а поголеми
активности околу нив ќе имаме во летниот период со ангажирање до два
работника кои можат да бидат ангажирани и во другите дејности..
За извршување на овие активности ЈПКД Лакавица располага со
постојната механизација од
Две машинска косилки:
Vo 2020 godina se planiraat slednite конкретни rabotni aktivnosti:
-Уредување на parkот во руралниот центар Конче со зasaduvawe na
ukrasni zimzeleni drvca i grmu{ki i zasaduvawe sezonsko cve}e поставување
на дрвени клупи; ma{insko kosewe na trevnik i prihranuvawe na trevni
povr{ini so arsko |ubre;
Уредување на површини околу новата општинска зграда со зелени и
цветни насади, zasejuvawe so parkovska treva.
- Поставување на украсни жардиниери во центарот на Конче
-Уредување на дворот во манастир „Св.Стефан„Конче
-Уредување на кејот покрај коритото на реката покрај манастир Свети
Стефан Конче се до крајот на урбанизираниот дел.
- Nabavka i postavuvawe na korpi za otpadoci; nabavka i postavuvawe na
klupi za sedewe; nabavka i zasaduvawe na sezonsko cve}e i podigawe i
odr`uvawe na trevni povr{ini od dvete strani na rekaта.
-Уредување на кејот покрај коритото на реката покрај Џамија-Конче.
-Уредување на површини пред зграда во која е сместена ЈКП Лакавица
-Уредубање и одржување на Влашки колиби.
Pritoa }e bidat izvr{eni и slednite raboti:
- Нabavka i zasaduvawe na ukrasni rastenija i drvca, nabavka i zasaduvawe
na sezonsko cve}e; ma{insko kosewe na trevnik i prihranuvawe na trevni
povr{ini so arsko |ubre; nabavka i postavuvawe
So ogled na toa {to JKП "Лакавица"-Конче ne napla}a nadomest za
odr`uvawe na parkovi i zelenilo vo smetkite za komunalni uslugi potrebnite
sredstva za odr`uvawe na javnite zeleni povr{ini }e se obezbedat sredstva
sobrani po osnov na nadomest za javna ~istota i od namenski sredstva od
Buxetot na Op{tina Конче.

Pokraj gorenavedenite dejnosti vo ovaa одделение isto taka spa|a и
odr`uvaweto na javnata ~istotа vo Op{tina Конче.
Aktivnostite koi }e se vr{at vo odr`uvaweto na javnata ~istota se
predvideni vo Programata za odr`uvawe na javna ~istota koja sekoja godina
ja donesuva Sovetot na Op{tina Конче.
Vo odr`uvawe na javnata ~istota JKP "Лакавица'-Конче }e se
anga`ira za slednite raboti predvideni podetalno vo Programata za odr`uvawe
na javnata ~istota:
- Metewe na ulici, trotoari, pe{a~ki pateki, parkinzi, pazari{en
prostor i drugi otvoreni javni povr{ini;
- Miewe na ulicite;
- Sobirawe i transportirawe na smetot od ulicite, trotoarite i javnite
povr{ini, praznewe na korpi za otpadoci, otstranuvawe na atmosferski nanosi,
- Ras~istuvawe na divi deponii i
- ^istewe na snegot i mrazot od trotoarite i pred javnite objekti.
Vo sklop na ovaa одделение a soglasno Zakonot za komunalni dejnosti
JПK"Лакавица"-Конче е одржувањето на селските горбишта.
Други проширени дејности
Стопанисување со народната кујна
Од мај 2012 година во рамките на надлежностите на јавното комунално
претпријатие е додадено и стопанисување со народната кујна преку
Министерствотот за труд и социјална политка .во рамките на оваа
надлежност ќе бидат вложувани постојани мерки и напори за постојано
квалитетно и навремено извршување на услугите кои ги организира за
корисниците од населените емста во општина Конче, подготовка на
оброк, дистрибуција до населени места и навремена достава до крајните
корисниците секој ден.Оваа работна активност јавното претпријатие
успешно започна да ја врши од 07.мај 2012 година. За потребите на
дејност има ангажирано две лица кувар и дистрибутер.
Проширување на дејноста на јавното комунално претпријатие во делот на јавното
осветлување во општината.
Јавното осветлување во општина Конче од 2012 година е во надлежност
на управување одржување и развој на уличното осветлување и
новогодишно украсување од страна на ЈПКД Лакавица Конче.

Проширување на
превоз

дејноста на ЈПКД Лакавица во делот на школскиот

Во 2019 година ЈПКД Лакавица изврши набавка на два нови минибуси по пат
на финансиски лизинг за потребите на ЈПКД Лакавица.Со набавката на

новите минибус комбинња и со одлука на Советот на Општина Конче ЈПКД
Лакавица го презема школскиот превоз на учениците од ООУ Гоце ДелчевКонче,со секојдневен транспорт од подрачните уцилишта до централното
училиште во с.Конче, и обратно.

Конче
Декември 2019 год.

ЈПКД„Лакавица„-Конче
ВД Директор
Влатко Илов

