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Реализирани инвестиции во 2013 г.
ЈП Комунална хигиена – Скопје, во рамките на своите финансиски
можности, реализира значителен дел од предвидените инвестиции за 2013 год.
Пред се се реализираа најнеопходните инвестиции во функција на зголемување
на ефикасноста и на ефективноста во работењето на претпријатието.
Од планираните инвестиции со Програмата за инвестиции за 2013 година
реализирани се следните инвестиции:
Табела 1. Специјални комунални возила
Ред
бр.

ЕЛЕМЕНТИ

Парч.

Планирана
вредност

Парч.

Реализирана
вредност

I.

Специјални комунални возила

18

60.000.000,00

18

58.061.600,00

1.

Возила за расчистување на мини
депонии-патарки од 1,5м3

5

12.500.000,00

5

12.500.000,00
(Реализација во тек)

2.

Цистерна

6

27.000.000,00

6

27.000.000,00
(Реализација во тек)

3

4.500.000,00

3

2.640.000,00

3.

4.
II.

Специјални ком.возила за
транспорт на контејнери од 1,1м3
Специјално комунално возило за
транспорт на комунален отпад со
капацитет на надградба од 5 м3
Лесни возила
Вкупно (I+II):

4

16.000.000,00

4

15.921.600,00

5

2.500.000,00

5

2.499.817,00

23

62.500.000,00

23

60.561.417,00

Во текот на 2013 година, преку Град Скопје, примени се како донација од
Град Виена, Република Австрија, 3 специјални возила (две специјални возила за
собирање и транспортирање на комунален отпад и едно специјално возило за
чистење на снег).

Табела 2. Машини ,постројки и алат за работа
Ред
бр.
1.
2.
3.

ЕЛЕМЕНТИ
Мобилна нафтена пумпа за дизел гориво со
резевоар од 20 тона и мобилна бензиска пумпа со
резервоар од 5 тони
Поставување на централно греење во работилници
Автобаза Пролетер
Поставување на парно греење во објект на бул.
Илинден
Вкупно:

Реализирана
Вредност
2.706.000,00
431.860,00
664.309,00
3.802.169,00
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Табела 3. Канцелариска и компјутерска опрема
Ред
бр.

Реализирана
Вредност

ЕЛЕМЕНТИ
Канцелариски мебел (столици, работни бироа,
ормари за документи, гардеробери, клуб маси и
др.)
ИТ опрема (компјутери, печатари)
Фотокопир
Клима уреди
Вкупно:

1.
2.
3.
4.

990.000,00
1.496.600,00
93.850,00
62.118,00
2.642.568,00

Табела 4. Апликативни решенија и обука на вработени
Ред
бр.
1.

ЕЛЕМЕНТИ
Систем за следење на СКВ (ГПС)
Систем за ПП заштита на
компјутерски центар
Инсталација на мрежа за ИТ и
телефонија во деловните објекти на
ул.Илинденска и Пролетер
Продолжување со воведување на
дигитализација на архивската граѓа
преку екстернализација на функции на
процеси во спец. Архивски центар за
потребите на КХС
Обука за воведување и
имплементација на систем за заштита
на животната средина ИСО
14001-2004
Вкупно:

2.
3.

4.

5.

Парч Планирана Реализирана
.
вредност
вредност
1
2.000.000,00
1.980.000,00
1

800.000,00

566.720,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1

3.000.000,00

1.500.000,00

1

305.000,00

43.000,00

7.605.000,00

5.589.720,00

1

Табела 5. Градежно – занаетчиски работи
Ред.
бр.

1.
2.

ОПИС

Градежно занаетчиски работи на објект на бул. Илинден
Реновирање на објекти на КХС
Вкупно:

Реализирана
Вредност

548.052,00
453.329,00
1.001.381,00

Во 2013 година реализирани се инвестиции во вкупна вредност од
73.597.255,00 денари.
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ИНВЕСТИЦИИ во 2014 год.
ДЕЛ I. Инвестиции во специјални комунални возила
Во изминатите 5 години, ЈП Комунална хигиена се опреми со
најсовремени специјални комунални возила за вршење на дејноста
собирање и транспортирање на комуналниот отпад од подрачјето на
Град Скопје, дел со донации и субвенции од Град Скопје и дел со
сопствени средства.
Во согласност со новините кои постепено се воведуваат во делот на
собирањето транспортирањето на комуналниот отпад и во 2014 год. ќе
се продолжи со инсталација на подземни контејнери на 9 локации,
поставување на рол контејнери, како и проширување на опфатот на
собирање на комуналниот отпад од руралните средини. Заради овие
активности се појави потреба за набавка на одреден тип на специјални
комунални возила.
Исто така во 2014 година се планира набавка на специјални
комунални возила за машинско метење на јавни сообраќајни површини
во функција на зголемување на ефикасноста во одржувањето на јавната
чистота на подрачјето на Град Скопје.
Видот, количината, и единечната цена на специјалните возила
планирани за набавка во 2014 год. се прикажани во Табела 1.

Ред
бр.

Табела 1. Специјални комунални возила
Единечна
ЕЛЕМЕНТИ
Парч.
Цена

Вкупна
Вредност

I. Специјални комунални возила

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Специјално комунално возило за
собирање и транспортирање на
комунален отпад со капацитет на
надградбата до 5 м3
Специјално комунално возило за
собирање и транспортирање на
комунален отпад со капацитет на
надградбата од 16 м3 со
автом.перење на контејнер од 1,1м3
Специјално комунално возило за
собирање и транспортирање на
комунален отпад со капацитет на
надградбата од 16 м3
Патари(камионети мали)кипери
Спец.комунални возилакомбинирки од 20м3
Специјално комунално возилосамоподигач со носивост од 18 тон.
Кипер со хијап

4

4.000.000,00

16.000.000,00

2

7.500.000,00

15.000.000,00

2

6.500.000,00

13.000.000,00

2

2.500.000,00

5.000.000,00

4

7.930.000,00

31.720.000,00

1

4.500.000,00

4.500.000,00

1

5.000.000,00

5.000.000,00

5
Нисконосечка приколка со носивост
од 15 тон
Нисконосечка приколка со носивост
9.
од 5 тон
Специјално ком.возило за
10. собирање и транспорт на ком.отпад
од 8 м3
11. Утоварувач со корпа до 2 м3.
12. Метлачки
Сервисно теренско возило за
13. поправка на специјални комунални
возила
Вкупно:
II. Лесни возила
1.
Лесни возила (Пик ап)
Вкупно:
Вкупно ( I+II)
8.

1

4.000.000,00

4.000.000,00

1

1.500.000,00

1.500.000,00

2

4.500.000,00

9.000.000,00

1
2

4.200.000,00
9.000.000,00

4.200.000,00
18.000.000,00

1

2.000.000,00

2.000.000,00

24
2
26

128.920.000,00
500.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
129.920.000,00

ДЕЛ II. Инвестиции во

опрема за времено одлагање на
комунален отпад, машини и алат за работа,
апликативни решенија и обуки

ЈП Комунална хигиена и во 2014 год. планира да продолжи со
проектот за инсталирање на Систем за подземни контејнери во Градот
Скопје на уште 9 локации. Системот за собирање на комуналниот отпад
во подземни контејнери е исклучително успешен, со одлични ефекти во
заштитата и зачувување на здравјето на граѓаните и природната
околина.
Бидејќи претпријатието на територијата на град Скопје планира во
целост да ги замени постојните метални контејнери од 1,1м3 со
пластични контејнери од 1,1м3 за период од неколку години, во
зависност од расположивите финансиски средства во 2014 година се
планира да се набават 500 пластични контејнери од 1.1 м3.
За ефикасно одржување на СКВ се планира набавка и на машини,
алат и опрема за работа.
Во насока на осовременување на работењето е се поголемата
примена на компјутерската опрема и софтверски апликаци.
Во табелите кои што следат наведени се планираните инвестиции
во овој дел:
Табела 1. Опрема за времено одлагање на комунален и друг вид на
отпад
Ред
Единечна
Вкупна
ЕЛЕМЕНТИ
Парч.
бр.
Цена
Вредност
Подземни контејнери на 9 локации од
1.
9
2.200.000,00 19.800.000,00
по 3 контејнери
Рол контејнери од 32м3
2.
4
550.000,00
2.200.000,00

6
3.
4
5.
6
7.

Преси за рол контејнери од 32м3
Контејнери од 5 м3 за одлагање на
комунален отпад
Контејнери од 1.1 м3 - пластични
Садови за одлагање на електронска
опрема од 7м3
Садови за одлагање на стакло од
7м3

2

1.000.000,00

2.000.000,00

30

75.000,00

2.250.000,00

500

15.000,00

7.500.000,00

3

90.000,00

270.000,00

3

90.000,00

270.000,00

Вкупно:

34.290.000,00

Табела 2. Машини и алат за работа
Ред
бр.

ЕЛЕМЕНТИ

Парч.

Единечна
Цена

Вкупна
Вредност

СТАЦИОНАР ВАРДАРИШТЕ

1.
2.

ВАП- машина за перење на боксови
Опрема за заловување и транспорт
на кучиња

1

100.00,00

450.000,00

Вкупно:
1.
2.
3.
4.

5.

МЕХАНИЗАЦИЈА
Дребонг
Кран од 10 тон.
Шасиска перална
Автоматска перална(таложник и
сепаратор)
Останата опрема и алат за работа
(тестер,кран,брусилици,бор машини
,циркулар,и др.)
Вкупно:

550.000,00
1
1
1

800.000,00
2.500.000,00
6.000.000,00

800.000,00
2.500.000,00
6.000.000,00

1

7.500.000,00

7.500.000,00
500.000,00
17.300.000,00

СЕ ВКУПНО:

17.850.000,00

Табела 3. Канцелариска и информатичка опрема
Ред
Единечна
ЕЛЕМЕНТИ
Парч.
бр.
Цена
1.

Канцелариска опрема

2.

Информатичка и техничка опрема

2.1
2.2
2.3

Информатичка опрема(персонални
компјутери,преносни компјутери
печатари, скенери,принтери )
Информатичка опрема за обнова на
ИТ- сервери
Техничка опрема(проектор,камери,
фотокопир,клими,каси и сл.)

100.000,00

Вкупна
Вредност
1.400.000,00

1.600.000,00
3

200.000,00

600.000,00
600.000,00

7
2.4

Набавка и инсталација на мрежа за
ИТ и телефонија
Вкупно:

3.300.000,00

СЕ ВКУПНО(1+2)

4.700.000,00

500.000,00

Табела 4. Апликативни решенија и обуки на вработените
Ред
Единечна
ЕЛЕМЕНТИ
Парч.
бр.
Цена

Вкупна
Вредност

I. Апликативни решенија

1.
2.

3.

4.

5.

Систем за видео надзор на објекти на ЈП
КХС
Систем за електронска евиденција на
работно време и евиденција на
вработени
Имплементација на дополнителни
функционалности на постоечки ЕРП
софтвер-модул за следење на јавни
набавки на услуги
Имплементација на дополнителни
функционалности на постоечки ЕРП
софтвер-модул за евиденција и наплата
на селектиран отпад
Апликација на интегрирано електронско и
централно управување и следење на
деловната документација во согласност
со СУК на ЈП
Вкупно:

II. Oбука на вработени
Обука за интерни проверувачи на
1
систем за заштита на животната
средина ИСО 14001-2004
Обука на вработените од областа на
2.
водење и реализирање на проекти
Обука за безбедност и здравје при
3.
работа
Обука на вработените од областа на
4.
противпожарна заштита
Обука на вработените од областа на
5.
прва помош
Вкупно:

1

2.500.000,00

2.500.000,00

1

2.200.000,00

2.200.000,00

1

400.000,00

400.000,00

1

400.000,00

400.000,00

1

500.000,00

500.000,00
6.000.000,00

1

300.000,00

300.000,00

1

300.000,00

300.000,00

1

300.000,00

300.000,00

1

300.000,00

300.000,00

1

300.000,00

300.000,00

Се вкупно( I + II ):
СЕ ВКУПНО –дел II (од таб.1 до 4)

1.500.000,00
7.500.000,00
64.340.000,00
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ДЕЛ III. Инвестиции во градежно – занаетчиски работи
Во 2014 година ќе се отпочне со градба на новиот најсовремен
Рециклажен двор/трансфер центар Вардариште, доопремување и
санација на Рециклажниот двор Карпош, доградба и оспособување на
нов дел од Стационарот на Вардариште. и реновирање и санација на
објекти на ЈП КХС. Со реализирање на овие инвестиции ќе се подобрат
условите за работа, ќе се намалат трошоците во работењето и ќе се
зголеми ефикасноста во извршувањето на дејностите.
Табела 1. Градежно – занаетчиски работи
ред.
бр.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ОПИС

Реализација на проектот Рециклажен двор/трансфер
центар Вардариште
Доопремување и санација на Рециклажниот двор во
Карпош и изградба на канализациона и хидрантска
мрежа
Реновирање и санација на објекти на ЈП на КХС
Доградба и оспособување на нов дел од Стационарот на
Вардариште
Доопремување на систем за централно парно греење во
халите на автобаза во Пролетер
Канцелариски контејнери до 15 м2- 5 ком.

Вкупно:

ВКУПНА ВРЕДНОСТ

20.000.000,00
10.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
47.500.000,00
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РЕКАПИТУЛАР
I. Инвестиции во специјални комунални возила

129.920.000,00

II. Инвестиции во опрема за времено одлагање на
комунален отпад, алат и машини, канцелариска
и компјутерска опрема, апликативни решенија и обуки

64.340.000,00

III. Инвестиции во градежно-занаетчиски работи

47.500.000,00

Вкупно:

241.760.000,00

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

За реализација на Програмата за инвестиции во 2014 година во ЈП
„Комунална хигиена“ – Скопје потребни се вкупно средства во износ од
246.360.000,00 денари.
Средствата за реализирање на Програмата за инвестиции ЈП
„Комунална хигиена“ - Скопје планира да ги обезбеди од следните
извори:

1.
2.
3.
4.

Сопствени средства
Кредит
Наменски средства од Градот за подземни контејнери
Наменски средства општините

Вкупно:

145.340.000,00
83.220.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00

241.760.000,00

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ

