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Програма за работа за 2022 година 

ВОВЕД 

 

Управувањето со отпадот, снабдувањето со вода за пиење и 

управувањето со отпадните води се меѓу најважните активности на 

локалната самоуправа, услуги кои директно и индиректно придонесуваат 

во економскиот раст, благосостојбата и одржливост на животната средина. 
Овие јавни услуги во Општина Могила се обезбедени преку активностите 

на Јавното Комунално Претпријатие „ПЕЛА ХИГИЕНА“ – општина Могила (во 

понатамошниот текст ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“). 

Програмата за работа за 2022 година на Јавното Комунално 

Претпријатие  „ПЕЛА ХИГИЕНА“ – општина Могила  поаѓа од целите и 

интересите утврдени на ниво на јавното претпријатие за постигнување на 

подобри резултати во работењето.   

Општина Могила, како основач на претпријатието, активно учествува 

во целокупните планирани активности за работата на претпријатието за 

наредната година, и секако дека во секој момент може да ни наложи да се 

работат други задачи и работни активности. 

Програмата е краткорочен развоен документ, за кои нашите 

настојувања се постигнување на што подобри резултати во работењето врз 

база на целосно искористување на капацитетите, максимално подигање на 

нивото на услугите, оптимален ангажман на вработените и опремата а во 

исто време и намалување на трошоците на работењето. 
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Програма за работа за 2022 година 

 

1.Собирање, транспорт и депонирање на отпад 

 

ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ собира, транспортира комунален цврст отпад во 

19 (деветнаесет) населени места од општина Могила и тоа: Могила, 

Чарлија, Радобор, Трап, Будаково, Дедебалци, Добрушево, Ношпал, 

Мусинци, Беранци, Српци, Вашарејца, Ивањевци, Лознани, Новоселани, 

Свето Тодори, Подино, Алинци и Мојно.  Собирањето на отпад во населени  

места: Новоселани, Свето Тодори, Подино, Алинци и Мојно започна од 

месец Ноември 2020 година. Со собирање на отпад  во населеното место 

Трновци планираме да  почнеме во периодот од Јануари – Март 2022 

година. Исто така во населените места Црничани и Путурус, отпадот се 

подига еднаш во месецот. Располагаме со 1 специјализирано возило за 

собирање на отпад ( МЕРЦЕДЕС АТЕГО 915) со надградба (ЕФЕ 222) со 

капацитет од 8м3 (пресовано до 12м3), кои својата дејност ја обавуваат на 

територијата на општина Могила. Исто така располагаме и со 1 трактор ИМТ 

539  и со 1 цистерна МAJEVICA од 3200 L, со кои изедуваме дополнителни 

активности кои ни се од голема помош во претпријатието.  

Отпадот кој го собираме и понатаму ќе продолжиме да го изнесуваме 

на депонијата Мегленци, за која претходно имаме добиено согласност за 

депонирање од ЈП „Комуналец“ – Битола, поради тоа што моментално 

депонијата е во нивна сопственост. 

Покрај тоа што имаме диви депонии на секој чекор кои ја загадуваат 

животната средина во која живееме и не ни даваат убава слика за нашата 

околина, ќе настојуваме покрај редовното собирање на сметот, преку 

организирани акции со ангажирање на дополнителни лица по потреба, да 

се исчистат голем број на дивите депонии. Свесни за еколошките и 

здравствените последици од многуте диви депонии низ Општина Могила, 

ќе дадеме иницијатива до Градоначалникот со помош на Невладините 

организации да се изнајде решение за подигање на свеста на граѓаните.  

Со самото проширување на делување на активностите, односно со 

преземањето на останатите населени места, поради обилноста на работите 

неделниот распоред за собирање на сметот од страна на ЈКП „ПЕЛА 
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ХИГИЕНА“ од домаќинствата и правните субјекти ќе се одвива на следниот 

начин: 

 

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок 

Могила Д. Чарлија 
Радобор 
Трап 
Будаково 
Дедебалци 
(Црничани и 
Путурус – 
еднаш во 
месецот) 

Ношпал 
Добрушево 
Мусинци 
Мојно  
Алинци 

Беранци 
Српци 
Вашарејца 

Ивањевци 
Лознани 
Новоселани 
Св. Тодори 
Подино 

 

Како би изгледал новиот неделен распоред со вклученост на сите населени 

места во 2022 година: 

Камион I  

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок 

Могила Д. Чарлија 
Радобор 
Трап 
Будаково 
Дедебалци 
(Црничани и 
Путурус – 
еднаш во 
месецот) 

Ношпал 
Добрушево 
Мусинци 
 
 

Беранци 
Српци 
Вашарејца 

Ивањевци 
Лознани 
Новоселани 
Св. Тодори 
Подино 

 

Камион II 

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок 

Могила  Мојно 
Алинци 

Трновци  
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Програма за работа за 2022 година 

 

2. ВОДОВОД 

 

 ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ стопанисува со водоводите од Мојно, Подино, 

св. Тодори, Трновци, Лознани и Новоселани. Подино и св. Тодори ќе ги 

снабдуваме само во летниот период кога ќе немаат вода од нивниот 

водовод. Изградба на нови водоводни приклучни линии, како и 

проширување на постоечките мрежни линии ќе бидат направени во 

зависност од можностите на претпријатието и останатите субјекти кои се 

инволвирани во овие инвестициони активности, како и донациите кои се 

добредојдени. 
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3. Канализација 

 

 Канализационата мрежа во Општина Могила во неколку фази 

делумно е изградена само во населеното место Могила, и во наредната 

2021 година работиме на проширување на истата. Поставени се три 

препумпни станици и пречистителна станица. Приклучоците на 

домаќинствата се 25.000,00 денари по приклучок, која е изгласана и 

утврдена на советот на Општина Могила. Во тек е изградба на две нови 

пречистителни станици во населените места Добрушево и Ивањевци. Во 

2022 година очекуваме да приклучиме околу 20 (дваесет) приклучоци. 

 

                                                  

 

4. Уредување и одржување на паркови, јавни и зелени 

површини 

 

Уредувањето и чистењето на парковите и центарот на Општината се 

врши секојдневно. Косењето и средувањето на зелени површини, паркот 

во центарот пред општина, паркот зад општина, паркот кај црквата, како и 

одржувањето на стадионот „Димче Сарванов“ се одвива редовно според 

планираните активности еднаш до два три пати неделно. Планирано е 

косење на главните и споредните патишта од двете страни на коловозот. 

Собирањето на ѓубрето од парковите и јавните површини се одвива 

секојдневно и за таа цел имаме вработено 2 работници кои секојдневно се 
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грижат за тоа. Исто така планираме еднаш неделно да се косат парковите 

во Могила, Добрушево, Дедебалци, Мусинци, Српци, Беранци, Ивањевци, 

Вашарејца. Косење два пати месечно во централните подрачја на 

населените места: Добрушево, Мусинци, Ношпал, Будаково, Вашарејца, 

Трап, Мојно, Алинци, Радобор, Ивањевци, Српци, Беранци, Лознани, 

Трновци, Чарлија, Подино, Новоселани, св. Тодори. Исто така ќе се 

уредуваат одредени јавни простори со засадување на зелена површина и 

засадување на садници. Оваа комунална дејност ќе биде финансирана од 

средствата кој ќе се побараат од буџетот на Општина Могила. Наплатата на 

надоместокот за одржување на јана чистота се врши преку доставување на 

сметка за собирање и транспортирање на комуналниот отпад и на другите 

видови неопасен отпад, кој се прикажува одвоено на сметката. Редовно се 

врши чистење, метење и миење на јавните површини, како што се местата 

пред јавните установи и други јавни површини од овој вид. Редовно се 

одржуваат чисти патиштата со што ќе се коси тревата околу патот и ќе се 

чистат од отпади и земјата до банкините. 
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Програма за работа за 2022 година 

 

5.Потребни средства за работење на ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ 

 

  Резервни делови ................................................................. 400.000 ден. 

 

 Садови за отпад  ..............................................................     300.000 ден. 
 

 Потребен алат за работа и ХТЗ опрема..............................    150.000 ден. 

 

 Други набавки во интерес на претпријатието ................       100.000 ден. 

 

 Гориво .............................................................................     1.500.000 ден. 

 

 Регистрација на возила.....................................................         50.000 ден. 

 

 Плати и придонеси за вработените ...............................     5.200.000 ден. 

 

 Дневници на одбори ........................................................      110.000 ден. 

 

 Службени патувања .........................................................          10.000 ден. 

 

 Телефон и ПТТ услуги ......................................................             2.000 ден. 

 

 Потрошена електрична енергија.....................................       600.000 ден.  

 

 Членарини .........................................................................         23.000 ден. 

 

 Книговодител....................................................................          36.000 ден. 

 

 Судски трошоци ...............................................................          40.000 ден. 

 

 Нотарски услуги ...............................................................          80.000 ден. 

 

 Адвокатски услуги ...........................................................        150.000 ден. 
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 Административни такси ..................................................          10.000 ден. 

 

 Банкарска провизија ........................................................          10.000 ден. 

 

 Канцелариски материјал .................................................          10.000 ден. 

 

 Компјутерско опремување .............................................           30.000 ден. 

 

 Тековно одржување на простории.................................             5.000 ден. 

 

 Набавки за тековно работење .......................................           15.000 ден. 

 

 Потрошен материјал за работа .....................................            15.000 ден. 

 

 Непредвидливи трошоци ..............................................            15.000 ден. 

                                  ________________________________ 

                                                                           Вкупно:                         8.861.000 ден. 

            Програмата е изработена од страна на Јавно Комунално 

Претпријатие ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА “ – општина Могила за потребите на 

истото. 

 

Подготвил: 

Елена Јосифовска 

Одобрил: 

Александар Черговски 

 

      В.Д. Директор 

Черговски Александар  

 

 

 

         Донесува:                                                                             Усвојува: 

ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“                                                 Совет на Општина Могила                                                                              

     Управен одбор                                                                      


