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1. ОПШТ ДЕЛ
Јавното претпријатие „Комунален сервис” Валандово e основано за да ги врши
дејностите од јавен интерес (собирање, обработка и снабдување со вода; одведување на
урбани отпадни води; собирање, транспортирање и депонирање на отпад; одржување на
јавна чистота и организирање на градски пазар).
Програмата за работа и развој на претпријатието се темели на потребите на
граѓаните во општеството и овозможување на подобри услови за живот во средината во
која живеат. Целите во истата се планирани според реалните потреби на жителите низ
населените места во општина Валандово во контекст на максимално искористување на
расположливите капацитети на претпријатието и зголемувањето на нивото на услугите
кои што ги врши.
Работата на ЈП „Комунален сервис” Валандово и остварувањата на целите зацртани
во оваа Програма се базираат на одредбите од:
● Законот за Јавни претпријатија;
● Законот за локална самоуправа;
● Законот за комунални дејности;
● Законот за управување со отпад;
● Законот за јавна чистота;
● Закон за гробишта и погребални услуги;
● Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води;
● Актите на органите на општина Валандово кои се однесуваат на работењето на ЈП
„Комунален сервис”, како и стратегиските и планските документи од страна на
Советот на општина Валандово.
2. ВОДОВОД
•

Град Валандово

Снабдувањето со вода на град Валандово и селата Раброво, Чалакли и Дедели, како
и индустриска зона Раброво се врши од постоечките капацитети, како што се двата бунари
во с.Чалакли и каптажата на природниот извор во месноста “Извор“. На двата бунари во
с.Чалакли се поставени пумпи со моќност од 25 Kw и 75 Kw. Потопната пумпа со јачина
од 75 Kw беше поставена, а и почна со работа на почетокот од месец декември минатата
година. Со отпочнувањето на работа на новата пумпа ЈП „Комунален сервис” го реши
повеќегодишниот проблем на град Валандово и населените места кои користат вода од
истиот водоснабдителен систем. Каптажата во месноста “Извор” е со променлив
интензитет бидејќи на нејзината издашност директно влијание имаат годишните врнежи.
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-Главен цевовод
Дистрибуцијата на водата од бунарските окна до главниот собирен резервоар во
Валандово се одвива преку цевоводот со пречник од 300mm и должина на трасата од
околу 5,8km со азбестни цевки. Поради дотраеноста на самите цевки како и изборот на
материјалот од кој што се направени ЈП „Комунален сервис” планира во наредниот период
во соработка со општина Валандово да го промени постоечкиот цевовод.
-Градска водоводна мрежа
Водоводната мрежа низ град Валандово е стара околу 60 години. Низ годините
поминати за нејзино поставување и одржување се користени цевки од различни големини,
но и од различни материјали. Така ние имаме поцинковани цевки, азбестни, ПВЦ,
полиетиленски и сл. Поради застареноста на самата мрежа ние се почесто имаме дефекти,
а со тоа и загуби на вода. За нас како претпријатие, најголема цел а и предизвик би ни бил
воспоставување на нова водоводна мрежа со нови дигитализирани водомери. Ова
претставува навистина голем проект, но секако не и невозможен. За реализирање на овој
значаен проект ќе ни биде потребна подршка од општина Валандово и Централната власт
на Р.Македонија за искористување на некои европски фондови.
-Населено место Дедели
Село Дедели се снабдува со вода од истиот водоснабдителен систем како и град
Валандово. Поради зголемената потрошувачка на вода, но ненаплатена ЈП „Комунален
сервис” Валандово планира во тековната година да превземе на низа активности против
незаконските злоупотреби на вода.

•

Населено место Јосифово и Горна маала

Почнувајќи од 2015 година ЈП „Комунален сервис” го презеде и
водоснабдителниот систем во населените места Јосифово и Горна маала.
Водоснабдувањето овде се состои од природниот извор и каптажата на реката Разлија,
како и од трите бунари во село Јосифово. Цевоводот кој што доаѓа од Разлија е изграден
од неквалитетни пластични цевки кои што во последно време се почесто појавуваат
дефекти и во иднина истиот незнаеме колку би бил исплатлив за одржување. Но, како
резерва ги имаме бунарите во село Јосифово коишто при недоволна количина на вода(
најчесто летниот период) ги активираме. Според потребите за вода ние сме во можност во
”Калковскиот бунар” да спуштиме и потопна пумпа со јачина од 22 Kw , која што сигурно
ќе ги задоволува потребите за овие населени места.
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•

Населените места од Бојмискиот реон

Со водоводите на населените места Брајковци, Балинци, Марвинци и Грчиште ЈП
„Комунален сервис” Валандово почна да стопанисува во 2018 година, како што и беше
планирано. Наведените села етапно се преземаа, најпрво се почна со село Марвинци и
село Балинци (март), се продолжи со село Брајковци (септември) а последно се презеде
село Грчиште (ноември). Во наведените села најпрво почнавме со отстранување на
постоечките дефекти, намалување на загубите со вода, поправка и поставување на
водомери.
Во населеното место Балинци заради проблемите кои што ги имаат со постоечкиот
бунар, планираме да се направи нов бунар на друга локација со што би добиле
поквалитетна вода за пиење а со тоа и да се намалат трошоците за електрична енергија.
Во с. Грчиште мора што поскоро да се направи нов бунар, бидејќи постоечкиот не
ги исполнува условите за здрава и квалитетна вода. Исто така главната водоводна
мрежа е премногу оштетена па и таа мора да се промени. За изведување на овие зафати
потребни се средства од околу 500 илјади денари.
Воведување на автоматизирана работа на пумпите
Автоматизирана работа на пумпите засега има само на пумпната станица во
населеното место Брајковци. Воведувањето на автоматизирана работа на пумпите е уште
еден чекор напред со што ќе се усогласат работата на пумпите со нивото во резервоарите.
Придобивките би биле големи, од една страна се намалува улогата на човекот како фактор
а од друга страна ќе се намалат и трошоците за електрична енергија (намалена работа на
пумпите).
За потребите на главниот резервоар во град Валандово досега е изградена само
просторија кадешто би бил сместен главниот компјутер. Најголем проблем за реализација
на овој проект е неповрзаноста на главниот резервоар со електрична енергија.
И другите населени места истотака функционираат на принципот пупмна станицарезервоар, така да и овде се соочуваме со истиот проблем со нивната неповрзаност преку
вкопен кабел или оддалеченоста на резервоарите, односно немањето на електрична
енергија.
Се надеваме дека овие проблеми ќе бидат поскоро надминати, па ќе отпочнеме со
имплементација на планираното.
Воведување на дејноста снабдување со вода за пиење во сите населени места
ЈП „Комунален сервис” Валандово својата основна дејност снабдување со вода за
пиење ја извршува во самиот град, населените места Раброво, Дедели, Чалакли, Јосифово
(Горна Маала) и населените места од Бојмискиот реон. Како што овие корисници ги
користат бенефитите (пијат континуирано контролирана и здрава вода за пиење) од
претпријатието, така и другите жители од општината го заслужуваат тоа. Заради тоа во
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наредниот период ќе мора да се пристапи со стопанисување и со водоводите на другите
населени места од општина Валандово. Наредни населени места коишто би требало да се
превземат се с.Калково,с.Удово и с.Пирава.
Со проширување на оваа дејност на поголем број жители, ќе се зголеми и бројот на
извршители.
Проверка на квалитетот на водата
И оваа година здраствената безбедност на водата за пиење, т.е. нејзиниот квалитет
ќе се контролира постојано со основен преглед: микробиолошки и физичко-хемиски
показатели. Основниот преглед на водата за град Валандово ќе се врши во зависност од
бројот на жителите, т.е. корисници на вода од јавниот водовод еквивалентни жители (ЕЖ),
по два примероци еднаш неделно. Во другите населени места земањето на примероци од
вода истотака зависи од бројот на жители.
ЈП „Комунален сервис” Валандово и оваа година ќе ја продолжи соработката со
Центарот за јавно здравје – Струмица. Тие според договорот кој е склучен по објавената
јавна набавка должни се еднаш неделно да земаат примероци од вода, од одредени мерни
места каде водата постојано тече. И во наредниот период ќе се продолжи со истата пракса.
Периодочниот преглед на водата се врши еднаш годишно, а испитувањата ги прави
Институтот за јавно здравје на Р. Македонија. Овој преглед е покомплексен и покрај
основниот преглед опфаќа и испитување на радиактивност на водата, пестициди во водата
и паразитолошки преглед на водата за пиење.
.
3. КАНАЛИЗАЦИЈА
Во општина Валандово покриеноста со фекална канализациона мрежа е голема.
Фекалната канализација е застапена во градот, населените места Пирава, Јосифово, Удово
и Марвинци. Во селата Брајковци и Балинци, моментално изградбата е во втора фаза.
Откако ќе заврши втората фазата ЈП „Комунален сервис” ќе отпочне со приклучување на
индивидуалните домаќинства. Со изградбата на фекалната канализациона мрежа на
индустриска зона Раброво се створија реални услови и за изградба на фекална
канализациона мрежа во с. Раброво.
Одржување на атмосферската канализациона мрежа
Одржувањето на атмосферската канализациона мрежа во град Валандово и другите
населени места ќе биде еден од превентивните методи за заштита од поплави на овие
населени места, па така ќе се врши нејзино чистење преку целата година и истата ќе биде
во исправна состојба. Во одржување на оваа мрежа ќе бидат активирани и градежни
машини кои ќе ги чистат отворените канали кои претставуваат огромен проблем за градот
кога има поројни дождови.
Редовно ќе бидат одржувани, односно поправани и собирните решетки за
атмосферски води кои ги има на повеќе локации низ градот.
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4. ЃУБРЕТАРИНА
ЈП „Комунален сервис” Валандово собирањето на отпад моментално го врши во град
Валандово и населените места: Раброво, Пирава, Јосифово, Брајковци, Балинци,
Марвинци и Грчиште. Во овие населени места поставени се садови за отпадоци
(контејнери) од 1,1 𝑚3 , а во поедини домаќинства и пластични корпи од 120 л.
Домаќинствата од Бојмискиот реон добија и пластични корпи (обезбедени од општина
Валандово).
Јавното претпријатие преку јавна набавка во месец декември набави 25 пластични
контејнери од 1,1 𝑚3 . Контејнерите ќе бидат поставени во јануари во селата Дедели,
Чалакли и населеното место Горна маала. Вишокот контејнери ќе бидат поставени и во
самиот град.
Со нивното поставување пополека се надеваме дека ќе се подигне и свеста на луѓето
за чиста и здрава околина.
Динамиката за собирање на сметот е определена во внатрешен оперативен план на
претпријатието. Собирањето на смет се врши 6 дена во неделата и за таа цел се вклучени 2
специјализирани возила (камиони-ѓубрарки) со капацитет од 6𝑚3 и 9𝑚3 , како и 2 трактора
со капацитет од 3𝑚3 . Заради зголемениот обем на работа, односно зголемување на бројот
на корисници ЈП „Комунален сервис” реално ќе има потреба од нов трактор и приколка.
Обезбедувањето на истиот пред се ќе зависи од финансиската состојба на претпријатието.
Во општина Валандово сведоци сме на изникнувањето на нови депонии. Оваа
појава е позастапена во населените места коишто сеуште немаат организирано собирање
на смет, па така секое домаќинство управува со својот отпад. За да се отстрани оваа
негативна појава потребно е спроведување на организирано собирање на отпад во сите
населени места во општината, при што ќе биде неопходно да се набават соодветен број на
садови за собирање на смет од 1,1𝑚3 .
Оваа година планирано е повеќе внимание да се посвети на градската депонија “Сува
река” која зафаќа површина од 3000 м2. По наредба на надлежниот инспектор беше
поставена рампа на самиот влез. Истотака се обезбеди и хидрантски приклучок за вода, со
платформа за перење на возила и контејнери.
Најголем проблем со кој се соочуваме на депонијата е присуството на крупен добиток
како и на неовластени лица, па затоа оваа година планираме да најдеме решение и за овој
проблем.
Дали ќе профункционира југоисточниот регион за селектирање на отпад или не, наше
мислење е дека треба да се превземат мерки за подобрување на моменталната состојба.
5. ЈАВНА ЧИСТОТА
Одржувањето на јавната чистота преставува континуиран процес кој обезбедува
трајно и квалитетно чистење на јавните површини. За реализирање на овие активности ЈП
„Комунален сервис” Валандово по барање на Општина Валандово изготвува годишна
програма за одржување на јавната чистота според Законот за јавна чистота.
Под одржување на јавната чистота се подразбира чистење (метење и миење) на
јавните сообраќајни површини, отворени простори на јавни објекти, тротоари, паркинг
6

Предлог Програма за работа и развој на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година

простори, детски игралишта, плоштади, кејови, мостови, надвозници, градски гробишта,
пазари, градски паркови, улични тревници, јавни санитарни јазли, како и чистење на снег
во зимски услови.
Со оваа програма за одржување на јавната чистота се утврдени: видот и обемот на
работите што треба да се извршат, финансиските срества за вршење на работите,
временските рокови за извршување на работите, динамиката и начин на вршење на
работите, како и поставување на урбана опрема на јавните површини.
• ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ
Во планирањето и димензионирањето на работата, работната рака и механизацијата
за одржувањето на чистотата на јавните површини како клучни фактори се земени:
- Одредувањето на нивото и динамиката на одржување на комуналната јавна чистота
на јавните површини (категоризацијата)
- Одржување и обновување на зелени површини
- Димензиите, типот и формата на јавните површини (големина)
- Начинот на одржување на јавната чистота
- Пресметка на нормите за работа врз кои се врши димензионирањето на работата,
работната рака и механизацијата.
- Потекло и вид на сметот на јавните површини
Под поимот смет се подразбира збир на отпадоци кои се создаваат при
одржувањето на јавната чистота.
Под поимот собирање на смет се подразбира отстранување на создадениот смет и
сместување во садови за смет.
Според начинот на живеење и работење на луѓето одржувањето на јавната чистота
е условено од следниве фактори:
- Густината на населеност
- Градскиот сообраќај
- Станбениот простор
- Културните навики на населението
- Стандардот
- Самодисциплината на граѓаните
- Придржување на позитивните прописи
Од овие фактори е условен и степенот на загаденост на јавните површини, начинот
и динамиката на одржување на истите.
A. Секојдневен смет:
а) Отпадоци од возила кој настануваат при:
- при превоз на разновиден материјал (градежен материјал, овошје, зеленчук и
технолошки материјал)
- при товарање и растоварање на разни стоки
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- при собирање на домашен смет
- при косење на тревни површини
б) Загадувања од атмосферата
- загадување од чад, прав
- индустриски оџаци
- гасовите од моторните возила
в) При интензивно врнење на дождови
- наноси од земја, песок, лисја и др.
B. Сезонски смет
Се појавува сезонски и обично го има два вида
- лисја од дрвјата, суви гранки и слично
- песок, згура и ситен камен кој во зимскиот период служи за посипување на
јавните површини заради намалување на лизгавоста кој по престанокот на мразевите и
снеговите треба темелно да се отстрани.
-Одржување на зелени површини и паркови
Одржувањето на зелените површини и паркови ќе се врши континуирано во текот
на цела година, а таму спаѓаат следниве работи:
- Косење и собирање на тревата
- Наводнување и ѓубрење
- Садење и одржување на цвеќиња
- Садење и одржување на зимзелени садници
- Кастрење на дрвореди
За тековната година поточно во месец февруари, ЈП „Комунален сервис” ќе објави
и тендер за хортикултурно уредување на зелените површини.
-Чистење на снег од јавните површини
Снегот и мразот од тротоарите се собира на рабовите на тротоарот , а ако
тротоарите се потесни од 1,5м. на работ од коловозот при што се внимава да не се
затрупуваат сливниците и да не се нарушува движењето на возилата и пешаците.
•

ДИНАМИКА, НАЧИН И ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА
РАБОТИТЕ
За изработка на организациониот план за чистење на јавните површини еден од
важните фактори е категоризацијата на јавните површини. Категоризацијата на јавните
површини зависи од: населеноста на градот, распоредот на работните и станбените
објекти, интензитетот на сообраќајот.
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Метењето на јавните површини ќе се врши според три категории, и тоа:
-метење на јавни и сообраќајни површини, улици, тротоари, плоштади и паркинг
плацеви секој работен ден во годината;
-метење на јавни и сообраќајни површини, улици, тротоари, два пати во неделата;
-метење на градскиот пазар, јавни и сообраќајни површини, улици и тротоари во
периферните делови на градот еднаш во неделата.
Според оваа категоризација ЈП „Комунален сервис” Валандово има изработено
внатрешен оперативен план за метење на улиците на град Валандово.
Исто така, чистење на јавни површини се врши и во населените места Пирава и
Јосифово.
За беспрекорно да се одржува јавната чистота во градот, ЈП „Комунален сервис”
планира во наредниот период да набави и специјализирано возило за метење на јавни
површини т.н Метларка. Ова возило би ни овозможило поголема ефикасност во работата,
а ќе замени и одреден број на метлари. Освен метење на улиците предвидено е
поставување на корпи за отпадоци. Корпите за отпадоци ќе бидат празнети секојдневно од
страна на вработените на ЈП „Комунален сервис” Валандово.
Повремени работи
Како повремени работи се јавуваат пречистување на јавните површини по
барање на органите на Општината за време на државните празници , по барање на
инспекциските служби, собирањето на сметот после јавните манифестации на барање на
организаторот на јавната манифестација и др. Овие работи се извршуваат надвор од
планираната програма.
Во Програмата за одржување на јавната чистота не се предвидени следниве активности:
- Одржување на површини на отворените простории на јавните обкекти и на
дворните површини на колективните и индивидуалните објекти.
- Расчистување на диви депонии
- Слободните површини кои не се наменети за промет на сообраќај.
6. ГРАДСКИ ПАЗАР
Градскиот пазар се наоѓа во централниот дел на Валандово на површина
од 2500 𝑚2 и на него се врши продажба на земјоделски производи, текстил и друга стока.
Покриениот дел од пазарот зафаќа површина од 1500 𝑚2 и во него се поставени 40 нови
тезги за продавање на замјоделски производи. Изминатата година, вработените од ЈП
“Комунален сервис” направија подредување на тезгите, нумеризација како и
парцелизација на слободниот простор. Со споменатите активности сакаме да овозможиме
тезги или парцели за сите пазарџии. Наплатата за парцела се врши според одлуката
донесена на Управен Одбор од 2011 година.
Последните неколку години голем проблем за време на пазарен ден е паркирањето
на моторните возила. Возилата се паркираат на улиците околу пазарот бидејќи нема
определен паркинг простор во непосредна близина. Ние и претходната година апелиравме
до надлежните институции да се реши овој проблем, но не се најде некое соодветно
решение.
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Согласно нашите размислувања, за решавањето на овој реален проблем кој што се
создава секој пазарен ден е воведување на еднонасочен режим на движење или пак
паркирање на возилата на поодалечените паркинг простори за време на пазарен ден.
Сметаме дека со тоа би се намалил сообраќајниот метеж во пазарен ден.
7. УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДСКИ ГРОБИШТА
Гробиштата како добра во општа употреба се во сопственост на Република
Македонија. Општината заснова право на долготраен закуп на градежното земјиште кое е
во сопственост на Р.М. за што склучува договор за засновање на тоа право со органот министерството надлежно за тоа.
Физичките лица засноваат право на употреба на гробно место како лична
службеност.
Општината со урбанистички план го определува градежното земјиште наменето за
гробишта, а потребата за изградба на нови или проширување на постоечките гробишта се
предвидува во урбанистичкиот план врз основа на статистички податоци за очекуваното
движење на бројот на населението и стапката на морталитет.
Општината при изработка на урбанистички план должна е да обезбеди и планира
простор за гробишта, како и дел од гробишта за погребување на лица со посебен статус во
поглед на социјалната положба (социјални), анонимни лица, лица настрадани во
елементарни непогоди и други видови на катастрофи, воени лица, заслужни граѓани или
истакнати граѓани и црковни великодостојници како и лица од различни вероисповести.
При планирање на гробиштата во населени места со над 5000 жители задолжително
се предвидува мртовечница со уреди за ладење, односно посебно уредена просторија за
чување и изложување на одар на посмртни останки на умрено лице.
Изградбата и реконструкцијата на гробиштата се вршат врз основа на прописите за:
градење, заштита на животната средина, здравствена и санитарна заштита во согласност
на нормативите и техничките стандарди на Р.М. и задолжително треба да се опфатат
следните содржини:
- димензионирање на гробишта, гробници и гробни места;
- посебна инфраструктура и придружни објекти на гробишта;
-стандарди за уредување на зелени површини, оградување на истите, паркиралишта
итн.
- проект за распоредување на парцели за гробни места кој што го изработува
правното лице кое управува со гробиштата.
7.1 Одржување на гробишта
Одржување на гробиштата опфаќа одржување на:
- придружните објекти
- улици и патеки и зелени површини во гробиштата
- јавна чистота на гробиштата
- инсталации
За одржување на гробиштата носителот му плаќа гробна такса – гробарина во
висина на реалните трошоци за одржување на управителот на гробиштата. Гробарината
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управителот на гробишатата ја наплаќа еднаш годишно или на месечни рати во сметките
за комунални услуги. Висината на гробарината ја определува управителот на гробиштата
во согласност со органите на општината.
Одржување на надгробниот споменик на гробното место го врши носителот на
гробното место, односно неговото семејство.
Затварање: Општината донесува одлука за затворање на гробиштата или дел од нив кога
нема можност за погребување поради просторни или санитарни услови.
Престанок: Општината донесува одлука за престанок на изградба на нови гробни места
на гробиштата кога ќе се утврди дека на истите нема можност за изградба на нови гробни
места, но постои можност за погребување во постојните гробни места.
Според видот гробиштата се делат:
- според верската припадност
- според намената: (општи , посебни и спомен гробишта)
7.2 Управување со гробишта: Го врши управител – јавно претпријатие кое
што има дозвола или друг правен субјект кој што општината го има избрано на јавен
конкурс.
Јавното претпријатие доколку ги исполнува условите, дозволата ја добива по
автоматизам и должно е приходите од оваа дејност да ги прикажува одвоено додека
правниот субјект меѓусебните права и обврски ги регулира со претходно склучен договор
со општината.
Потребна документација за добивање дозвола за управување со гробишта:
- тековна состојба од Центарален регистар на Р.М.
- потврда од УЈП за платени даноци
- потврда за ликвидност/бонитет од Централниот регистар
-одговорното лице кое управува со правниот субјект да нема забрана за вршење на дејност
од надлежниот суд
- правниот субјект да е осигуран во осигурително друштво , т.е. да биде способен за
надоместување на евентуалната штета настаната при вршење на дејноста
- да се задоволуваат минималните критериуми за потребниот стручен кадар
Дозволата е со рок на траење од 5 години, а формата на барањето за добивање на истата ја
издава државниот комунален инспекторат при Министерството за транспорт и врски на
Р.М.
Должности на управителот на гробиштата:
- изготвување на план за уредување на гробишта
- изготвување на проект за парцелизација и начин на доделување на гробно место
- изградба и реконструкција на гробишта со придружни објекти и уредување патеки и
зеленило
- водење на дневник и регистар на сите погребани лица и воспоставува и води евиденција
на носител на гробно место
- утврдување на висината на надоместокот и наплата на надоместокот за: доделување на
гробно место; за одбележување и изработка на протокол за регулациона и градежна линија
на гробно место; за одржување на гробиштата – гробарина ;
11

Предлог Програма за работа и развој на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година

- утврдување на висината и наплата на надометок за пристап и користење на комуналната
инфраструктура на гробиштата и придружните објекти од страна на трети лица (даватели
на погребални услуги, каменоресци итн.)
- утврдување на ред и работно време на гробиштата и обезбедување на мир.
Управителот на гробиштата е должен:
- да обезбеди еднакви и недискриминаторки улови за пристап и користење на комуналната
инфратруктура на сите физички и правни лица кои што имаат дозвола за вршење на
погребални услуги (оператори) и сите физички и правни лица регистрирани за изградба на
надгробни споменици (каменоресци),
- управителот е должен при доделувањето на гробното мето по барање на носителот на
истото да му издаде регулациона линија и протокол за изградба на гробното место, додека
пак изборот на каменорезачот го врши носителот на гробното место,
- управителот е должен да обезбеди пристап и користење на комуналната инфраструктура
и придружни објекти на гробиштата на операторот на погребални услуги кој што врши
превоз на умрено лице од една во друга општина,
- за пристап и користење на гробиштата и на придружните објекти, управителот склучува
договор со операторите на погребални услуги и каменоресците,
- висината на трошоците за користење на инфраструктура на гробиштата (ладилникот и
мртовечницата) за операторот на погребални услуги се определува во зависност од
времето на користење во единица час – погреб.
- висината на трошоците за користење на инфраструктурата за каменорезачите се
определува во зависност од времето на користење на објектите претставено во единица
час.
- за определување на висината на овие трошоци потребна е согласност од основачот на
претпријатието.
Финансирањето на изградбата, реконструкцијата како и управувањето и одржување
на гробиштата се обезбедува од:
- надоместокот за одржување на гробиштата – гробарина
- надоместокот за пристап и користење на гробишна инфраструктура од операторите на
погребални услуги и каменорезачите
- надоместокот за доделување на гробно место
- средства од буџетот на општината
- кредити, донации и друго
Општина Валандово во 2018 година почна со работа на новата парцела за градски
гробишта. ЈП „Комунален сервис” најпрво со градежна механизација го расчисти теренот
и обезбеди приклучок на вода за пиење. Се надеваме дека овој горчлив проблем на
општина Валандово што поскоро ќе биде решен.
За да се реализира овој дел од Програмата за работа и развој на ЈП „Комунален
сервис” Валандово, потребно е Советот на општина Валандово да донесе одлука со која
ЈП „Комунален сервис” Валандово ќе биде назначен за управител на градските гробишта
во Валандово.
По донесувањето на одлуката за назначување на управител на градските гробишта
ќе биде направена пресметка на трошоци за одржување и ќе биде формирана цената на
гробарината која ќе се наплаќа на сметките заедно со другите услуги. Вкупниот приход од
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наплаќањето на гробарината ќе се прикажува одвоено и не смее да изнесува повеќе од
реалните трошоци за одржување на градските гробишта.
8. КАМПАЊА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НАПЛАТАТА
Бесплатна водоводна и канализациона услуга на редовните плаќачи
ЈП „Комунален сервис” Валандово ќе продолжи со давањето на бесплатни
водоводни и канализациони услуги на своите редовни плаќачи, иако тоа не е пракса на
другите комунални претпријатија. Со оваа кампања корисниците ќе бидат поттикнати
редовно да си ги плаќаат своите услуги за да можат во било кој момент да го искористат
овој бенефит.
За да се реализира оваа кампања потребно е да се изготви Правилник за условите за
користење на истата.
WEB страна на претпријатието
За да ја зголемиме техничката подршка на корисниците изработена е веб страна на
претпријатието на која има прегледност за организацијата на претпријатието, законите и
актите врз кои се води претпријатието, навремено ажурирање на известувањата и
соопштенијата, он-лајн пријаување на дефекти, он – лајн проверка на сметка и он-лајн
база. Но, за да се одржува динамиката на информациите секогаш е потребно нејзино
надградување со што овој проект кога ќе биде конечно реализиран нема да има потреба за
негова понатамошна надградба и ќе биде еден од најфункционалните за корисниците
поради тоа што ќе им заштеди време за доаѓање во управната зграда и скоро сите услуги
кои ги нуди ЈП “Комунален сервис” Валандово корисникот ќе може да ги користи од
дома.
Истотака измината година беше креирана и Facebook-страна на претријатието на
која редовно се објавуваат прекините со водоснабдување, новините во ЈП „Комунален
сервис”, дел од секојдневните работни обврски и сл., се со цел за подобро информирање
на жителите на општина Валандово. Со спомната пракса продолжуваме и наредниот
период.

ПРЕДЛАГАЧ
Владимир Павлов
В.д. директор
_______________
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