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1 ЦЕЛИТЕ И ОПФАТОТ 

Овој нацрт на акционен план се темели на анализите кои ги направи консултантот во 
фазата на почетокот на проектот и е формулиран во соработка со комуналното 
претпријатие.  

Акциониот план е краткорочен (14 месеци), со главни цели поддршка на одржливоста на 
инвестициите од фаза 1 и поддршка во исполнувањето на критериумите за влез и 
учество во Фаза 2 ( види ја табелата подолу). 

Критериуми за влез во Фаза 2 

Критериум Споредбено мерило Статус  2011 

1 Ефикасност на 
фактурирање: 
(регистрираните 
потрошувачи)  

100%  Постигнато100% 

2 Ефикасност на наплатата 
:месечна наплата во 
готовина 

>60%  Постигнато 83%  

3 Готовина која се собира 
(вода)  

Готовината која се собира од 
продажба на вода ги покрива 
оперативните трошоци, 
сервисирањето на долгот и 
минимум 5 Евра  за 
одржување и поправки по 
корисник кому се фактурира  

Постигнато 100%  

4 Готовината која се собира 
од други услуги ги 
покрива трошоците за 
другите услуги 

100% Да цврст одпад. Не за другите 
услуги 

5 Општината ги плаќа 
своите трошоци за вода и 
канализација 

Платени сметки Постигнато 

6 Склучени договори за 
услуги со потрошувачите 

100% Постигнато 

7 Прилагодување на 
тарифите  

Одобрен план од  страна на 
Опшината 

Да се подготви 

8 Можност/способност за 
плаќање: сиромашно 
население 

Примена на социјална 
тарифа/субвенција 

Да бидат елаборирани 

9 ЈКП имаат одделни 
сметки за одделни 
активности 

Автономни сектори или  
трошковни и профитни центри 

Ќе биде анализирана потребата 
од профитни/ трошковни центри 

10 Правата и обврските на 
ЈКП и општините се 
дефинирани 

Потпишани договори за 
нивото на услуги 

Потребно е да се развие врз 
основа на Статутот 

11 Работите кои се 
изведуваат со сопствена 
работна сила да бидат 
соодветно спроведени 

Извештај за комплетирањето 
на работите 

Да биде поддржано од страна на 
консултантот 

12 Време за поправка на 
физичките протекувања 

<3 дена  Времето за поправки се 
евидентира, но рачно 

13 Континуитет во  
водоснабдувањето 

Прекините се намалени  Заради недостиг на вода 
водоснабдувањето се прекинува 
7-10 часа дневно 

 
Глава 2 ја опишува оправданоста на избраните активности. Комплетната листа на 
активности е дадена во Табелите на Активности на крајот на овој извештај.  
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2 ПРЕДЛОЖЕНИ АКТИВНОСТИ 

Сите нацрт лист на преложените активности вклучително и целите, очекуваните 
резултати и учеството на комуналното претпријатие се дадени во прилпжената Табела 
на Активности. Подолу, во кратки црти е објаснета оправданоста на предвидените 
акции. 
 

2.1  Активности за поддршка за развој на организацијата, финансиите и 
комерцијата  

Претпријатието дава услуги за водоснабдување и одведување на одпадни води покрај 
останатите  комунални услуги на ниво на општина,  кои вклучуваат комунален одпад, 
градски пазар, одржување на гробишта, одржување на јавни прометни и јавни зелени 
површини. 
Од 55 постојано вработени  18 работаат во Одделот за Водовод и канализација. 
Дополнително се ангажираат и работници со договор на одредено време. 
Комуналното претпријатие опслуж ува отприлика 15.500 жители со околу 4.300  
корисници на услугите.  
Новата организациона структура е усвоена од страна на  Управниот Одбор во јануари 
2010. Претпријатието работи (во лето)  со поралелен систем за наводнување. 
Претпријатието има сериозен недостаток на доволен број на обучен и квалификуван 
персонал ( инжинерски и финансиско- административен). 
 
Поддршка во постигнувањето на критериумите на Фаза 2 
  
Претпријатието достигнува задоволителни резултати за премин во Фаза 2  и добивање 
пристап до инвестиции. Следните критериуми заслужуваат посебно внимание 
(релевантните активности се наведени во заграда): 
 
Готовината која се собира ги покрива вкупните оперативни трошоци:  

• Во 2011 овој податок беше  87%  и потребно е да се постигне минимум од 100%. 
(активност 4.6) 

 
Трошоци за одржување и поправки (само материјали)  

• Би требало да е 300 денари по мерно место годишно,иако треба да се подобри 
документирањето на овој трошок и да се  потврди  дека сите трошоци за 
одржување и поправка се вклучени.(активност 3.3). 

 
Прилагодување на тарифите 

• Неготино имаше една од најниските тарифи за вода во земјаваТарифите за 
домаќинствата  во моментов е  18.50 денари  за m3. Според Тарифната Студија 
од 2009 год.  за 2012 година за целосно покривање на трошоците беше 
пресметана цена од 20.71денари, така што постои мала разлика. Како и да е, 
тарифната студија ќе биде ажурирана и ќе бидат пресметани новите тарифи, 
што ќе има за резултат предлог на ревидирани тарифи. (активност 3.10).Во 
однос на новите тарифи ќе се процени дали ќе биде потребно воспоставување 
на социјални тарифи или поддршка од страна на социјална политика со цел да 
се гарантира достапност на услугите за сиромашното население. (активност 1.3). 

 
Договор за Нивото на Услугите 

• Ќе се анализира на кој начин може статутот на комуналното претпријатие (од 
15.01.2010) која ги регулира одговорностите и обврските на комуналното 
претпријатие, да се трансформира во Договор за нивото на услуги. (активност 
1.2). 
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ЈКП имаат одделни сметки за одделни активности  
• На коминалното претпријатие ќе  му биде преставен предлог за воспоставување 

на трошковни и профитени центри и доколку се прифати ќе бидат воспоставени. 
(активност 3.1) 

 
Дополнително се предлагаат следните мерки и активности: 

• Воведување на систем за следење на ефикасноста и менаџмент 
информационен систем  (МИС)за генерирање на на податоци за перформансите 
на квартално и годишно ниво  на системски и конзистентен начин. (активности 
1.5 и 1.6).  

• Помош во изготвувањето на стратешки план, првично  базиран на 
инвестициските потреби  и целите за подобрување на ефикасноста  во следните 
5 години (активност 1.4). 

• Иако претпријатието има задоволителни перформанси во ефикасноста на 
фактурирање и ефикасноста на наплата,  ќе се имплементира широк спектар на 
опции за подобрување како што е наведено  во табелите со активности. 
(активности  4.1- 4.10). 

• На комуналното претпријатие ќе му биде  дадена помош во во развој на 
кориснички услужен центар (шалтер). (активност 5.2 – 5.4). 

 
 

2.2 Активности за подршка за Неприходувана вода и Управување и одржување 

Сервисанта зона на Јавното претпријатие ја сочинува граот Неготино и уште 3 села, кој 
се базира на изворска вода и еден речен зафат кој ја дели со Кавадарци.  
 
Како резултат на недостатокот на вода, во дистрибутивната мрежа има прекин од 7 часа 
на водоснадбување во ноќните часови во зима, и дополнителни 3 часа во 
попладневните часови за време на летото. 
Дистрибутивната мрежа имависока и ниска зона со повремени високи притисоци. 
Менаџирање со притисокот и подобрување на цевководите се смета за приоритет. 
 
Приоритети 
 
Еден од главните предизвици на Јавното претпријатие е подобрување во континуирано 
водоснабдување и справување со неприходуваната вода, која моментално е 
определена на 54,2% (види табела подолу). 
 

Годишен влез 
во систем 

Количина на 
продадена вода 

Вода на 
располагање 

Продадена 
вода 

% 
неприходувана 

вода 

милиони m3/год. милиони m3/год. лит/глава/ден лит/глава/ден % 

2,4 1,1 498 228 54,2 

 
Континуираност во снадбување 

• Итно треба да се намали неприходуваната вода поради дневните прекини и 
недостаток на вода и покрај високата бројка на вода на раполагање (активност 
7.2). 

 
Цел-  поправање на истекувања (активност 6.7) 

• Да се осигура дека поправката која е класифицирана како пукање на цевка е 
комплетирана во рамките на целта од 3 дена.  
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• Да се осигура дека поправките се прават согласно добра пракса со користење на 
соодветни техники и материјали. 

 
Воспоставување на IWA воден баланс (активност 7.3) 

• Моментално годишниот влез на вода во ситемот е достапен, но IWA воден 
баланс треба да се развие бидејќи дистирбутивниот систем е комплесен. 

 
 

2.3 Подржување на прва фаза: Приоритетни инвестициони мерки 

Во табелата подолу, сумирано се  дадени инвестиционите мерки за Неготино 
 
 
Предложени инвестиции фаза 1 Битола 
 

бр. на 
проект 

Опис Количина мерка 
Предвидена 
вредност во 

EUR 

1 
Набавка на водомери (со систем за далечинско отчитување 

вкулучувајќи и софтвер) 
2,667 пар. 263,000 

2 

Набавка и инсталација н аопрема за контрола и мерење (2 

ултразвучни мерачи на проток, 2 вентили за контрола на 
проток). 

4 пар. 14,000 

 

Работи изведени со сопствена работна сила 
• Инсталација на мерач на проток на крјот од 

транзитната линија. 
• Инсталација на водомер    

 
  Вкупна инвестиција     277,000 

 
Увидени се следните ефекти од инвестиционите мерки: 

• За жал минимален ефект во континураност во водоснабдување. 
• Многу поточен воден баланс ќе биде воспоставен. 
• Предвидено намалување на неприходуваната вода во однос на 

административните загуби. 
• За жал нема директен, туку само минимален ефект во намалување на 

техничките загуби. 
   

Во врска со инвестивионите мерки од прва фаза, предложени се следните мерки и 
активности за подршка: 

• Подршка во воспоставување на процедура за читање на мерачите на проток и 
рутините после нивното инсталирање (активност 7.2). 

• Воспоставување на воден биланс на високо ниво за доводниот систем и 
дистрибутивната мрежа (активност 7.3). 

• Постапка и потикнување на инспекции на главните цевководи, резервоари и 
прекидни комори за да се откријат потенцијални истекувања или нелегални 
приклучоци/ користење на вода (активност 7.1). 

• Подршка во спроведување на тест за водонепропустливост на резервоарите за 
да се открие загуба на вода (активност 7.2).  

• Откривање на недостаток на капацитет, „тесни грла“ и слаби точки во рамките на 
дистрибутивната мрежа (активност 6.1). 

• Испитување на работењето врз мрежата и предлагање на методи за 
подобрување (активност 6.7). 
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3 ОРГАНИЗАЦИЈА И ПЛАНИРАЊЕ 

 
Во фазата на имплементација тимот на консултантот има на располагање 100 денови 
за поддршка на имплементација на активностите во Неготино. Делумно тие се 
комбинирани со останатите претпријатија т.е. тоа се денови каде ќе се реализираат 
заеднички работилници и обуки. Од бројот на денови исклучено е времето потребно за 
известување и состаноци.  
 
Имплементацијата на акциониот план бара значителна посветеност и активно 
вклучување на водоводното претпријатие, со цел да се постигне задоволителен ефект. 
Активното учество не е потребно само за да се имплементираат мерките за 
подобрување во самата организација, но исто така е наменето за стекнување на 
чувство за сопственост на планот како и за градење на капацитетите.  
 
Комуналното претпријатие има воспоставено тим за соодветните области на работа. 
Овој тим се состои од од раководители и персонал одговорен за одредени области на 
работа. Тимот ќе служи како платформа за дискусии, размена на искуства и градење на 
капацитети. Секогаш кога е потребно ќе биде вклучен и друг персонал.   
 
 
Организација на проектот 
 
 Области на акционото 

планирање 
Консултант Персонал на комуналното 

претпријатие 

1 Развој на организацијата Aд Санен Диме Недев (Директор) (треба да 
се назначи нов) 
Анита Лазова (Правен сектор) 

2 Развој на човечките ресурси Ад Санен 
Марија Дуковска 
Павловска 

3 Финансиски менаџмент Дејзи Апон 
Марија Дуковска 
Павловска 

Гордана Лазарова (Раководител 
на Финансии) 

4 Фактурирање и наплата Миле Паункоски Гордана Лазарова 
 5 Односи со корисниците Миле Паункоски 

6 Работење и одржување Дејвид Сејвори 
Зоран Чона 

Зоран Јанев  (Технички Директор) 

7 Неприходувана вода 

 Координатори на проектот Миле Паункоски Зоран Јанев ( ЈКП Комуналец) 
Бранко Вељанов (Општина) 

 
Моменталниот капацитет на претпријатието не е доволен за да може да се пратат сите 
активности.На претпријатието му е неопходно да ангажира дополнителен персонал за 
активностите како што е Раководење сдо Основните Средства, и Неприходувана вода , 
за Финансиски менаџмент и за Фактурирање и Наплата (особено во делот на правните 
постапки. 
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Анекси 
 
 

Предложена листа на индикатори за комуналното претпријатие 
 
Табели на Активноси 1-7 
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Предложена листа на индикатори на јавните претпријатија 
 

Индикатор Единица Клучни влезни податоци 

Производство и 
снабдување 

  

P1 Процент  на 
покриеност со вода за 

пиење 

% • Население во областа на снабдување 
• Население кое се водоснабдува (приклучено 

население) 

P2 Сооднос на покриеност 
со одпадна вода 

% • Население во областа на снабдување 
• Население кое е покриено со канализациони 

услуги  (приклучено население) 

P3 Производство на вода  Литри по жител 

дневно 

• Вкупна влезна количина на вода во системот 
(m3) 

• Население кое се снабдува со водоа 
(приклучено население) 

P4 Потрошувачка на вода  Литри по жител 

дневно 

• Количина на фактурирана вода (m3) 
• Население кое се снабдува со водоа 

(приклучено население) 

P5 Сообразност на 
квалитетот на водата 

%  • Вода за пиење чиј квалитет ги задоволува 
стандардите (денови/година) 

Приклучоци   

C1 Процент на покриеност 
со водомери  

% • Бр. за регистрирани корисници на услугата за 
вода:  домаќинство, останати 

• Бр. на мерни места  
• Бр. на инсталирани водомери 

C2 Процент на покриеност 
со исправни водомери 

% • Бр. на мерни места на корисниците на 
услугата 

• Бр. на мерни места на корисниците на 
услугата со исправни водомери 

C3 Неактивни конекции за 
вода 

% • Бр. на регистрирани корисници на услуга за 
вода 

• Бр на неактивни корисници на услугаза вода 

C4 Нови приклучоци за 

вода  

Бр. годишно • Бр. на регистрирани приклучоци: домаќинства, 
останати во споредба со претходната година 

C5 Нови приклучоци на 
канализација  

Бр. годишно • Нови регистрирани приклучоци на 
канализација : домаќинства, останати, во 
споредба  со претходната година 

C6 Исклучени нелегални 

приклучоци 

Бр. годишно • Бр. на откриени нелегални приклучоци 
• Бр. на исклучени нелегални приклучоци 

 Фактурирање и 
наплата 

  

B1 Ефикасност на 

фактурирањето 

% • Бр. на издадени сметки /фактури 
• Бр. на регистрирани корисници на услуга: 

домаќинства и останати 

B2 Ефикасност на 
наплатата /Вода  

Ефикасност на 
наплатата / одпадна 
вода 

% 
 

% 

• Фактуриран износ 
• Насплатен износ 

 Оперативна 
ефикасност 

  

O1 Неприходувана вода 
(NRW) 

% • Вкупна влезна количина на вода во системот 
(m3) 

• Количина на фактурирана вода (m3) 
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Индикатор Единица Клучни влезни податоци 

O2 Продуктивност на 

персоналот 

персонал /1000 

приклучоци 

• Бр. на персонал во водовод и канализација: 
постојан и времено вработен  

• Бр. на регистрирани корисници на услуги : 
домаќинства , останати 

O3 Континуитет на 

услугата 

денови годишно 

часови на ден 

• Прекини во водоснабдувањето: денови 
годишно, часови дневно 

 Управување со 
средствата 
(основните средства) 

  

A1 Мапирана мрежа % • Вкупна должина на дистрибутивната мрежа 
• Вкупна должина на мапирана мрежа 

A2 Обновена/санирана 
мрежа 

% • Вкупна должина на дистрибутивната мрежа 
• Вкупна должина на обновената или 

санираната  мрежа  

A3 Просечно време за 
поправка на 
истекувањата  

Денови (главни 
цевки )  
Денови (приклучни 

цевки) 

• Вр. на поправки  ( главна цевководи, приклучни 
цевки) ) 

• Време на поправка (денови)  

A4 Прекини по км. мрежа  Бр. годишно • Вкупна должина на дистрибутивната мрежа 
• Бр. на дефекти на цевководот (годишно)  

A5 Физички загуби на вода  % (влезна 

количина на вода 
во системот) 

• Количина на загуби на вода (истекување) во 
дистрибутивната мрежа и приклучните 
цевководи  

• Количина на загуби на вода (истекување)  во 
резервоарите  

• Вкупна влезна  количина  на вода во системот 
за водоснабдување (m3) 

 Финансиски   

F1 Промена на тарифата 

за вода 

% • Тарифи вода: 
o Домаќинства  (моментални и проектирани) 
o Останати (моментални и проектирани) 

F2 Промена на тарифниот 
модел за одпадна вода 

% • Тарифи одпадна вода: 
o Домаќинства  (моментални и проектирани) 
o Останати (моментални и проектирани) 

F3 Вкупен оперативен 

приход (вода/ одпадна 
вода)  

MKD Милиони • Наплатен износ  (вода/ одпадна вода) 
• Наплатен износ  останати услуги  
 

F4 Вкупни оперативни 

трошоци  (вода/ 
одпадна вода) 
 

MKD Милиони • Материјални трошоци 
• Персонални трошоци (постојано и времено 

вработени)  
• Трошоци за енергија 
• Трошоци за аутсорсинг ( услуги од надворешни 

лица) 
• Капитални трошоци ( камата и главница)  
• Општи трошоци 
• Вкупни трошоци за одржување и поправки  

F5 Покриеност на 
трошоците (вода)  
Покриеност на 

трошоците (одпадна 
вода) 

% • Вкупно оперативни приходи (вода/ одпадна 
вода)   

• Вкупно оперативни трошоци (вода/ одпадна 
вода)  

F6 Трошоци за персонал   % од вкупните 

трошоци 

• Вкупни оперативни трошоци 
• Персонални трошоци (постојано и времено 

вработени)  
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Индикатор Единица Клучни влезни податоци 

F7 Обврски  Како% од вкупните 

оперативен 
приход 

• Износ на обврските спрема добавувачите, 
даноци и обврскиза вработените 

• Вкупни оперативни приходи 

F8 Сооднос на 

сервисирање на долгот 

% од вкупните 

трошоци 

• Нето оперативен приход 
• Вкупни капитални трошоци 

F9 Трошоци за 
одржување и поправки  

MKD илиEUR/ 
приклучок/годишно 

• Вкупни трошоци за одржување и поправки 
(само за материјал)  

 
 
 
Идикаторите ќе се мерат врз основа на податоците од 2011 година и првиот квартал од 
имплементацијата на Акциониот План, доколку претпријатието  располага со 
податоците  и докоплку тие  можат да се сметаат за сигурни и транспарентни. Потоа ќе 
се развијат процедури и рутини за автоматско генерирање на кварталните и годишните 
извештаи со горенаведените показатели.   
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Табели на активности Неготино 
 

1. Активности за развој на организацијата (OР) 
 

Цели/Задачи Резултати Активности 

Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 
претпријатие/ општината 

1.1 
Подобрена 
организациона 
структура на (ЈКП) 

Алтернативи за 
организационо 
реструктуирање 

• нема • не е избрано 

1.2 
Дефинирани односи 
меѓу општините и 
ЈКП 

Договор за нивото 
на услугите (ДНУ) 

• Анализа на правната 
основа за ДНУ 

• Дискусија за 
намената/целите на ДНУ 

• Предлог на опфат и 
содржина на ДНУ 

• Подготвка на предлогот и 
финализирање на ДНУ 

• Обезбедување информации 
за потребите и 
состобите/условите  кои 
постојат во општината 

• Договор за опфатот 
• Коментари на предлогот и 

формализирање на ДНУ 

1.3 Можност за 
плаќање 

Политика за 
социјални 
надоместоци за 
сиромашните 
семејства 

• Формулирање на опции на 
политиките 

• Елаборирање на 
преферираните/претпочита
ните опции 

• Дискусија и селкција на 
преферираните/претпочитани
те опции 

• Коментар и усвојување на 
преферираните/претпочитани
те опции 

1.4 

Комуналните 
претпијатиај ги 
аплицираат/спровед
уваат стратегиите и 
принципите од 
бизнис планови 

Нацрт бизнис 
план 

• Предлог задачи и содржина 
на работниот/бизнис план 

• Подготовка на предлог 
инвестиционен план врз 
основа на информациите од 
општините и комуналното 
претпријатије 

• Подготовка на стратешки 
план (5 годишен опфат) 

• Подготовка на пример за 
оперативен акционен план и 
поддршка во негова 
подготовка 

• Организирање на обука за 
изработка на 
работен/бизнис план 

• Подготовка и обезбедување 
на листа на потребите за 
општинско инвестирање во 
снабдувањето со вода и 
одведување на отпадна вода 
за наредните 5 години. 

• Дискусија и адаптирање на 
стратешкиот план 

• Подготовка на оперативни 
акциони планови 

• Учество на 
обуката/работилницата 

1.5 

Аплицирани 
индикаторите за 
извршување на 
работните задачи 
од страна на 
комуналното 
претпријатие 

Квантифицирани 
индикаторите за 
извршување на 
работните задачи 

• Предлог листа на 
индикаторите за 
извршување на работните 
задачи, нивната намена и 
нивно дефинирање 

 

• Коментар/согласност со 
индикаторите 

• Собрани податоци за 
квантифицирање 

 

1.6 

Комуналните 
претпријатија 
спроведуваат 
редовно 
мониторирање на 
ефикасноста на  
работењето 
 

Едноставен 
систем за 
управување со 
информациите 
(Менаџмент 
информационен 
систем) за 
генерирање 
податоци за 
кварталното 
работење  

• Развој на алатка во excel 
формат за продуцирање на 
индикаторите 

• Развој на процедури за внес 
на податоците 

• Развој на форми за 
известување во однос на 
постигнатите резултати 

• Обука за аплицирање 
/реализирање на системот 

• Обезбедување на потребите 
за известување 

• Назначени одговорни 
извршители за внесување на 
податоците и известување 

• Учество на обуката 

 
  



 
 
 
 

Нацрт Акционен План Неготино  11 9X1765.21/R/500175/Nijm 

Нацрт извештај  25 Мај 2012 

 

 

 
2. Активности за развој на човечките ресурси (РЧР) 

 
Цели/Задачи Резултати Активности 

Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 
претпријатие/ општината 

2.1 

Прилагоден број на 
вработените и 
нивната 
квалификациона 
структура 

Кардовски план 
(краткорочен, 
среднорочен и 
долгорочен) 

• Помош на претпријатието 
во дефинирање на 
слободните работни места 
и одредување на профилот 

• не е избрано 

2.2 
 

 
Подобрени 
перформанси на 
вработените 

 
Проценка ан 
потребите за 
обуки и План за 
обуки 

• нема • не е избрано 

2.3 Подобрени описи на 
работните задачи 

Описи на 
работните задачи  

• Обезбедување на 
соодветна опис на 
работните задачи 

• Формулирање на потребите 
на работното место 

 
 

3. Активности за подобрување на финансиското управување 
 

Цели/Задачи Резултати Активности 

Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 
претпријатие/ општината 

3.1 
 

Поделба на 
сметките 

Почетно 
сетирање/воспостав
уавње на трошковни 
и профитни центри 

• Формулирање на 
принципите врз основа на 
кои ќе се основаат 
трошковни и профитни 
центри 

• Подготовка на предлог за 
сетирање на трошковни и 
профитни центри 

• Обука за сметководство на 
трошковни и профитни 
центри 

• Договор во однос на 
трошковни и профитни центри 

• Коментари на предлогот за 
сетирање 

• Присуство на обуката 
• Воспоставување на 

трошковни и профитни центри 
 

3.2  
Ажурурање/прилагод
ување на софтверот 
за сметководство 

• Спецификација на 
ажурурањето/прилагодува
њето 

• Поддршка на 
имплементирањето 

• Прифаќање на софтверските 
побарувања/потреби 

• Набавка на хардвер и 
софтвер 

3.3 
 

Подобрени 
процедури за 
буџетирање и 
сметководство 

Сметководствени 
процедури за 
разделување на 
трошоците за 
одржување и 
поправка од 
останатите 
матерјални трошоци 

• Анализа на постојната 
состојба 

• Нацрт примерок на 
процедурата 
 

• Обезбедување на потребните 
информации на консултантот 

• Финализирање на 
процедурите 

• Имплементирање на 
договорените процедури 

3.4 

 
Процедури за 
сметководство на 
трошковни и 
профитни центри 

• Анализа на постојната 
состојба 

• Нацрт примерок на 
процедурата 
 

• Финализирање на 
процедуратите 

• Имплементирање на 
договорените процедури 

3.5  Процедури за • Анализа на постојната • Финализирање на 
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Цели/Задачи Резултати Активности 

Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 
претпријатие/ општината 

внатрешна контрола состојба 
• Нацрт примерок на 

процедурата 
 

процедуратите 
• Имплементирање на 

договорените процедури 

3.6  Процедури набака 

• Анализа на постојната 
состојба, законот и 
процедурите кои се на 
располагање 

• Нацрт примерок на 
процедурата 

 

• Финализирање на 
процедуратите 

• Имплементирање на 
договорените процедури 

3.7  

Процедури за 
постојано следње и 
прилагодување на 
обврските кон 
добавувачи и 
побарувањата од 
купувачи 

• Анализа на постојната 
состојба 

• Нацрт примерок на 
процедурата 
 

• Финализирање на 
процедуратите 

• Имплементирање на 
договорените процедури 

3.8  

Процедури за 
отпишување на 
побарувањата од 
купувачи и корекција 
на веќе издадените 
фактури 

• Анализа на постојната 
состојба 

• Нацрт примерок на 
процедурата 
 

• Финализирање на 
процедуратите 

• Имплементирање на 
договорените процедури 

3.9 
Подобрена 
контрола врз 
трошоците 

План за редуцирање 
на трошоците 

• Анализа на видот и нивот 
на трошоците 

• Предложени опции за 
редуцирање на трошоците 

• Подготовка на план за 
редуцирање на трошоците 

• Дискусија за опциите за 
редуцирање на трошоците 

• Дискусија и прифаќање на 
планот за редуцурање на 
трошоците 

3.10 
Тарифа за 
покривање на 
трошоците 

План за калкулација 
на тарифата и план 
за прилагодување на 
тарифите 

• Формулирање на принципи 
врз кои ќе се основа планот 
за прилагодување на 
тарифите  

• Подготовка на план за 
прилагодување на 
тарифите 

• Обука за тарифниот модел 
• Поддршка на комуналното 

претпријатие со промоција 
на планот за тарифи и за 
негово прифаќање од 
страна на советот на 
општината 

• Договорање околу принципите 
на прилагодување на 
тарифата 

• Коментари на Планот за 
прилагодување на тарифата 

• Учество на обуката за 
тарифниот модел 

• Аплицирање на тарифните 
промени 

 
 

4. Активности за подобрување на фактурирањето и наплатата (ФН) 
 

Цели/Задачи Резултати Активности 

Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 
претпријатие/ општината 

4.1 
 

Подобрување на 
ефикасноста на 
фактурирање 

Подобрена База на 
податоци на 
корисниците 

• Подготовка на форма на 
листа за проверка на терен 
на статусот на  податоците 
за приклучокот, корисникот 
и водомерот 

• Покажување и тестирање 

• Дискусија за предложената 
форма за проверка на терн и 
нејзино прифаќање 

• Одредување на пилот област 
• Вршење на проверка на 

терен (собирање на 
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Цели/Задачи Резултати Активности 

Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 
претпријатие/ општината 

на формата во пилот 
област 

• Развивање на процедура 
(постапка) за собирање, 
ажурирање и  менување на 
поците на корисниците. 

• Давање на обука за 
подобрување на базата на 
податоци.  

податоците) 
• Ажурирање на базата на 

податоци без основа на 
извршената проверка на 
терен 

4.2  

Склучени договори 
за  100% од 
корисниците на 
услуги 

• Вклучување на поле во 
базата на податоци каде 
каде ќе се впишува 
постоење на договор со 
корисниците(да/не) 

• Прегледување на 
договорите со големите 
потрошувачи ( првите 20%) 
и давање на препораки за 
подобрување 

• Следење на индикаторот 

• Продолжување на 
потпишување на договори со 
оние корисници кои сеиште 
немаат потпишано 

• Потпишан договор да биде 
предуслов за давање на 
дополнителни услуги  на 
корисниците ( нов приклучок, 
поправка на водомер и сл.) 

4.3  

Подобрена 
процедура за читање 
и точноста на 
читањето 

• Предлог за подобрување 
на циклусот и методот на 
читање (мобилни читачки 
уреди / уреди за 
далечинско читање)  

• Подобрени процедури за 
читање на водомерите и 
редовни контроли за 
точноста на читањето  

• Донесување на одлулки за 
циклусот и методот на 
читање  

• Дискусија и усвојување на 
процедурата 

4.4  

Прилагодена 
корисничка база на 
податоци и сифтвер 
за фактурирање  

• Изработка на 
спецификација за 
прилагодување на 
софтверот 

 

• Ангажирање на добавувачот 
на софтверот за 
прилагодување на 
софтверската база на 
податоци 

 

4.5  

План за 
верификација на 
водомерите 

• Давање на совети на 
јавното претпријатие за 
изработка на кционен план 
за верификација на 
водомерите 

• Изработка на план за 
верификација на водомерите 

 
4.6 
 

Подобрување на 
ефикасноста на 
фактурирањето 

 
Подобрени 
процедури за 
фактурирање 

• Препораки за изгледот, 
содржината и структурата 
на сметката и начинот на 
нејзината достава.  

• Анализа и препорака за 
процедурата на 
фактурирање на  20% од 
најголемите корисници 

• Дискусија за структурата на 
сметката и процесот на 
фактурирање. 

• Фокусирање на големите 
потрошувачи 

4.7 
Подобрување на 
ефикасноста на 
наплата 

Ревидирани 
процедури за 
наплата: редовн о и 
задоцнето плаќање 

• Подобрување на 
процедурите за наплата 

• Воспоставување на камата 
за задоцнето плаќање 

• Развивање на формат 
• Развивање на систем за 

плаќање на рати 
• Изработка на 

спецификација за 
прилагодување на 

• Дискусија и прилагодување на 
процедурата, системот за 
пресметка на камати, 
системот за плаќање на рати 
и системот за известување за 
наплатата 

• Ангажирање на добавувачот 
на софтверот за 
прилагодување на софтверот 
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Цели/Задачи Резултати Активности 

Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 
претпријатие/ општината 

софтверот за да овозможи 
пратење на плаќањата по 
договор за рати 

4.8  

Пртоцедури за 
неплаќачите (правна 
постапка, 
исклучување) 

• Развивање на процедура 
за исклучување на 
неплаќачите 

• Развивање на формат за 
известување за овие 
случаи и следење на 
трошоците за овие 
активности 

• Подобрување на 
процедурите и системот за 
тужење за да се избегне 
застарување на сметките 

• Подготовка на 
спецификација за измена 
на софтверот за да се 
овозможи подготвување и 
следење на судски 
постаоки  

• Дискусија и усвојување на 
процедурата  

• Воспоставување на тим за 
исклучување  

• Усвојување на на формат за 
известување и доделување 
на задачи  

• Ангажирање на 
изработувачот на 
софтверот за негово 
прилагодување  

 

4.9 
 

Намалување на 
нерегистрираната 
и неавторизирана 
потрошувачка 

Процедури за 
евидентирање на 
користењето на вода 
која не се фактурира  

• Развивање на 
пристап/процедура за 
евиденрирање на мерена и 
немерена нефактурирана 
вода (јавни места, 
социјални случаи, згради 
без градежна дозвола) 

• Подготвување на проценка 
на киористењето на вода 
во згради без градежна 
дозвола 

• Разгледување и усвојување 
на процедурата 

• Попис на зградите без 
градежна дозвола кои 
користат вода , а не им се 
фактурира 

4.10  

Процедура за 
следење и 
справување со 
неовластено 
користење на вода 

• Развивање на процедура 
за следење и справување 
со нелегална потрошувачка 
на вода 

• Обезбедување на 
работилница за 
процедурите за 
подобрување на 
фактурирањето и 
наплатата 

• Воспоставување на тим за 
откривање и исклучување на 
нелегалните приклучоци 

• Евидентирање на оркриените 
случаи на неовластено 
користење на вода  

• Спроведување на 
исклучување на нелегалните 
приклучоци  

 
 

5. Активности за подобрување на комуникацијата со корисниците (КК) 
 

Цели/Задачи Резултати Активности 

Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 
претпријатие/ општината 

5.1 

Подобрување на 
јавната свест за 
правилна 
употреба на 
капацитетите на 
вода 

Предлог за кампања 
за подигање на 
јавната свест 

• нема • не е избрано Претпријатието 
учествува во програмата на 
АТКОМ 
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Цели/Задачи Резултати Активности 

Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 
претпријатие/ општината 

5.2 
 

Подобрување на 
редовната 
комуникација со 
корисниците 

Предлог за 
корисничка служба 
(Customer Service 
Desk)  

• Изработка на предлог и 
план за корисничка служба 
(Customer Service Desk) 

• Дискусија и усвојување на 
предлогот и  планот  

• Одредување на локација 
или канцеларија за 
воспоставување на 
корисничка служба 
(Customer Service Desk)  

• Информирање на јавноста 
преку медиумите  

• Назначување на персонал 
задолжен за функцијата за 
Односи со Корисниците 

5.3  
Софтверски модул за 
односи со 
корисниците 

• Изработка на 
спецификација за 
софтверски модул 

• Ангажирање на 
изработувачот на софтверот 
за негово прилагодување  

 

5.4  Процедури за односи 
со корисниците 

• Развивање на процедура 
за справување со 
поплаките и барањата на 
корисниците 

• Развивање на процедура 
за нов приклучок 
(вклучително и времени 
приклучоци) 

• Обука за подобрување на 
Односите со Корисниците 

• Дискусија за нацртот и 
усвојување на планот 

• Назначување на персонал 
• Учество во обуката 
 

 
6. Активности за подобрување на управување и одржување (OM) 

Цели/задачи Резултат Активности 
Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 

претпријатие/ општината 

6.1 
 

Подобрување во 
континуитетот на 
водоснабдување 

Проценка на 
капацитетот за 
водоснабдување, 
резерварски 
простор, 
капацитетот за 
пречистување и 
карактеристиките 
на 
дистрибутивната 
мрежа 

• Проценка на 
карактеристиките на 
дистрибутивната мрежа    

• Вклучување на резултатите 
од испитувањата во планот 
за подобрување (прирачник) 
во управување и одржување  

• Да обезбеди податоци за 
перформансите на 
дистрибутивната мрежа 
согласно индикаторите 

6.2  

Прелиминарни 
мерки за 
ускладување на 
капацитетите 

• Вклучува резултати од 
истражувањата во нацрт 
рехабилитациониот план и 
планот за замена. 

• Определување на главните 
показатели за оправаданост 
на замената, квалитетот на 
водата, загубите на вода, 
структурална состојба и/или 
недостаток на капацитет 

• Разгледување и навремено 
давање на коментари на 
резултатите од 
истражувањата. 

• Вклучување на резултатите 
од истрагата во наредните 
физибилити студии и 
инвестициони планови.   

6.3 
 

Подобрување на 
менаџирањето со 
основните средства 

Подобрување на 
менаџирањето со 
системот за 
податоци (GIS и 
катастар) 

Подобрување на 

менаџирањето со системот за 
податоци (GIS и катастар) 
 

•  Јавното преппријатие ја има 
мапирано мрежата, не не се 
користи 

• Ќе се советува јавното 
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Цели/задачи Резултат Активности 
Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 

претпријатие/ општината 

 претпријатие за наредните 
чекори 

6.4  

Запознавање со 
алатките и 
техниките за 
менаџирање со 
основните 
средства 

• Припрема/испорака на 
материјал за тренинг за 
работилниза за менаџирање 
со основни средства 

• За одбрани резервари, 
правење тренинг на лице 
место за рангирање на 
состојбата на истите. 

• Земање на учество на 
работилницата и тренингот за 
менаџирање со основни 
средства. 

• Земање на учество во 
тренингот за рангирање на 
состојбата / перформансите  

 

6.5 
Подобрување на 
менаџирањето со 
основните средства 

Подржување на 
инвестиционите 
мерки од 
консултантот за 
имплементација 

• Тренирање и подршка на 
вработените во Комуналното 
претпријатие (каде е 
потребно) во согледување на 
резултатите од подобрување 
на мониторингот со 
управувањето 

 

• Да се земе учество во сите 
соодветни тренинзи.   

• Проценка на резултатите од 
инестиционата програма 
согласно распоредот на 
целите. 

• Да обезбеди цртежи на 
изведена состојба за сите 
нови основни средства и 
проценка на истите.  

6.6  

Прелиминарен 
план за 
рехабилитација и 
замена (за 
инвестициона 
развојна програма) 

• Согледување на резултатите 
од имплементационата фаза 
со цел да се припреми 
прелиминарен 
рехабилитационен план. 

• Правење на препорака од 
добиените податоци за 
најпроблематичните основни 
средства. 

• Да обезбеди издржани 
информации и податоци за 
прелиминарниот план за 
рехабилитација и развој. 

• Идентификување на 
најпроблематичните и 
најлошите основни средства. 

6.7 Намалување на 
трошоци 

Процедури и 
прирачник за 
управување и 
одржување 

Припрема / правење на 
материјал за тренинг за 
работилница која ќе се 
однесува на процедури и 
прирачник за управување и 
одржување 
 
Прирачникот за управување и 
одржување ќе вклучува: 
• Генерални 
операции/активности 

• Менаџирање со мрежата, 
одржување и поправка на 
цевки 

• Процедура за поправка на 
цевки која ќе ја задоволи 
целта помалку од 3 дена 
запоправка на истекувања. 

• Одржување на мерачи 
(водомери и протокомери) 

• Одржување на резервари 
• Нов пристап за правње на 
приклучоци под притисок и 
технологија за „ровови“ (т.е. 
поставување на цевки) 

• Мерки за намалување на 
трошоците (воглавно 
трошоци за ел. енергија) 

• Присуство на работилницата 
и тренингот за управување и 
одржување. 

• Подршка на имплементација 
и прилагодување на 
процедурите за управување и 
одржување. 
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7. Активности за намалување на загубите на вода (NRW – неприходувана вода) 

 
Цели/задачи Резултати Активности 

Тимот на консултантот Придонесот на комуналното 
претпријатие/ општината 

7.1 

Намалување на 
техничките загуби 

Рутини (постапки) 
за неприходувана 
вода (прирачник) 
 

• Припрема / правење на 
материјал за тренинг за 
работилницата за 
неприходувана вода. 

• Припрема на прирачници и 
рутини (постапки) за 
намалување на 
неприходувана вода. 

• Присуствување на 
работилницата и тренингот за 
неприходувана вода 

• Подршка на имплементација и 
прилагодување на 
прирачниците и рутините 
(постапките)  

 

7.2 

Мерки за 
намалување на 
неприходувана 
вода 

• Помага во тренинг на 
работници и/или во 
изборот на работници за 
тимот за неприходувана 
вода. 

• Испита/препознае можните 
области од мрежата каде 
можи да се направи мерна 
зона и открие мерките за 
намалување на 
неприходувана вода. 

• Подршка во теренската 
работа, мерките и преглед. 

• Набавка на соодветна опрема 
за откривање на истекувања 

• Препознае соодветни 
работница за тимот за 
неприходувана вода. 

• Подршка и соработка во 
однос на испитување и 
препознавање на можни 
мерни зони и мерки за 
редукција на неприходувана 
вода. 

7.3 

Да се воведи 
Воден биланс 
согласно методот 
на Меќународната 
асоцијација за 
вода (IWA) 

• Припреми / правење на 
материјал за тренинг за 
работилница за IWA. 

• Поддршка за изработка на 
воден баланс. 

 

• Присуство на работилница и 
тренинг за неприходувана 
вода. 

• Правење на теренски 
испитувања 

• Правење на мерења 
• Одредување на 

административните загуби 
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Планирање на активностите Неготино   
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