
П Р О Г Р А М А 
за изградба, реконструкција и одржување на 

водоводи и канализации за 2022 год. 
(пречистен текст) 

 
ЈП"Исар"-Штип преку Секторот "Водовод и канализација" ги извршува следниве 

дејности од јавен интерес: производство и дистрибуција на вода за пиење и одведување 
на отпадните води, оддржување на водоснабдителните системи, филтер станицата, 
проектирање, изградба и реконструкција на системот за водоснабдување и на системот 
за одведување на канализациони  отпадни води. 

 

ОПСЛУЖЕНО ПОДРАЧЈЕ-Водоснабдување 

 

1. Град Штип – 42.625 жители 

2. Три Чешми-   1.065 жители 

3. Балканска -      600 жители 

4. Караорман -     911 жители 

5. Чардаклија –    922 жители 

Вкупно :        46.123 жители кои се водоснабдуваат од градскиот 
водоснабдителен систем.  

 

1. Долани   -   73 жители 

2. Драгоево- 130 жители 

Вкупно:    203 жители посебен водоснабдителен систем. 

 

1. Селце – 165 жители – посебен  водоснабдителен систем 

2. Лакавица и Балталија – 161 жител посебен водоснабдителен систем 

3. Шашаварлија – 108 жители посебен водоснабдителен систем 

4. Криви Дол – 50 жители посебен водоснабдителен систем 

  

ОПСЛУЖЕНО ПОДРАЧЈЕ- Канализација 

1. Град Штип – 42.625 жители 

2. Три Чешми-   1.065 жители 

3. Балканска -      600 жители 

4. Караорман -     911 жители. 



5. Чардаклија -    922 жители 

6. Брегалничка – 570 жители 

  Вкупно :   46.693 жители кои се водоснабдуваат од градскиот 
водоснабдителен систем.  
 

 Во текот на 2022г. во Секторот  "Водовод и канализација" планирани се  следните 
активности: 
 
1. Активности усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Штип за 2022г. 

 

Р.бр. Локација Опис на активнoста Проценета 
инвестициона 

вредност 

1. Изградба на водоводна мрежа 
во населба Македонка 

Водоводна линија во должина од 
900м´со профил (ОД90-ОД50) 

2.200.000,00 

2. Реконструкција на дел од 
водоводна линија на ул. 11ти 
Октомври 

Водоводна линија во должина од 
370м´со профил (ОД110-ОД50) 

450.000,00 

3. Реконструкција на дел од 
канализациона  линија на ул. 
11ти Октомври 

Канализациона линија во должина 
од 420м´со профил (ОД315-ОД200) 

1.050.000,00 

4. Изместување на канализациона  
линија на ул. Горги Петров (Грин 
Гарден- Актива) 

Канализациона линија во должина 
од 126м´со профил ОД250 

500.000,00 

5. Изведба на фекална 
канализација на дел од ул. 
Сутјеска (кај о.у. Гоце Делчев 

Канализациона линија во должина 
од 138м´со профил ОД 400 

800.000,00 

6. Доизградба на канализациона 
линија во с. Караорман  

Канализација 800м´ 1.600.000,00 

7. Реконструкција на дел од 
водоводна линија на ул. Петар 
Поп Арсов – Горна Железничка 

Водоводна линија во должина од 
340м´со профил ОД 90 

934.000,00 

8. Реконструкција на фекална 
канализација ул. Стив Наумов 

Канализациона линија во должина 
од  250м´ 

998.000,00 

9. Реконструкција на фекална 
канализација ул. Бел Камен 

Канализациона линија во должина 
од  130м´ 

620.000,00 

10 Реконструкција на фекална 
канализација ул. Пане Гочев 

Канализациона линија во должина 
од  150м´ 

520.000,00 

11 Изведба на врска Линија1 – 
населба “Баби” 

 Водоводна линија во должина  
300м ОД 225 

 

3.200.000,00 



12 Реконструкција на 
канализациона линија на дел од 
ул” Коле Неделков” 
 

Канализациона линија во должина 
од  60м´ ОД 250 

180.000,00 

13 Реконструкција на 
канализациона линија на дел од 
ул” Крсте Мисирков” 
 

Канализациона линија во должина 
од  40м ОД 250 

220.000,00 

14 Реконструкција на водоводна 
линија на дел од ул. Р. Пат 55- 61 
 

Водоводна линија 40м ОД 63 300.000,00 

15 Изведба на канализациона 
линија на ул Асном од кукен 
бр.80-120 

Канализациона линија во должина 
од 200м´со профил ОД 200 и ОД 160 

340.000,00 

16 Изградба на водоводна линија за 
Плуждино 

Водоводна линија во должина од 
1901м ОД 110 и ОД 90   
 

4.672.356,00 

17 Реконструкција на 
канализациона линија на  ул”5ти 
Конгес” 

Канализациона линија во должина 
од  370м´ ОД 250 и ОД 100 

926.600,00 

18 Реконструкција на водоводна 
линија на  ул”5ти Конгрес” 

Водоводна линија во должина од  
300м ОД 90,50,32 

350.500,00 

19 Реконструкција на 
канализациона линија на ул. 
“Браќа Даневи” 

Канализациона линија во должина 
од  270м´ ОД 250 и ОД 200 

850.000,00 

20 Реконструкција на водоводна 
линија на ул. “Браќа Даневи” 

Водоводна линија во должина од 
235м´со профил ОД 90, ОД 75 и ОД 63 

765.000,00 

21 Реконструкција на 
канализациона линија на  
ул”Широк дол” 

Канализациона линија во должина 
од  470м´ ОД 250 и ОД 100 

1.535.000,00 

22 Реконструкција на водоводна 
линија на ул. “Широк дол 

Водоводна линија во должина од 
385м´со профил ОД 90 и ОД 32 

650.000,00 

 

Вкупната вредност на предвидените активности изнесуваат: 23.661.456,00. 

Активностите усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето 
на Општина Штип за 2022г. ќе бидат финансирани дел од сопствени средства дел од средства на 
буџет на Општина Штип. Доколку се појави потреба покрај горенаведените активности по писмен 
налог од страна на Општината ЈП “Исар” Штип ќе изврши изведба на нови  или реконструкција на 
постојни водоводни и канализациони линии. 

Повлекувањето на средствата од Буџетот на Општината ќе се врши врз основа на склучен 
договор по доставени месечни ситуации. 
Составен дел на договорот ќе биде и ценовникот со следниве цени: 



-цена на услуги и материјали утврдена со склучените договорите за јавни набавки на ЈП 
“Исар” со економските оператори. 
-работна рака за вргадување на материјали 30% од вредноста на материјалот. 
 

2. Активности финансирани од  сопствени  средства на ЈП “Исар” 

  2.1 Водоводна и канализациона дистрибутивна мрежа  

 
Р.бр. 

 

Локација Опис на активнoста Проценета 
инвестициона 

вредност 

1 Разни локации Изработка на инвестициона техничка 
документација 

 
1.000.000,00 

2 Изградба и 
реконструкција 
на водоводни и 
канализациони 
линии на разни 
локации  

Водоводни и канализациони линии кои 
неможат да се санирааат а се резултат на 
големи и чести дефекти на разни локации. 

 

 
 

3.500.000,00 

3 Разни локации 
во град Штип 

Изведба на контролни шахти, отварање на 
водоводни и канализациони шахти 
затворени како резултат на асфалтирање на 
улици 

500.000,00 

4 
 

Разни локации 
во град Штип 

Набавка и монтажа  на вентили, регулатори 
на притисок, мерачи на проток на разни 
локации и поправка или замена на 
постојни. 

2.500.000,00 

Вкупната вредност на предвидените активности изнесува: 7.500.000,00 
 

2.2 Водозафатни објекти, резервоари  и Филтер станица 

1. Градежни работи за санација на заштитни огради на 
резервоари и пумпни станици. 

500.000,00 

2. Фреквентна регулација на препумпна станица Долани 250.000, 00 

3. Набавка на резервни делови за пумпи и нови пумпи 2.000.000,00 

4. Чистење на бунари и пумпна станица 300.000,00 

5. Санација на базен 8 и дел од распределителан канал – 
Филтер станица 

1.500.000,00 

Вкупна вредност на предвидените активности изнесува  4.550.000,00ден. 

3. Набавка на опрема и возила 



р.бр. опис количина ед.цена Вкупно 

1. Набавка на  специално возило за 
отпушување на фекална 
канализација 

1 7.000.000,00 7.000.000,00 

2. Набавка на градежна машина 
мал ровокопач 

1 2.200.000,00 2.200.000,00 

3.  Набавка на теренски и лесни 
возила 

3  4.500.000,00 

4. Геодетски GPS инструмент 1 350.000,00 350.000,00 

4. Опрема за обезбедување на 
градилиште 

1 400.000,00 400.000,00 

Вкупна вредност на предвидените активности изнесува  14.450.000,00ден. 

 
Овие  активности ќе се финансираат од следните извори:  
- сопствени средства  
- буџет на општина 
- други извори 

 

П Р Е Г Л Е Д 

на планирани приходи и расходи 

Приходи Износ  Расходи Износ 

Прих.од вода 
претпријатија 

27.000.000,00  Потр.материј.и суро. 6.000.000,00 

Прих.од каналализација 
претпријатија 

12.000.000,00  Пот.елект.енерг. 42.000.000,00 

Прих.од вода 
домакинства 

63.000,000,00  Потр. Горива.и мази. 3.800.000,00 

Прих.од канализација 
домакинства  

22.000.000,00  Потр.рез.делови 5.500.000,00 

Други приходи   7.000.000,00  Трош.за услуги 3.000.000,00 

Приходи од буџет на  
О.Штип 

 
23.661.456,00 

 Амортизација 7.500.000,00 

Вкупно: 173.245.812,00  Бруто плата 67.000.000,00 



   Трошоци за 
времено  
ангажирање на 
вработени  

3.500.000,00 

   Други трошоци 6.500.000,00 

   Вкупно: 144.800.000,00 

 
 


