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ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Период: 2023 год.

128.116.000 ден.

Назив на проект / активност Краток опис Предвиден 

буџет за тековна 

2023 година

Предвиден 

буџет за наредна 

2024 година

Извор на 

финансирање

 I. ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ
34.866.000

1. Одделение 

алиментационен канал 

Пелистерски води 1.840.000

1 Санација на аквадукти  1. Санација на аквадукти од 

внатрешна и надворешна 

страна (дно и ѕидови) на 

површина од 2.000 м2; 1.840.000

Сопствени

средства

2. Брана и акумулација 

„Стрежево“ 1.000.000

2 Санација на лептирастиот затворач на 

Брана „Стрежево“

1. Промена на сајла што служи 

за автоматско затворање на 

лептирастиот затворач во 

случај на хаварија на 

челичниот цевковод;

1.000.000

Сопствени

средства

3. Одделение за контрола и 

одржување на Главен 

доводен канал и зафатни 

градби 576.000

3 Реконструкција на помошни објекти на 

ГДК

1. Реконструкција на осум 

зафатни градби; 576.000

Сопствени

средства

4. Градежно одржување 5.200.000

4 Управна зрада - Дирекција 1. Реконструкција на управна 

зграда - дирекција со цел 

подобрување 

функционалноста и 

енергетската ефикасност и 

доградба на простор пред 

управна зграда за потребите 

на наплатниот центар

5.200.000

Сопствени

средства

Вкупна вредност:

Одржување

-          По проект, по години

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА

Институција/ Претпријатие/ Организација:   ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Задолжителни елементи:
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ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Назив на проект / активност Краток опис Предвиден 

буџет за тековна 

2023 година

Предвиден 

буџет за наредна 

2024 година

Извор на 

финансирање

5. Детална цевководна 

мрежа 25.000.000

5 Рехабилитација на постоечки 

цевководи (главни и делнични). 

Хидросистемот се протега на околу 

20.000 ха. Во експлоатација е повеќе 

од 40 години. Поради истрошеност и 

застареност на цевководите и 

хидромеханичката опрема чести се 

дефектите што предизвикуваат 

голема загуба на вода и поплавување 

на површините засадени со култури. 

Со рехабилитација на цевководите и 

осовременување на 

хидромеханичката опрема ќе се 

обезбеди порационално трошење на 

водата и поквалитетно 

испорачување на вода до 

земјоделските површини, како и 

намалување на трошоците за 

направени штети.  

1.Цевки, спојни делови и 

хидромеханичка опрема: 

а) цевки од дуктилно железо 

GGG - цевки;

б) ПВЦ - цевкии;

в) цевки од армиран 

полиестер GRP - цевки - тесал;

г) ударогасители, воздушни 

вентили, мерачи на проток, 

хидранти и затворачи; 

25.000.000

Министерство за 

земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство 

                                         

Агенција за 

финансиска 

поддршка на 

земјод. и 

руралниот развој

6. Одделение за хидро - 

механичка опрема, ХЕЦ, и 

машинска работилница 1.250.000

6 Регулационен затворач

на темелен испуст

1. Изработка и замена на 

хидрауличен цилиндар од 

регулационен затворач на 

темелниот испуст 250.000

Сопствени

средства

7 Кос табласт затворач 2. Набавка и монтажа на 

челично јаже Ø 22 мм и 

генерален ремонт на 

затворачот 1.000.000

Сопствени

средства

ВКУПНО (I) : 34.866.000
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ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Назив на проект / активност Краток опис Предвиден буџет 

за тековна 2023

година

Предвиден 

буџет за наредна 

2024 година

Извор на 

финансирање

 I. ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ
10.850.000

1. Брана и акумулација 

„Стрежево“ 150.000

Набавка на опрема - пумпи за вода 1. Набавка на нова пумпа за 

црпење на вода; 150.000

Сопствени

средства

2. Детална цевководна 

мрежа 700.000

Видео опрема за потребите на Детална 

цевководна мрежа

1. Камера за визуелизација на 

внатрешноста на цевкводите 

(План за ЈН од Развој);

700.000

Сопствени

средства

4. Експлоатација и 

регистрација на возила и 

сервис 10.000.000

Набавка на товарно моторно возила 1. Набавка на товарно 

моторно возило камион со 

носивост до 15 тони; 6.000.000

Сопствени

средства

Набавка на ПМВ  - минибус (автобус) 2. Набавка на минибус за 

превоз на вработените

4.000.000

Сопствени

средства

 II. ПРОИЗВОДСТВО НА И 

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРОНИКА И 

АВТОМАТИКА

79.000.000

1. Елeктро - енергетика, 

производство и продажба на 

ел. енергија од ХЕЦ и 

одржување 28.000.000

Фотонапонска централа 1. Набавка, испорака, и 

инсталирање на целокупната 

опрема со комплет 

поврзување, испитување и 

пуштање во работа:

-фотонапонски панели;

-инвертори;

-енергетски трансформатори;

-комплет кабловски разводи 

за 35,0,4 и 0.1 kV;

28.000.000

Сопствени

средства

2. Деловно - технички 

апликации, електроника и 

далечинско управување
1.000.000

Нови инвестиции

-          По проект, проекција за 3 години
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ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Назив на проект / активност Краток опис Предвиден буџет 

за тековна 2023

година

Предвиден 

буџет за наредна 

2024 година

Извор на 

финансирање

Информатичка опрема, компјутери, 

принтери, софтвер и др.

1. Набавка на информатичка 

опрема: компјутери, 

принтери, софтвер и останата 

опрема за потребите на 

претпријатието
1.000.000

Сопствени

средства

3. Електроника, далечински 

надзор и управување 50.000.000

Динамичка регулација на системот 1. Софтвер и опрема за 

динамичка регулација на 

системот SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition) 

систем за мониторинг кој 

овозможува автоматско 

следење и управување на 

целиот систем (Главен 

доводен канал и главни 

цевководи), лоцирање на 

дефектите и нивно брзо 

отстранување односно 

автоматска регулација и 

управување на системот. 50.000.000

Министерство за 

земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство 

                                         

Агенција за 

финансиска 

поддршка на 

земјод. и 

руралниот развој

III. РИБАРСТВО - 

АКВАКУЛТУРА 400.000

1. Рибник - аквакултура
400.000

Изградба на монтажен објект - Магацин 1. Изградба на монтажен 

магацински простор; 300.000

Сопствени

средства

Набавка на опрема за потребите на 

Рибник

2. Апарат за дозирање течен 

кислород во базени за риби;
100.000

Сопствени

средства

IV. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 3.000.000

1. ЗТЦ Стрежево - Ски 

лифтови и Чајџилница 3.000.000

Изградба на помошен објект - 

настрешница

1. Изградба на помошен 

објект - настрешница на 

просторот на ЗТЦ Стрежево; 3.000.000

Сопствени

средства

ВКУПНО (I+II+III+IV) : 93.250.000
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