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ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Период: 2021 год.

63.300.000 ден.

Назив на проект / 

активност

Краток опис Предвиден буџет 

за тековна 2021 

година

Предвиден буџет 

за следна 2022 

година

Извор на 

финансирање

 I. ВОДОСТОПАНСКА 

ДЕЈНОСТ
8.400.000

1. Брана и 

акумулација 

„Стрежево“

1.000.000

1 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

2. Одделение 

алиментационен 

канал Пелистерски 

води

5.200.000 0 0

2 Санација на аквадукти 1. Санација на 

аквадукти од 

внатрешна и 

надворешна страна 

(дно и ѕидови) на 

површина од 2.000м2

1.200.000 Сопствени средства

3 Санација на аквадукти 2. Санација на 

постоечки оштетен 

аквадукт на Собирен 

канал кај зафат на р. 

Остречка

3.000.000 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 2021 

година

Предвиден буџет 

за следна 2022 

година

Извор на 

финансирање

4 Изведба на систем за 

далечинско управување на 

зафат на река Драгор

4. Изведба на систем 

за далечинско 

управување на зафат 

на р.Драгор, со 

далечински пренос на 

мерените податоци во 

центарот. Градежни 

работи (9 мерни 

куќички за 

нивомерачи) и 

опрема (10 

нивомерачи и 

останата 

трансмисиона 

опрема)

1.000.000 Сопствени средства

4. Градежно 

одржување

2.200.000

5 Управна зрада - Стопански 

двор

1. Изведба на 

енергетски ефикасна 

фасада на управна 

зграда и промена на 

дограма

1.000.000 Сопствени средства

6 Управна зрада - Стопански 

двор

2. Санација на парно 

греење во Стопански 

двор

1.200.000 Сопствени средства

IV. СПОРТСКИ 

ОБЈЕКТИ

300.000

1. Ски лифтови и 

Чајџилница

300.000

7 Санација на лимен покрив 

на Чајџилница и на 

почетните станици на ски-

лифтовите

Санација на лимен 

покрив на Чајџилница 

и на почетните 

станици на ски-

лифтовите

300.000 Сопствени средства

ВКУПНО (I+IV) : 8.700.000
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ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Назив на проект / 

активност

Краток опис и статус 

на реализација

Предвиден буџет 

за тековна 2021

година

Предвиден буџет 

за следна 2022 

година

Предвиден буџет 

за следна 2023

година

Извор на 

финансирање

 I. ВОДОСТОПАНСКА 

ДЕЈНОСТ

32.150.000 0

1. Брана и 

акумулација 

„Стрежево“

1.150.000

1 Набавка на уреди и 

инструменти за потребите 

на Брана

1. Набавка на уред за 

континуирано 

мерење на нивото на 

водата во 

акумулацијата, уред 

за континуирано 

мерење на порни и 

тотални притисоци и 

далечински пренос до 

компјутер во 

командна зграда, 

набавка на 

инструмент за 

мерење на нанос - 

ЕХО-сондер

1.000.000 Сопствени средства

2 Набавка на опрема - 

пумпи за вода

2. Набавка на нова 

пумпа за црпење на 

вода

150.000 Сопствени средства

2. Одделение 

алиментационен 

канал Пелистерски 

води

1.000.000 0

3 Изведба на систем за 

далечинско управување 

на зафат на река Драгор

1. Изведба на систем 

за далечинско 

управување на зафат 

на р.Драгор, со 

далечински пренос на 

мерените податоци во 

центарот. Градежни 

работи (9 мерни 

куќички за 

нивомерачи) и 

опрема (10 

нивомерачи и 

останата 

трансмисиона 

опрема)

1.000.000 Сопствени средства

4 Изведба на систем за 

мерење на предадена 

вода

2. Изведба на систем 

за мерење на 

предадена вода на 

ЈКП „Водовод“ од ХЕЦ 

„Филтерница“

1.000.000 Сопствени средства

Нови инвестиции

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

Назив на проект / 

активност

Краток опис и статус 

на реализација

Предвиден буџет 

за тековна 2021

година

Предвиден буџет 

за следна 2022 

година

Предвиден буџет 

за следна 2023

година

Извор на 

финансирање

3. Одделение за 

градежно одржување

3.000.000 0

5 Изградба на настрешница 

во кругот на Стопански 

двор

1. Изградба на 

настрешница во 

кругот на Стопански 

двор за заштита на 

цевките и 

хидромеханичката 

опрема

3.000.000 Сопствени средства

4. Детална 

цевководна мрежа

21.000.000 0 0

6 Изградба на нов цевковод 

од Брана до зафат Г0 (прва 

фаза)

1. Продолжување со 

активностите околу 

изградбата на новиот 

цевковод од Брана до 

зафат Г0 (прва фаза) 

за бај-пасирање на 

снабдувањето со 

технолошка вода на 

РЕК Битола и за 

водоснабдување на 

градот Битола и 

Општините Могила и 

Новаци  

10.000.000 Сопствени средства 

во износ од 

10.000.000 денари

7 Изградба на нови 

цевководи

2. Изградба на нови 

цевководи и 

инсталирање на 

соодветна 

хидромеханичка 

опрема

5.000.000 Сопствени средства

8 Проширување на 

Деталната цевководна 

мрежа

3. Проширување на 

Деталната 

цевководна мрежа во 

Битола, Могила, 

(с.Секирани, 

с.Породин, 

с.Црнобуки, 

с.Кукуречани ...)

3.000.000 Сопствени средства 

во износ од 

3.000.000 денари

9 Дислокација на одредени 

делници од Детална 

цевководна мрежа

4. Дислокација на 

Деталната 

цевководна мрежа за 

комасација на 

земјиште во с.Егри

3.000.000 Сопствени средства 

во износ од 

3.000.000 денари
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ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Назив на проект / 

активност

Краток опис и статус 

на реализација

Предвиден буџет 

за тековна 2021

година

Предвиден буџет 

за следна 2022 

година

Предвиден буџет 

за следна 2023

година

Извор на 

финансирање

5. Деловно - технички 

апликации, 

електроника и 

далечинско 

управување

1.000.000

10 1. Набавка на 

информатичка опрема 

(компјутери, принтери 

и телефонска опрема 

за потребите на 

претпријатието

1.000.000 Сопствени средства

6. Електроника, 

далечински надзор и 

управување

5.000.000

11 Динамичка регулација на 

системот

1. Софтвер за 

динамичка регулација 

на системот (втора 

фаза)

5.000.000 Сопствени средства 

во износ од 

5.000.000 денари

7. Експлоатација и 

регистрација на 

возила и сервис

22.950.000

12 Набавка на товарно 

моторно возила

1. Набавка на товарно 

моторно возило 

камион со носивост 

до 15 тони

7.000.000 Сопствени средства

13 Набавка на градежни 

машини

2. Набавка на 

градежни машини

13.000.000 Сопствени средства

14 Набавка на патничко 

моторно возила

3. Набавка на ПМВ 

минибус

2.500.000 Сопствени средства

15 Набавка на мотор за 

чамец

4. Набавка на мотор 

за чамец

100.000 Сопствени средства

16 Набавка на цистерна за 

теренско снабдување со 

гориво

5. Цистерна за точење 

гориво 1-2 тони за 

возилата кои се на 

терен

100.000 Сопствени средства

17 Набавка на транспортна 

комунална опрема за 

потребите на 

алиментационен канал

6. Набавка на 

комунален мулчер

250.000 Сопствени средства
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ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Назив на проект / 

активност

Краток опис и статус 

на реализација

Предвиден буџет 

за тековна 2021

година

Предвиден буџет 

за следна 2022 

година

Предвиден буџет 

за следна 2023

година

Извор на 

финансирање

 II. ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА - 

ХИДРОЦЕНТРАЛИ

21.750.000

1. Елeктро - 

енергетика, 

производство и 

продажба на ел. 

енергија од ХЕЦ и 

одржување

21.750.000

18 Изградба на 

Фотоволтаична централа 

со инсталирана моќност 

до 500 kW лоцирана на 

Брана „Стрежево“ 

1. Обезбедување на 

целокупна 

документација за 

добивање на 

согласност, 

пренамена на 

земјиште, елаборат, 

инфраструктурни и 

основни проекти

750.000 Сопствени средства

19 2. Набавка, испорака, 

и инсталирање на 

целокупната опрема 

со комплет 

поврзување, 

испитување и 

пуштање во работа

21.000.000 Сопствени средства

III. РИБАРСТВО - 

АКВАКУЛТУРА

100.000

1. Рибник - 

аквакултура

100.000

20 Набавка на опрема за 

потребите на Рибник

1. Апарат за дозирање 

течен кислород во 

базени за риби

100.000 Сопствени средства

IV. СПОРТСКИ 

ОБЈЕКТИ

600.000

1. Ски лифтови и 

Чајџилница

600.000

21 Набавка на кујнска и друга 

опрема за потребите на 

Чајџилницата

1. Набавка на шпорет, 

фрижидер, фритеза и 

друго за потребите на 

кујната во Чајџилница

200.000 Сопствени средства

22 Изградба на помошен 

објект - настрешница

2. Изградба на 

помошен објект - 

настрешница за 

потребите на 

спортските објекти

1.500.000 Сопствени средства
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ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Назив на проект / 

активност

Краток опис и статус 

на реализација

Предвиден буџет 

за тековна 2021

година

Предвиден буџет 

за следна 2022 

година

Предвиден буџет 

за следна 2023

година

Извор на 

финансирање

23 Набавка на моторно 

возило за движење по 

планински предели 

3. Набавка на моторно 

возило за движење по 

планински предели - 

четвороцикл - ATW 

600.000 Сопствени средства

ВКУПНО (I+II+III+IV) : 54.600.000
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