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ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Период: 2022 год.

63.456.000 ден.

Назив на проект / 

активност

Краток опис Предвиден буџет 

за тековна 2022 

година

Предвиден буџет 

за наредна 2023 

година

Извор на 

финансирање

 I. ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ
14.866.000

1. Одделение 

алиментационен канал 

Пелистерски води

1.840.000

1 Санција 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

5.200.000 Сопствени

средства

5. Детална цевководна 

мрежа

5.000.000 0

5 Rехабилитација на 

постоечки цевководи

1. Рехабилитација на 

постоечки цевководи и 

инсталирање на соодветна 

опрема

5.000.000 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 2022 

година

Предвиден буџет 

за наредна 2023 

година

Извор на 

финансирање

6. Одделение за хидро - 

механичка опрема, ХЕЦ, и 

машинска работил.

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) : 14.866.000
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ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Назив на проект / 

активност

Краток опис и статус

на реализација

Предвиден буџет 

за тековна 2022

година

Предвиден буџет 

за наредна 2023 

година

Извор на 

финансирање

 I. ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ
17.140.000

1. Одделение 

алиментационен канал 

Пелистерски води

6.070.000

1 Изведба на систем за 

мерење на предадена вода

1. Изведба на систем за 

мерење на предадена вода на 

ЈКП „Водовод“ од ХЕЦ 

„Филтерница“;

6.000.000 Сопствени

средства

2 Набавка на останата 

помошна опрема

2. Набавка на останата 

опрема:

- рачни тримери за

косење на трева;

- моторни пили;

70.000 Сопствени

средства

2. Брана и акумулација 

„Стрежево“

1.150.000

3 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

4 Набавка на опрема - пумпи 

за вода

2. Набавка на нова пумпа за 

црпење на вода;

150.000 Сопствени

средства

3. Детална цевководна 

мрежа

700.000 0

5 Видео опрема 1. Камера за визуелизација на 

внатрешноста на цевкводите 

(План за ЈН од Развој);

700.000 Сопствени

средства

4. Електроника, далечински 

надзор и управување

500.000

6 Динамичка регулација на 

системот

1. Софтвер за динамичка 

регулација на системот (втора 

фаза);

500.000 Сопствени

средства

5. Експлоатација и 

регистрација на возила и 

сервис

8.520.000

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 2022

година

Предвиден буџет 

за наредна 2023 

година

Извор на 

финансирање

7 Набавка на товарно 

моторно возила

1. Набавка на товарно 

моторно возило камион со 

носивост до 15 тони;

6.000.000 Сопствени

средства

8 Набавка на опрема за 

посебни намени - од план 

на Собирен канал

2. Набавка на нож грејдер - 

рамнач за трактор;

120.000 Сопствени

средства

9 Набавка на пловни средства 3. Набавка на чамец со мотор; 600.000 Сопствени

средства

10 Набавка на опрема за 

чистење на снег

4. Набавка на хидрауличен 

трисегментен плуг за чистење 

на снег;

1.200.000 Сопствени

средства

11 Набавка на останата опрема 5. Хидроуличен чекан; 600.000 Сопствени

средства

6. Хидропедолошки работи и 

проценка на штети

200.000

12 Инструменти и апарати 1. Набавка на инструменти за 

потребите на педолошката 

лабораторија;

200.000 Сопствени

средства

 II. ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - 

ХИДРОЦЕНТРАЛИ

28.500.000

1. Елeктро - енергетика, 

производство и продажба на 

ел. енергија од ХЕЦ и 

одржување

28.500.000

13 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;

500.000 Сопствени

средства

14 2. 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

III. РИБАРСТВО - 

АКВАКУЛТУРА

500.000

1. Рибник - аквакултура 500.000

15 Изградба на монтажен 

објект - Магацин

1. Изградба на монтажен 

магацински простор;

300.000 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 2022

година

Предвиден буџет 

за наредна 2023 

година

Извор на 

финансирање

16 Набавка на опрема за 

потребите на Рибник

2. Апарат за дозирање течен 

кислород во базени за риби;

100.000 Сопствени

средства

17 Набавка на опрема за 

потребите на Рибник

3. Набавка на хидрауличен 

вилушкар за транспорт;

100.000 Сопствени

средства

IV. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 2.450.000

1. ЗТЦ Стрежево - Ски 

лифтови и Чајџилница

2.450.000

18 Изградба на помошен 

објект - настрешница

1. Изградба на помошен 

објект - настрешница на 

просторот на ЗТЦ Стрежево;

2.200.000 Сопствени

средства

19 Набавка на кујнска и друга 

опрема за потребите на 

Чајџилницата

2. Набавка на:

- шпорет;

- фрижидер;

- фритеза;

- друга опрема за потребите 

на кујната во Чајџилница;

100.000 Сопствени

средства

20 Набавка на опрема

за греење

3. Набавка на:

- клима уред инвертер;

- плински греалки;

- плински греалки печурка;

- други греалки;

150.000 Сопствени

средства

ВКУПНО (I+II+III+IV) : 48.590.000
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