


ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА Инвестициона програма

Назив на проект / 

активност

Краток опис и статус 

на реализација

Предвиден буџет 

за тековна 2020

година

Предвиден буџет 

за следна 2021 

година

Предвиден буџет 

за следна 2022

година

Извор на 

финансирање

 I. ВОДОСТОПАНСКА 

ДЕЈНОСТ
41.860.000 300.000.000 0

1. Детална 

цевководна мрежа

19.000.000 300.000.000 0

1 Изградба на нов цевковод 

од Брана до зафат Г0 (прва 

фаза)

1. Изградба на нов 

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  

10.000.000 300.000.000 Сопствени средства 

во износ од 

10.000.000 денари, 

останатиот износ од 

300.000.000 ден. во 

2020 година и 

300.000.000 ден. во 

2021 година со 

поддршка на Влада 

на РСМ, ЕЛЕМ, Мин. 

за земј. средства, 

грантови

2 Изградба на нови 

цевководи

2. Изградба на нови 

цевководи и 

инсталирање на 

соодветна 

хидромеханичка 

опрема

5.000.000 Сопствени средства

3 Проширување на 

Деталната цевководна 

мрежа

3. Проширување на 

Деталната 

цевководна мрежа во 

Битола, Могила, 

(с.Секирани, 

с.Породин, 

с.Црнобуки ...)

3.000.000 Сопствени средства 

во износ од 

3.000.000 денари, 

останатиот износ од 

200.000.000 ден. во 

2020 година денари  

со поддршка на 

Влада на РСМ, Мин. 

за земј. средства, 

грантови

4 Дислокација на одредени 

делници од Детална 

цевководна мрежа

4. Дислокација на 

Деталната 

цевководна мрежа за 

комасација на 

земјиште во с.Егри

1.000.000 Сопствени средства 

во износ од 

1.000.000 денари, 

останатиот износ од 

20.000.000 ден. во 

2020 год. со 

поддршка на Влада 

на РСМ, Мин. за 

земј. средства, 

грантови

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 и статус 

на реализација

Предвиден буџет 

за тековна 2020

година

Предвиден буџет 

за следна 2021 

година

Предвиден буџет 

за следна 2022

година

Извор на 

финансирање

5 1. Набавка на 

информатичка опрема 

(компјутери, принтери 

и останата опрема) за 

потребите на 

претпријатието

1.000.000 Сопствени средства

3. Електроника, 

далечински надзор и 

управување

5.000.000

6 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, 

останатиот износ од 

25.000.000 ден. во 

2020 год. со 

поддршка на Влада 

на РСМ, Мин. за 

земј. средства, 

грантови

4. Хидромеханичка 

опрема, 

хидроцентрали и 

работилница со 

металорезачки 

машини

300.000

7 Опрема за потребите на 

хидроцентралите

1. Компресор за 

полнење на боци во 

хидроцентралите

300.000 Сопствени средства

5. Експлоатација и 

регистрација на 

возила и сервис

16.560.000

8 Набавка на товарно 

моторно возила

1. Набавка на товарно 

моторно возило 

камион со носивост 

до 15 тони

7.000.000 Сопствени средства

9 Набавка на товарно 

моторно возила

2. Набавка на товарно 

моторно возило со 

носивост до 3,5 тони

3.500.000 Сопствени средства

10 Набавка на товарно 

моторно возила со 

ладилник за носење на 

свежа риба

3. Набавка на товарно 

моторно возила со 

ладилник за носење 

на свежа риба за 

потребите на Рибник

1.000.000 Сопствени средства

11 Набавка на теренски 

возила

4. Набавка на 

теренски возила со 

погон на четири 

тркала

5.000.000 Сопствени средства
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