
 
 

ИЗВЕШТАЈ 

за работењето на Ј.П.„Охридски Комуналец„-Охрид  

во првата година од мандатот на Директорот Лупчо Грданоски 

 ноември 2017 год.-октомври 2018 година 



Почитувани, 
  
Превземајќи конкретни чекори и мерки,  континуираната работа за подобрување 
на ефикасноста во работењето, поставувањето приоритети во дејноста, 
акумулирањето огромна креативна енергија, активната вклученост и 
постојаната посветеност на сите чинители во работењето, обезбедувањето висок 
квалитет на јавните услуги, почитувањето на правата и законите во процесот на 
креирање политики и донесувањето одлуки, во оваа измината година, донесе 
позитивни резултати за јавното претпријатие „Охридски Комуналец“. 
Имено и покрај тешкиот почеток и наследените долгови, Ј.П.„Охридски 
Комуналец„-Охрид  издвои   средства   за инвестиции во вредност од 
8.449.574,00 денари  за основни средства , компјутерска опрема и специјални 
возила  и алати и тоа: 
* набавени се две специјални возила од 22 м3 за собирање на комунален отпад; 
 возило ман-кипер ;  
* Набавен е мулчер со кој во голема мера е олеснато косењето и одржувањето 
на големи зелени  површини; 
* Набавена е професионална машина за миење на возилата и обезбеден 
соодветен простор; 
 *  Во изминатите години решавањето на проблемот со бездомните кучиња се 
сведуваше на импровизации и поединечни обиди кои за жал не вродија никаков 
плод. Оваа година Ј.П.„Охридски Комуналец„ во соработка со локалната 
самоуправа пристапи кон темелно решавање на овој горлив проблем согласно 
сите позитивни законски прописи, со обезбедување на сите неопходни услови и 
средства за третирање на бездомните кучиња. Набавена е опрема за заловување; 
Во соработка со компанијата „EcoSpar„ изготвени се 5 големи кафези за 
заловените кучиња. Со овие кафези ќе се зголеми постоечкиот капацитет на 
стационарот. Набавени се две возила за заловување  кои ќе функционираат во 
рамките на стационарот за кучиња, лоциран во месноста Мауцкер, а во тек е 
постапката на Локалната самоуправа за избор на стручно лице-Ветеринар кој 
понатака ќе врши третман на заловените кучиња во стационарот; 
*Набавени 200 садови за депонирање на отпад со капацитет  од 120 литри и 150 
контејнери со  капацитет 1,1м3; 
* Поставени се 95 нови корпи за депонирање на ситен отпад во централното 
градско подрачје и фреквентни локации; 
*Старите канти за комунален отпад во стариот дел од градот се заменети со 12 
нови. На фреквентни и лесно пристапни локации во стариот дел на градот се 
поставени нови садови за отпад со капацитет од 240 л. и тоа на потегот од 
црквата „Св.Никола Геракомија„ до Горна Порта по ул.„Цар Самоил„, ул.„Коста 
Абраш„ и ул.„Илинденска„; 
 
* Во соработка со локалната самоуправа поставени се 5 јавни тоалети на две 
локации: мини-плоштад кај Т.Ц.Амам и Горна Порта и набавен е систем за 
платен пристап за јавните тоалети. 
 
Во доменот на работа на „Комунална хигиена„ во соработка со локалната 
самоуправа извршено е мапирање на градот  за поставување на 15 нови 
подземни контејнери и 10 прес контејнери. Извршена е санација на пристапниот 
пат во депонија „Буково„. По иницијатива на општина Охрид од 
Министерството за животна средина добиени се средства во вредност од 



2.500.000,00 денари за чистење на локалитетот Мауцкер каде интензивно се 
работи на расчистување на теренот. Согласно Програмата за чистење на речни 
корита и канали на територијата на општина Охрид за 2018 год. по налог на 
локалната самоуправа се изврши расчистување на речното корито на р.Сушица, 
машинско расчистување на речното корито на р.Грашница при нејзиниот влив 
во Охридското Езеро и по нејзиното течение на ул.„Бистрица„, река Черава и 
река Коселска. Со овие мерки се регулира дотокот на вода во речното корито и 
се превенира против можното излевање и спречување  од поплави. Интензивно 
се реализира  Програмата за расчистување на диви депонии на територијата на 
општина Охрид за 2018 год. и веќе во првите шест месеци се рализирани 80%  
активности од сите реализирани активности во цела 2017 год. Реализирани се 24 
акции за подигање кабаст и зелен отпад според годишниот календар.  Согласно 
Програмата за зимско одржување се одржуваа сите сообраќајници,  со посебен 
акцент на стариот дел на градот, населбата „Гоце Делчев„ (Бараки) и местата 
каде има остри и тесни свиоци и големи наклони. За подигнување на степенот 
на хигиена на јавните површини, воведена е трета смена за празнење на корпите 
за ситен отпад во централното градско подрачје.  
 
Реализирани се повеќе еко-акции за чистење на територијата на општина Охрид 
каде покажавме одличен пример како  преку тимска работа да ја демонстрираме 
личната одговорност за зачувување и разубавување на животната средина. 
Треба  сите да бидеме екологисти и преку заедничко дружење да  постигнеме 
повисока цел- здрава животна средина. Се реализира акција во соработка со 
компанијата „Костал„ и  друга акција  со вработени од сите јавни претпријатија 
и локалната самоуправа.  
Симболично се одбележа првиот ден на пролетта со засадување на декоративни 
дрвја од видот црвена слива (prunus cerasifera). Засадени се вкупно 50 садници 
на следните локации: покрај пешачката патека пред х.Палас, на влезот во Охрид 
кај сообраќајната клучка и покрај новоизградената патека кај каналот 
Студенчишта. 
Им излезе во пресрет на граѓаните во неколку наврати при големо невреме: 
расчистување во поплавеното подрачје во с.Долно Лакочереј,   санирање на 
последиците од обилните врнежи кои го зафатија охридскиот крај и давање 
помош на жителите од ул.„Галичица„ чии индивидуални куќи беа поплавени, 
расчистување на разрушена руинирана куќа на ул.„Гоце Делчев„ , во близина на 
амбулантата Воска , помагање на жителите од Канео и Сараиште и други делови 
на У.З.„Стар Град„ . 
 
Во доменот на работа на Секторот за паркови и зеленило се освоија и 
оплеменија нови зелени површини и се уредија многу зелени катчиња. Од 
сопствениот расадник засадени се 80.000 садници сезонско цвеќе низ парковите 
и кружните текови во градот. Формирани се нови дрвореди и извршено е 
дополнување на постоечките дрвореди со 500 декоративни садници од видот 
јасен, јавор и црвена слива и тоа : сообраќајна клучка при влез во Охрид -
Петља, пешачка патека канал Студенчишта, ул.„Асном„ , „Булевар Туристичка„ 
на потег од пресек со „Стив Наумов„ до сообраќајна клучка при влез во Охрид -
Петља. 
 



Хортикултурно е уреден просторот околу прес-контејнерот во нас.„Христо 
Узунов„ и ул.„Богомилска„ каде претходно просторот беше деградиран и 
претворен во  мини депонија. 
 
 
Формирани се нови хортикултурни содржини во градскиот парк пред х.Нова 
Ривиера, х.Тино и пред ресторан „Стационе„ .  
 
Од јули 2018 год. граѓаните на Охрид како и многубројните туристи  можат да 
пристапат до градскиот плоштад и споменикот на патронот на градот 
Св.Климент Охридски движејќи се по „цветен тунел„ . Во соработка со 
локалната самоуправа и Ј.П.„Охридски Комуналец„ поставени  се метални 
конструкции  со сезонско цвеќе со впечатлив колорит и поставена  е  украсна 
ограда од ковано железо околу тревната површина. „Цветниот тунел„  стана 
препознатлива позадина на фотографиите на многубројните туристи кои го 
посетиле нашиот туристички бисер.  
 
Со помош на набавениот мулчер полесно ги одржуваме поголемите тревни 
површини и тоа:  сообраќајна клучка при влез во Охрид -Петља, зелениот појас 
помеѓу двете коловозни ленти од Хидробиолошки завод до населба Свети 
Стефан и пешачка патека од канал „Студенчишта„ до х.Парк. 
На 30.01.2018 год. Управниот одбор на  Ј.П.„Охридски Комуналец„-Охрид 
донесе одлука за имплементација на проект „Одржливо управување и третман 
на био-отпад со користење на методи за производство на биогориво„ акроним 
SymBio кој е финансиски  поддржан од Програмата на ИПА за прекугранична 
соработка помеѓу Македонија и Грција 2014/2020. За таа цел на 17.09.2018 год. 
е одржан прв проектен состанок во општина Лагада-Грција.  Со овој состанок 
официјално започнува имплементацијата на проектот во кој Ј.П.„Охридски 
Комуналец„ како проектен партнер ќе треба да набави и инсталира пилот-
станица за производство  на биогориво од био-отпад кој го собира 
претпријатието на територијата на општина Охрид. Во меѓувреме распишавме 
тендер за изработка на ЛУПД за просторот каде што треба да биде сместена 
фабриката за преработка на био-отпад.  
Времетраењето на проектот е 03.08.2018 год.-02.08.2020 год. 
 
Во поглед на финансиското работење во последната година кај сите приходи 
евидентиран е позитивен финансиски резултат и подобрување на материјалната 
основа. Намалена е задолженоста на претпријатието преку континуирано, 
редовно и навремено подмирување на долговите спрема добавувачите, 
долговите по основ на кредити, затезни камати и судски решенија. Главниот 
долг кон А.Д.„Охридска банка„   е намален за 2.731.772,00 денари , а по основ 
на камата по кредитот исплатени се 155.133,00 денари. На име казнена камата 
спрема добавувачи од минати години исплатени се 1.998.428,00 денари. Врз 
основа на склучени вонсудски спогодби за стари долгови по извршни решенија 
и пресуди исплатени се 5.368.981,00 денари , а врз основа на спогодбите 
намалено  е плаќањето камата во износ од 604.610,00 денари. Континуирано се 
врши навремено подмирување на сите доспеани обврски.  
Во изминатава година се интензивира процесот на отужување на ненаплатени 
побарување за физички и правни лица по основ на услугата собирање, 
транспорт и депонирање комунален отпад и тоа поднесени се 1.641 тужби за 
физички лица и 313 тужби за правни лица или вкупно  1.954 тужби.  Ефектот на 



овој сложен процес е веќе видлив. Во првите 10 месеци од 2018 год. бележиме 
зголемување на наплатата по основ услугата   собирање, транспорт и 
депонирање комунален отпад за физички лица за 12% , а кај правните лица за 
15%.   Притоа овие приходи имаат најголемо учество во вкупните приходи на 
претпријатието и тоа 48% од  наплата на физички лица и 26%  од правни лица. 
Од вкупните расходи 63% се наменети за исплата на плата и 18% суровини и 
горива. 
Воспоставен е социјален дијалог со Синдикатот и после 4-годишна пауза на 
вработените им е исплатен регрес за годишен одмор. Прекината е досегашната 
пракса кога во зимскиот период на вработените им се делеа решенија за 
принуден одмор, а со тоа намалени нивните редовни примања. 
Продолжуваме со максимален ангажман да работиме,  менаџерскиот тим и сите 
вработени кои дополнително ќе ги мотивираме,  се` со една цел задоволен 
граѓанин кој ќе ужива  во урбан и чист Охрид.   
 

 

Овие податоци ќе Ви бидат достапни на веб страната на јавното претпријатие, 
бидејќи сите знаеме дека  отвореноста кон јавноста овозможува отчетност и е 
гарант за транспарентност, ефикасност, соработка и создавање дополнителн 
вредности. 
 

                       

 

 

 
 
               Ohrid,                                              J.P."Ohridski Komunalec"-Ohrid 
           noemvri 2018 god.                                                     Direktor 
                                                                                         Lup~o Grdanoski 
 

 


