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АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

ИНКАСАТОРСКА СЛУЖБА

Декември, 2014 година
ЈКП Кпмуналец – Свети Никпле има вкупнп 4565 кприсници на кпмунални
услуги, пд кпи:
-

кприсници на кпмунални услуги вп град Свети Никпле има 3574
вп м.з с.Амзабегпвп 128 кприсници
вп м.з с.Немаоици 72 кприсници
вп м.з с. Ерчелија 250 кприсници
вп м.з с. Кнежје 35 кприсници
правни лица вп град Свети Никпле 350 кприсници
викендици вп град Свети Никпле 156 кприсници.

Вп сектпрпт административни, ппщти и правни рабпти спада и инкасатпрската
служба, кпја се спстпи пд шетвприца инкасатпри и референти на инкасатпрска служба.
Инкасатприте свпјата рабпта ја изврщуваат пп репни. Ппстпјат шетири репни.
Инкасатприте ги шитаат мерните инструменти (впдпмери) на кприсниците на
кпмунални услуги вп перипдпт пд 10-ти дп 25-ти вп месецпт. Пптпа ппдатпците пд
мерните инструменти (впдпмери) ги дпставуваат дп внесувашпт на ппдатпците вп
перипдпт пд 25-ти дп 30-ти вп месецпт. Сметките за пптрпщена впда и пстанати
кпмунални услуги на кприсниците на кпмунални услуги се дпставуваат вп перипдпт пд
01 дп 10 вп месецпт. Рекламациите пп сметките и фактурите се примаат дп 15-ти вп
месецпт.
Вп прпдплжение се наведени репните пп кпи се врщи шитаое и дпставуваое на
сметките и фактурите за пптрпщена впда и пстанати кпмунални услуги.

 Репн 1
Вп репн 1 спадаат следните улици:

Р.Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Улица
Велкп Влахпвиќ
Ваншп Ангелпв
Марщал Титп
Гпце Делшев
11-ти Октпмври
Септемвриска
25-ти Мај
Сутјеска
Едвард Кардељ
Марика Арспва
Рахилка Гпнева
Мпща Пијаде
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13
14
15
16
17
18
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Овшепплска
Глигпр Прлишев
Индира Ганди
Питу Гули
Ударнишка
Крсте Мисиркпв

 Репн 2
Вп репн 2 спадаат следните улици:

Р.Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Улица
Ленинпва
Ударнишка
Питу Гули
Јане Сандански
Плпщтад Илинден
Пипнерска
Марщал Титп
Ангел Трајшев (згради)
Ангел Трајшев (куќи)
Велкп Влахпвиќ
(згради 2, 4, 6, 30, 32, 34, 36)
Велкп Влахпвиќ
(згради 125, 127, 154, 160)
4-ти Јули
Орце Никплпв
Цветан Димпв
Кпшп Рацин
Македпнска
Улпв Палме
Индустриски дел
Лпкали

 Репн 3
Вп репн 3 спадаат следните улици:

Р.Б
1
2
3
4
5

Улица
Велкп Влахпвиќ
Куманпвска
Ќиќевашка
4-ти Јули
Младинска
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Скппска
29-ти Нпември
Јанкп Глигпрпв
Првпмајска
Прплетерска
Карппщева
Гаврилп Гаврилски
Карл Маркс
Партизанска
Ппглед
11-та Македпнска Бригада
Светиникплска
Питу Гули
Кпшп Рацин
Јане Сандански
Индустриски дел
Лпкали

 Репн 4
Вп репн 4 спадаат следните улици:

Р.Б
Улица
1 Вера Циривири
2 Васка Циклева
3 Велкп Влахпвиќ
4 Рахилка Гпнева
5 Ленинпва
6 Македпнска
7 Никпла Карев
8 Јане Сандански
9 Младинска
10 29-ти Нпевмри
11 Крсте Мисиркпв
12 Вардарска
13 Трајан Циклев
14 Браќа Миладинпви
15 Орце Никплпв
16 Карппщева
17 Цветан Димпв
18 Мирше Ацев
19 Октпмвриска
20 Кпшп Рацин
21 Пипнерска
22 Јанкп Глигпрпв
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24
25
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Плпщтад Илинден
Индустриски дел
Лпкали

Вп 2015 гпдина вп инкасатпрската служба се предвидуваат да се спрпведат
следните активнпсти:
-

-

плпмбираое на впдпмери
ппставуваое на впдпмери на сите краци щтп впдат кпн викендици и
индустриска зпна
набавка на ппвеќе нпви впдпмери за замена на неисправните впдпмери
набавка на делпви: плпвни плпмби, жица за плпмбираое, пластишни сппјки пд
½ и пластишни сппјки пд ¾
набавка на ХТЗ ппрема за инкасатприте
набавка на канцелариски материјали
набавка на мптпр “скутер”
набавка на кпмпјутер и пешаташ



плпмбираое на впдпмери

-

Истп какп и вп текпвната гпдина, и вп нареднтата гпдина се предвидува
плпмбираое на впдпмери на физишки и правни лица. Оваа активнпст се врщи ппради
тпа щтп е пптребнп секпј впдпмер да биде плпмбиран сп цел да се избегнат пдредени
малверзации пд страна на кприсниците на кпмунални услуги сп мерните инструменти.


ппставуваое на впдпмери на сите краци штп впдат кпн викендици и
индустриска зпна

За ппдпбра кпнтрпла на пптрпщувашката на впда пптребнп е да се ппстават
впдпмери на сите краци щтп впдат кпн викендиците и индустриската зпна. Сп тпа би се
дпбиле пппрецизни ппдатпци пкплу пптрпщената впда и загубите на истата.


набавка на ппвеќе нпви впдпмери за замена на неисправните впдпмери

Вп 2011, 2012. 2013 и 2014 гпдина беще извщена акција за замена на
неисправните мерни инструменти (впдпмери) на кприсниците на кпмунални услуги.
Од истата се увиде дека имаще пптреба пд ппгплем брпј на впдпмери затпа щтп
имаще гплем брпј на заинтерсирани кприснци кпи ппбараа да си ги прпменат свпите
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мерни инструменти. Затпа е пптребнп набавка на ппвеќе нпви впдпмери затпа щтп се
предвидува истата акција да прпдплжи и да се спрпведува и вп 2015 гпдина.
За вп иднина предлагаме да се ппстават нпви мерни инструменти (впдпмери)
кпи ќе бидат ппставени на трптпарите за ппдпбар пристап дп нив и ппбрзп шитаое на
истите.



набавка на делпви: плпвни плпмби, жица за плпмбираое, пластични сппјки
пд ½ и пластични сппјки пд ¾
Овие делпви се пптребни за плпмбираое на мерните инструменти
(впдпмерите).



набавка на ХТЗ ппрема за инкасатприте

За пптребите на инксастприте пптребнп е да се набави ХТЗ ппрема и тпа:
рабптни пдела и кабаници.


набавка на канцелариски материјали

Од канцелариски материјал за пптребите на инкасатпрската служба пптребнп е
да се набави: тетратки (гплеми и мали), пенкала, мпливи, маркери, хартија.


набавка на мптпр “скутер”

За ппбрзп и ппефикаснп изврщуваое на рабптните задаши и врщеое на ппшести
кпнтрпли на кприсниците на кпмунални услуги ќе биде пптребнп да се набави мптпр
“скутер”.


набавка на кпмпјутер и печатач

За ппбрзп и ппефикаснп изврщуваое на рабптните задаши ќе биде пптребнп да
се набави кпмпјутер и пешаташ.

Истп така, вп 2015 гпдина се предвидуваат да се спрпведат и следните
дппплнителни активнпсти:



Вп пднпс на ппдпбруваое на наплатата ќе се направат максимални наппри за
згплемуваое на прпцентпт на наплатата, акп е пптребнп и сп кпристеое на
непппуларни мерки какп щтп е птужуваое на кприсниците кпи нередпвнп ги
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ппдмируваат сметките за пптрпщена впда и пстанати кпмунални услуги и
спрпведуваое на акции за прекин на исппраката на впда и пстанати кпмунални
услуги на пвие кприсници


Спрпведуваое на ппшести кпнтрпли сп цел пткриваое на диви приклушпци на
впдпвпдната мрежа и нивнп санкципнираое.



Преземаое на активнпсти за пткриваое на загубите на впда вп впдпвпднипт
систем



Спрпведуваое на акција за утврдуваое на вистинската спстпјба на квадратурата
на делпвните прпстпри и двпрните места на правните и физишките лица пкплу
изнесуваоетп и фактурираоетп на птпадпт пд истите



Ппсета на физишки и правни лица кпи имаат запстанат дплг и ппнуда за
склушуваое на дпгпвпри за измируваое на запстанатипт дплг на рати



Впдеое на евиденција пкплу пптрпщувашката на впда месешнп и висината на
фактурираоетп



Влпжуваое на наппри мерните инструменти (впдпмери) на кприсниците на
кпмунални услуги ппредпвнп да бидат шитани пд страна на инкасатприте, а се
сп цел да се има пптпшни ппдатпци пкплу пптрпщената впда пд впдпвпднипт
систем

Ппдатпците ги дпставиле:
Кирчп Стпјанпвски
_____________________
Игпр Стпјанпв
_____________________

ЈКП „Кпмуналец”
в.д.Директпр
____________________
Делчп Динев
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