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Извештај за работењето на ЈКП Гази Баба – 2007 

за периодот од 01.01.2014 -31.12.2014 

 

 

Во текот на 2014 година продолжи со извршување на дејностите за кои 

беше и формирано: одржување на чистотата на јавните површини на 

подрачјето на општина Гази Баба како и водоснадбување на дел од 

населените места во руралните делови на општината и тоа: 

Црешево,Смилковци,Виниче и Булачани. 

 На крајот на 2013година ЈКП Гази Баба – 2007 изготви 2 програми 

за работа во 2014 година од кои Програма за уредување, озеленување 

и одржување на чистотата на јавните површини на подрачјето на 

општина Гази Баба под бр. 02-113/4 од 2013год,и програма за 

водоснадбување на населените места во руралниот дел на општина 

Гази Баба  бр02-113/5 од  2013 год усвоени од Управниот Одбор на ЈКП 

Гази Баба – 2007 на состанокот одржан на 18-та седница на 18.11.2013 

година за кои согласност даде и Советот на општина Гази Баба под  

бр07-5140/5 и 07-5140/6 од 29.11.2013 год. 

 

 

Од страна на општината Гази Баба назначени се : Трајан Петровски и 

Aднан Ајрула кои вршеа непосреден надзор над изивршувањето на 

работите, како и прегледување и заверување на ситуациите за сите 

извршени работи од страна на ЈКП Гази Баба- 2007. 
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Со реализација на програмите се започна на почетокот на 2014  година. 

 Благодарение на Општина Гази Баба во текот на годината беа 

ангажирани 60 лица кои живеат на територија на Општината . 

 Ефектот од ангажирањето на овие луѓе е евидентен. 

 

Од она што беше предвидено во прогарамата за уредување, 

озеленување и одржување на чистотата на јавните површини е 

реализирано со формирање на пунктови по одделни населени места, и 

тоа: Ченто- во делот на Културниот дом, Маџари – Киното, 

Автокоманда – кај О.У. Стив Наумов, Железара- Урбана заедница и  во 

населеното место  Нова Колонија. Во останатите населени места каде 

нема пунктови е ангажирано барем едно лице. Во план е во наредната 

година да се направи пункт и во населеното место Црешево со што ке 

се подобри квалитетот и  контролата на извршените работи, а ке се 

овозможи и уплата на сметки за вода во пунктот.  

 Во урбаниот дел на општина Гази Баба беа третирани 

површините во населените места: Железара, Автокоманда, Триангла, 

Керамидница,  Маџари, Хиподром и Ченто согласно законските прописи: 

Закон за локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр. 5/2002 год) и 

Законот за град Скопје (Службен весник на РМ бр. 55/2004 год) кои се 

надлежност на Општина Гази Баба односно не се под ингеренција на 

јавните претпријатија на град Скопје. 
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 Во руралниот дел на Општината беа третирани површините: 

1. Во н.м. Раштак: 

- улицата од училиштето до влезот на с. Булачани во должина од 

1000 метри; 

2. Во н.м. Булачани: 

- главната улица од излез на с. Раштак до црквата во с. Буалчани 

во должина од 1500 метри; 

3. Во н.м. Црешево: 

- улицата од влезот на селото до излез према с. Булачани во 

должина од 800 метри; 

- улицата према с. Виниче и тротоарот до училиштето во должина 

од 700 метри; 

- пристап кон амбулантат, црквата, месната заедница во должина 

од 400 метри; 

- патот према с. Смилковци во должина од 500 метри; 

- површината во сред село кај мостот 1000 метри 

- автобуските постојки. 

4. Во н.м. Виниче: 

- улицата од училиштето во с. Црешево до крај на асфалтот во 

должина од 2500 метри; 

- автобуската постојка. 

5. Во н.м. Смилковци: 

- главната улица од влезот на селото до црквата во должина од 

1200 метри; 

- пристапот кон Црквата; 
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- спортското училиште со површина од 800 метри; 

- автобуските постојки 

 

6. Во н.м Брњарци: 

- два пристапни пата во должина од 1800 метри; 

- автобуските постојки. 

7. Во н.м. Страчинци: 

- пристапниот пат кон селото во должина од 2000 метри; 

- пристапот кон подрачното училиште Кирил и Методиј; 

- автобуските постојки. 

8. Во н.м. Стајковци: 

- улицата на излез од с. Сингелиќ до клучката на заобилоницата во 

должина од 1500 метри; 

- плоштадот во средсело со месната заедница , амбулантата. 

- Основното училиште со површина од 2000 метри; 

- Притапен пат кон црквата во должина од 205 метри; 

- Патот што води кон село Страчинци (до заобиколницата) 

- Автобската постојка. 

9. Во н.м. Сингелиќ 

- Главниот пат од н. Ченто до влез на с. Стајковци во должина од 

1500 метри; 

- Пристапот кон основното училиште 25-ти Мај; 

- Патот што води кон Попова населба во должина од 1000 метри. 

10. Во н.м Инџиково: 

- притапниот пат од населба Ченто во должина од 2000 метри; 

- спортското игралиште со површина од 1000 метри; 

- притапен пат кон црквата; 
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- трите поглавни улици што го опфаќаат селото во должина од  

2500 метри; 

- автобуските постојки. 

 

11. Во н.м. Ергеле: 

- влезната улица во должина од 200 метри; 

- широчината кај детските лулашки со површина од 400 метри; 

- автобукста постојка. 

12. Во н.м. Трубарево: 

- улицата од црквата према Пуста Кула во должина од 2000 метри; 

- површината пред месната заедница 800 метри; 

- улицата према стопанството во должина од 200 метри; 

- улица Панче Печев; 

- автобуските постојки. 

13. Во н.м. Гоце Делчев: 

- две пристапни улици во должина од 300 метри; 

- просторот кај месната заедница 200 метри; 

- детскиот парк; 

- автобукста постојка. 

Во н.м. Јурумлери: 

- влезната улица во должина од 800 метри; 

- плоштадот со површина од 400 метри;улицата во Дунек во 

должина од 550 метри; 

- кошаркарското игралиште со површина од 400 метри; 

- улицата од амбулантата до ромското маало во должина од 500 

метри; 

- автобуските постојки. 
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14. Во н.м. Колонија: 

- пристапниот пат кон основнот училиште Његош во должина од 400 

метри; 

- проторот околу месната заедница, културниот дом со површина од 

2000 метри; 

- спортското игралиште (асфалтно) со површина од 800 метри; 

- автобуските постојки. 

 

Покрај активностите опфатени во програмата на ЈКП Гази Баба – 2007 

вршевме и други активности како што се косење и уредување на 

дворовите  на основните училишта, градинките, ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјални работи на град Скопје, СОС Детско село, 

поликлиниката во Ченто, амбулантите во Автокоманда и Маџари, 

земјоделскиот факултет и други устанои кои поднеле барање да ЈКП 

Гази Баба – 2007.  

 

Благодарение на купеното тракторче за косење на трева посебно беа 

беа третирани фудбалските игралишта во нашата Општина, со што им 

се овозможија подобри услови мза спортуванје на младите од насата 

општина.  

 Посебно треба да ја нагласиме одличната соработка со ЈП 

Комунална хигиена,Водовод и канализација и Паркови и зеленило-

Скопје за време на поплавите на нашата општина. 

 ЈКП Гази Баба – 2007 учествуваше во чистење на шахтите во 

Општината, а ЈП Водовод и канализација помогна стручно при 

поставување на хлоринаторите во Виниче и Булачани. 
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 Во заедничка соработка со ЈП Паркови и зеленило на 

територијата на нашата општина беа исечени голем број на дрва кои 

беа обележани од стручните служби на град Скопје. 

ЈКП Гази Баба -2007 активно зема учество во акцијата Ден на дрвото 

како со земање садници од Прилеп, Крива Паланка и Куманово така и 

со засадување на истите.  

Во текот на 2014 год ЈКП Гази Баба – 2007 изврши комерцијални  

комунални услуги од кои оствари приход од 1 053 612.00 ден. 

     *** Во тековната 2014-та година, Јавното комунално претпријатие 

Гази Баба-2007 продолжи да стопанисува со водоводните системи во 

населените местта:Смилковци,Црешево,Виниче и Булачани. И во текот 

на оваа година овие населени места беа снабдувани континуирано со 

чиста вода за пиење. 

Во таа насока беа превземани сите мерки за непречено 

функционирање на овие водоводни системи . 
  Тоа подразбира континуирано следење на дотокот на вода во  овие 

системи ,навремено  детектирање на дефектите  и нивно отстранување,  

како и одржување и следење на квалитетот на водата за пиење. 

 

  Oваа година водоснадбувањето се одвиваше континуирано, 

благодарение и на хидролошките услови кои оваа година ни беа 

наклонети, особено за населеното место Булачани ,каде што во 

летниот период издашноста на изворите се намалува. 

 На овој водоводен систем моментално се приклучени 233 корисници.  

        Во зимскиот период имавме одредени потешкотии во пристапот на 

одредени зафати на вода, хлоринаторни станици, и резервоари од 

водоводните системи. 
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 И покрај тоа не беше доведено во прашање водоснадбувањето на 

граѓаните со чиста вода за пиење.  

Во справување со овие проблеми по однос на движење по овие терени  

ни помогна и набавката на теренско возило Лада Нива. 

 

 И во текот на изминатата година продолжија активностите за 

реконструкција на застарената водоводна мрежа од другиот дел на 

населеното место Булачани,и тоа на дел од примарната мрежа. 

Поради одредени технички проблеми до крајот на годината еден дел од 

примарната мрежа остана недовршен. Исто така и довршувањето на 

секундарната мрежа и оформувањето на водомерни шахти и 

поставување на водомери не се реализира. 

 

Поради тоа   Јавното комунално претпријатие Гази Баба-2007 не ја 

заокружи опфатноста со стопанисување на целото населено место ,кое 

да потсетиме со вода за пиење се снабдува преку два одвоени 

водоводни системи. 

И во населеното место Раштак ,Општината превземаше одредени 

активности за подобрување на зафатот на вода кон Пречистителната 

станица. За  обезбедување на поголеми резерви на вода во оваа 

населено место планирана е изградба на нов резервоар. 

 

 Покрај изградбата на нов резервоар, потребно е да се изврши и 

реконструкција на застарената инсталација на секундарната водоводна 

мрежа ,се со цел за подобрување на условите за снабдување на ова 

населено место со чиста вода за пиење. 
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 За подобрување на квалитетот и исправноста на водата за пиење, ЈКП 

Гази Баба – 2007 во текот на 2014 год. изврши репарација на 

хлоринаторите,во населените места Виниче и Булачани со што се 

овозможи редовно хлорирање на истата. 

Потврдата на квалитетот на водата за пиење  ја дава Центарот за јавно 

здравје (ЈЗО Завод за здравствена заштита Скопје). 

Јавното комунално претпријатие има склучено договор со овој  Центар 

за редовна и периодична хемиска и  микробиолошка анализа. 

Резултатите од овие анализи Центарот ги доставува до Јавното 

комунално претпријатие, кое пак понатаму ги става на увид  до 

релевантните институции како што се Општината и претставниците на 

населените места, односно претседателите на месните заедници на 

Виниче , Булачани,Црешево и Смилковци. 

   Според овие резултати водата за пиење е со висок квалитет, односно 

добри физички и хемиски показатели, како и отсуство на тешки метали.   

   

 ЈКП Гази Баба – 2007 во своето работење превзема активности за 

нормално функционирање на водоводните системи. 

 Превенирањето и санирањето на дефектите на водоводните ситеми се 

составен дел од активностите на Јавното комунално претпријатие. 

Слабиот квалитет на изведба на одредени делови од водоводните 

системи резултираше со соголем број на дефекти како на примарната 

така и на секундарната мрежа. 

Истите беа редовно и успешно санирани. 

Во понатамошниот текст хронолошки ]е бидат наведени одреден број 

на активности поврзани со одржување на инфраструктурата на 
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водоводните системи, како и дефекти кои се случија и кои беа санирани 

во тековната 2014 година. 

 Во почетокот на годината извршивме механичко чистење на 

резервоарите во н.м Булачани и Виниче. 

Овој период од годината е погоден за овие активности бидејки има 

доволна количина на вода и може да се испушта водата од 

резервоарите заради оваа операција. 

Во текот на пролетните месеци извршена е проверка на состојбата на 

пломбите на водомерите во водомерните шахти, како и проверка и 

замена на катанците од вратите на резервоарите, преливните комори 

како и распределителни шахти. 

 

Во истиот период извршена е замена на нефункционалните 

вентили,или промена на нивните надградби(печурки),заменети се 

одредени  делници со пластично црево од 1" и од 3/4" и звршена е  

замена на приклучни пластични полуспојки и спојки ,како и искршени 

стакла на водомерите. 

По потреба овие активности се одвиваа во текот на целата тековна 

2014 година. 

Меѓу првите дефекти во ова година беше дефектот на главниот 

цевковод во н.м.Смилковци, на водоводна цевка ф90 мм на место 

непосредно до приклучок за хидрант. 

Дефектот е саниран со вградување на парче цевка ф90х1м и две жибо 

спојки ф90мм. 

Во првиот месец од годината поради дефект на затворач(пловак) во 

преливна комора во н.м.Виниче, истиот е заменет со нов лептир со 

пловак ф80мм. 
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Во почетокот на Февруари саниран е дефект на крак од цевковод ,во 

месноста Црвеника во н.м.Црешево на цевка ф75мм од водоводниот 

систем на оваа населено место.  

Истиот е саниран со парче цевка ф75мм и должина од 1,5м. 

Во наредните два месеци имавме уште три дефекти на овој крак од 

водоводната мрежа при што вградивме 4м цевка(пластична) ф75мм, 

како и четири жибо спојки ф75мм. 

При санација на овие дефекти констатиравме дека овој крак од 

водоводната мрежа во должина од околу 300- 400м е со многу слаб 

квалитет на цевки поради што се случуваат голем број на дефекти. 

 

Поради тоа планираме во оваа 2015 година да го обновиме овој крак 

комплетно, со нови квалитетни цевки и нови водоводни приклучоци со 

што ]е ги надминеме честите дефекти при што се растура големо 

количество на чиста вода за пиење. 

Кон крајот на месец февруари се случи дефект во н.м.Виниче на 

главната доводна цевка ф110мм пред резервоар во месноста Крастова 

глава во н.м.Виниче. 

При тоа се вградени две нови жибо спојки ф110мм. 

Во овој период е извршен водоводен приклучок на нов корисник во 

н.м.Булачни, при што се употребени одредени приклучни елементи 

како: Една огрлица ф63мм,две пластични спојки,две пластични 

полуспојки,еден вентил ф3/4",богнови 4-ком.како и  пластично црево 

ф3/4"со должина од 25м. 

Во почетокот на месец март два пати е саниран дефект на секундарна 

мрежа во истото населено место испод Црква при што се употребени и 

одредени материјали како:пластични спојки ф1"ипластично црево 20м. 
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Исто така во овој перид во н.м.Смилковци саниран е дефект на истата 

локација, на двете доводни цевки за Црешево и Смилковци ф110мм. 

Поради големината на дефектот за ископ користевме багер,пумпа за 

вода како и агрегат за струја. 

Едната цевка е метална и дефектот го саниравме со една огрлица 

ф110мм,додека дефектот на другата цевка го саниравме со 

вметнување на парче цевка ф110мм и должина од 2м и две жибо спојки 

ф110мм. 

Во средината на месецот извршивме замена на хидрант ф80мм во 

н.м.Црешево ,со репариран хидрант. 

Во овој период саниран е и дефект на цевка ф63мм на крак од 

водоводна мрежа во н.м.Булачани.При тоа се вградени, две жибо спојки 

ф63мм и парче цевка ф63мм во должина од 1м. 

Исто така во овој период, во населеното место Смилковци, извршено е 

испуштање (испирање) на водоводната мрежа преку испусните 

вентили и хидранти. 

Кон крајот на месецот извршена е интервенција на два водоводни 

системи во н.м Булачани и Смилковци ,при што се вградени следните 

елементи:Две надградби (печурки) од 1",два вентила ф1",две 

пластични полуспојки ф1"и црево пластично 1"и должина од 10м и една 

огрлица ф63мм. 

Во почетокот на месец Април извршена е репарација на заптивањето  

со промена на дихтунг и заптивање околу навојното вретено ,на 

пропусен вентил ф90мм во н.м.Булчани ,на раскрсница према 

Основното училиште. 
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На истиот овој потег саниран е дефект на водоводна цевка ф63мм на 

водоводен приклучок при што е променето, една огрлица ф63мм,една 

полуспојка ф3/4",парче црево3/4"и должина 2м,како и две пластични 

спојки ф3/4". 

Една огрлица ф63мм е вградена при санација на водоводен приклучок 

кај корисник во н.м.Булачани ,при што е променета и една надградба 

(печурка) на вентил ф3/4"во водомерната шахта. 

При крајот на месец Април извршивме замена на 23 испукани, и стакла 

на водомери кои не се читаат во сите населени места. 

 

Истиот период извршивме водоводен приклучок на нов корисник во 

н.м.Булачани при што ги вградивме следниве елементи :Огрлица 

ф75мм,полуспојка ф3/4",две спојки ф3/4",вентил(пропусен) ф3/4"и 

пластично црево ф3/4" во должина од 15м. 

На 22.05.2014год.извршена е замена на пловак со лептир со репариран 

пловак во резервоар во н.м. Виниче . 

Донирани се две жибо спојки ф63мм на непревземениот дел од н.м 

Булачани. 

На самиот крај на месец Мај саниран е дефект на воздушен 

вентил(регулатор на притисок) во н.м Виниче, и извршена санација на 

дефект во водомерна шахта, со промена на надградба на вентил ф1"и 

пластична полуспојка ф1". 

Во почеток на месец Јуни заменета е спојка ф90мм во шахта на главна 

водоводна цевка за н.м.Смилковци ,покрај  Автопат кај заобиколницата. 

При овој дефект користевме пумпа и агрегат за струја за отстранување 

на големото количество на вода од  шахтата ,која е поврзана со уште 

една шахта ,така да водата се префрла од едната во другата шахта. 
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На 01.07.2014 год.извршен е ремонт на затворач со пловак во 

резервоар кај Црква во н.м.Виниче. 

Наредните денови во н.м.Црешево изваден е хидрант ф80мм истиот 

репариран со промена на бронзана пиксна и заптивна гума ф80мм и 

повторно монтиран на водоводна мрежа. 

Исто така извршен е водоводен приклучок на Црква Св.Јован во 

н.м.Црешево ,при што е вградено:Една огрлица ф75мм ,полуспојка 

ф3/4",две спојки ф3/4",вентил пропусен ф3/4" и пластично црево во 

должина од 30м. 

 

Во овој период санирани се три дефекти кај корисници од 

н.м.Црешево,Булачани и Виниче ,при што се вградени:два пропусни 

вентили ф1",две полуспојки ф1" ,еден пропусен вентил 3/4" и пласично 

црево ф3/4"и должина 7м. 

На самиот почеток на месец Август саниран е дефект на главна 

доводна цевка ф110 од водоводната линија за населено место 

Смилковци,на потег према Црешево,непосредно до местото каде 

минатата година  ни се случија два дефекта, поради движење на 

товарни возила на дел од трасата над цевководот.  

Дефектот е саниран со вградувње на парче цевка ф110мм и две жибо 

спојки ф110мм. 

Кон средина на истиот месец повторно е интервенирано на дефект на  

цевководот во н.м.Црешево во месноста Црвеника на цевка 

ф90мм(ве]е четврти дефект на оваа линија). 

При тоа е вградено парче цевка ф90мм и должина од 2м. 

Во меѓувреме извршени се два  приклучока на нови корисници,при што 

се вградени и одредени материјали како:две пластични полуспојки 
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ф3/4",четири пластични спојки ф3/4",четири богнови ф3/4",два пропусни 

вентили 3/4" како и пласично црево ф3/4"-30м. 

Во средина на месецот саниран е дефект на крак ф5/4" од водоводната 

мрежа во месноста Црвеника према лозјата .При тоа е заменет дел од 

водоводната мрежа во дворотна еден корисник со вградување на 

поцинкувана цевка   ф5/4". 

На крајот на месец Септември ве]е го саниравме и петиот по ред 

дефект на линијата во месноста Црвеника, со вградување на парче 

цевка ф75мм и две жибо спојки ф75мм.   

Во месец Октомври саниран е дефект на крак од водоводна мрежа на 

цевка ф63мм во месноста Црвеника во последните ку]и.  

При тоа се вградени две жибо спојки ф63мм и цевка во должина од 

1,5м. 

Истиот месец извршено е механичко чистење на резервоар во 

н.м.Булачани. 

Во месец Ноември саниран е дефект на цевковод на цевка ф110мм, на 

главниот цевковод за Црешево ,покрај патот пред влезот на самото 

населено место.Истиот е саниран со две жибо спојки ф110мм и парче 

цевка ф110мм идолжина од 2м. 

Наредниот месец повторно е саниран дефект на главната водоводна 

цевка (метална) ф110мм ,за н.м.Црешево,покрај патот во 

н.м.Смилковци. 

Дефектот е саниран со вградување на една огрлица ф110мм. 

На ден 19 Ноември повторно е саниран дефект на проблематичниот 

дел од трасата во месноста Црвеника , на цевка ф75мм ,при што се 

употребени две пластични жибо спојки ф75мм и прче пластична цевка 

ф75мм и должина 1м. 
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Кон крајот на месец  Декември  саниран е дефект на крак од  водоводна 

мрежа во н.м.Булачани испод Црква на водоводно црево ф1".При што е 

заменет дел од него во должина од 15м со две пластични спојки ф1". 

   Поради честите врнежи измината година немаше недостаток на вода, 

така да водоснабдувањето во сите населени места беше редовно и без 

ограничување.                                                                                      

 За извршување  на секојдневните обврски во однос на одржување 

на  водоснадбителните системи во функција како  и санација на 

дефектите во водоводната мрежа ,потребни се: соодветна опрема и 

алат. 

 

Јавното комунално претпријатие Гази Баба-2007 располага со 

соодветна опрема и алат за извршување на својата дејност . 

На крајот од 2011и почетокот на 2012 година извршивме дополнителна 

набавка на опрема и алат со што ја зголемивме опременоста на 

претпријатието,за соодветната дејност.  

 Во однос на опремата на ЈКП Гази Баба – 2007 му недостасува 

уште еден ровокопач кој би се користел при поголеми дефекти,и 

ископувања за нови приклучоци, кои се наоѓаат на лош терен. 

   

 Покрај горенаведените активности ЈКП Гази Баба – 2007 врши 

редовно читање на состојбите на водомерите,изготвува и дистрибуира  

сметки за потрошена  вода до корисниците, и врши нивна наплата.  

За квалитетно спроведување на овие активности, како и континуирано 

следење на долговите и нивна наплата користиме софтвер  за ”Наплата 

на комунални давачки”,од фирмата Мегасофт плус –                     
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Битола, со што имаме подобар увид во наплатата и можност за 

селекција на неплатените сметки по број и по висината на долгот. 

 

Во текот на минатата година поради одлуката за„ определување на 

просечна месечна потрошувачка по семејно домакинство и степенасто 

зголемување на цената на прекумерно потрошена вода за пиење”, 

Мегасофт плус" направи измена во софтверот за да се прилагоди на 

настанатите промени. 

 

Моменталниот број на корисници на вода за пиење од населените 

места :Булачани, Црешево, Смилковци и Виниче се искачи на вкупно 

845, со тенденција за зголемување. 

Количините на вода за пиење дитрибуирани до крајните корисници во 

текот на 2014 година за населените места Црешево, Смилковци, 

Виниче и Булачани како и ефектот на реализација прикажани се во 

следната табела: 

 
Месец Фактурирани сметки Наплатени сметки 

01 125 212,00 134 979,00 
02 124 046,00 153 248,00 
03 127 410,00 148 197,00 
04 132 496,00 139 858,00 
05 137 094,00 180 439,00 
06 192 634,00 180 439,00 
07 210 062,00 161 386,00 
08 200 928,00 158 966,00 
09 142 479,00 205 662,00 
10 113 530,00 173 254,00 
11 111 956,00 148 356,00 
12 98 890,00 126 784,00 

Вкупно 1.716 737,00 1.863 722,00 
Наплата во % 108.5% 
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Поради временските прилики во тековната 2014 година ,која 
изобилуваше со врнежи,како и поради Одлуката за просечна 
потрошувачка на вода, по семејно домакинство и степенасто 
зголемевање   на цената над дозволената количина на вода, висината 
на вредноста на фактурираните сметки во 2014 година , е помала за 
614 797,00 денари во однос на претходната 2013 година. 
 
 
   
 Согласно законот за јавна чистота ЈКП Гази Баба – 2007 должно е 

да ги прифати и распореди лицата кои одлучиле глобата во износ од 50 

евра во денарска противвредност да ја заменат со Општокорисна 

работа на подрачјето на Општина Гази Баба. 

 

Од  оваа  година општокорисната работа се извршува само на пунктот  

Автокоманда,бидејки таму постојат сите услови за одработување, 

следење и фотографирање на лицата упатени на извршување на 

општокорисна работа. 

Во текот на 2014 година вкупно за општокорисна работа во Јавното 

комунално претпријатие се пријавиле 40 лица. 

Од нив 33 лица ја одработиле казната и зеле потврди, додека 

останатите не се појавиле на работа, не одработиле и не зеле потврда. 

 

Во 2014 година за прв пат ЈКП ГАЗИ БАБА -2007 Скопје оформи 

одделение за одржување, реконструкција и изработка на урбана 

опрема. 

 

Пред истекот на 2014 година Управниот одбор на ЈКП Гази Баба – 2007 

на својата 25-та седница одржана на 19.11.2014 год ги усвои 

програмите на ЈКП Гази Баба – 2007 за 2015 год под број 02-114/4 за 
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одржување на јавна чистота на јавни површини на подрачјето  на 

Општина Гази Баба и 02-114/5 за водоснабдување на населени места 

во руралниот дел на Општина Гази Баба за кои согласност даде и 

Советот на ОГБ на својата 25-та седница одрзана на  22.12.2014 год. 

под број 07-5006/9 и 07-5006/10. 

 
Превземени активности од страна на ЈКП ГАЗИ БАБА-2007 Скопје, 

во 2014 година. 
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Превземени активности во делот на јавната чистота за 2014 
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Превземени активности во делот на водоснабдувањето за 2014 
 

 
 
 
Превземени активности во делот на одржување и реконструкција на урабана 
опрема  
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