Врз основа на Законот за градежно земјиште („Службен Весник на РМ“ бр.17/11,
53/11, 144/12 и 25/13), Правилникот за степенот на уреденост на градежното
земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното
земјиште според степенот на уреденост („Службен весник на РМ“ бр.93/11) и член 14
од Статутот на Општина Kрива Паланка – пречистен текст („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“, бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на 07.11.2016 година, донесе

ПРОГРАМА

за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување
во Општина Крива Паланка за 2017 година

Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување во
Општина Крива Паланка за 2017 година, всушност претставува продолжение на
имплементацијата на Програмата од 2016 година. Притоа, истата е надополнета со
одредени нови активности, произлезени од работата на терен и новосоздадените
услови за изминатата година и е предвидено истата да ги опфати следните активности:
А. Изработка на техничка документација;
Б. Изградба на јавно осветлување;
В. Реконструкција на постојниот инсталиран систем за јавно осветлување
Г. Довршување на јавното осветлување - поставување на дополнителен број
на светилки; и
Д. Тековно одржување на јавното осветлување и реконструкција на мерниот
систем за јавно осветлување.
А. Изработка на техничка документација
Во програмата за 2017 година покрај активностите поврзани со изградба и
одржување на постоечкото јавно осветлување, се предвидува и изработка на проектнотехничка документација за:
- замена на постоечките инсталирани светилки со лед или други соодветни
штедливи светилки на во централното градско подрачје
- изградба на јавно осветлување за новиот т.н. „руски пат“ кон манастирот
- изградба на јавно осветлување на локација од спој на ул.„Вардарска“ со М2 место викано Тополки; и за некои други локации по потреба.
За реализација на овие активности во 2017 година ќе бидат инвестирани
300.000,00 денари.
Б. Изградба на јавно осветлување
Во 2017 година општината ќе продолжи со изградба на јавно осветлување и
проширување на мрежата кон следните локации:
- дел од заобиколница–потег спроти перална Тоше до дел спроти Бег.Бавчи
- дел од заобиколница – потег Бегови бавчи – мост кај петља на влез во град
- пешачка патека Зелен пазар – Шанин мост и локалитет Зелен пазар
- од спој на ул.„Вардарска“ со М2 - место викано Тополки;
- дел од с.Конопница – потег Деловодци накај Булина падина
- дел од ул. „Пиринска“ према бивш Ловачки:
- нас. „Белево“ покрај долот;
- пешачка патека од ул.„Моша Пијаде“ – Трновска маала;
- с.Конопница (повеќенаменско игралиште- м.в. рампа);
За реализација на овие проекти во 2017 година ќе бидат инвестирани
1.500.000,00 денари.
В. Реконструкција на постојниот инсталиран систем за јавно осветлување
Во 2017 година ќе се продолжи со реконструкција на постојниот систем за јавно
осветлување со замена на постојниот тип на светилки кои се со живини сијалици 125W
со поставување на нов тип на светилки со натриумови сијалици 70 и 110W и неонски
сијалици 55W.

Со реализација на овој проект ќе се добие поквалитетно осветлување, помала
потрошувачка на електрична енергија и со поголемо време на траење.
За реализација на овој проект во 2017 година ќе бидат инвестирани 1.200.000,00
денари.
Г. Довршување на јавното осветлување - поставување на дополнителен број
на светилки
За довршување на веќе постојниот систем на јавно осветлување со поставување
на дополнителен број на светилки, електрични столбови и проводник ќе бидат
потребни 200.000,00 денари, а ќе има активности на улиците - „Коце Металец“,
нас.Трештен Дол, нас. Скрљава ул.„Димитар Арсов“, ул.„Осоговска“, населба Дурачки
самоков и селата: Жидилово, Узем, Дурачка Река, Конопница (м.в. Река и м.в. Добрава),
с. Мождивњак (м.в. Кајсторци, Чивлк) и с. Градец (Мезовски ливади) и други населени
места каде има потреба и технички можности за поставување на светилки.
Д. Тековно одржување на јавното осветлување и
реконструкција на мерниот систем за јавно осветлување
Во делот што се однесува на тековното одржување, во 2017 година покрај
основното одржување на постојниот инсталиран систем за јавно осветлување и замена
на прегорени сијалици и оштетени делови и елементи на светилките и столбовите, ќе
се продолжи со одвојување на мерните системи во трафостаниците со цел да се изврши
комплетно осамостојување на системот за јавно осветлување и ќе се подобри
ефикасноста на самиот процес на одржување.
Во 2017 година ќе продолжи и тековната реконструкција на постојната мрежа на
разни локации со поставување/замена на постоечките со изолирани проводници и
дотраени столбови во соработка со ЕВН.
Заради подобрување на услугата за јавно осветлување, но и приклучување на
нови корисници на јавнo осветлување, планирано е и поставување на нови мерни
системи за јавното осветлување и тоа:
- село Тлминци;
- село Мождивњак (м.в. Антовци);
- село Кркља – м.в.Лештарци - Назрци.
За тековно одржување на постојниот инсталиран систем за јавно осветлување и
набавка на резервни делови и материјали, одвојување на мерните системи во
трафостаниците и инсталирање на нови мерни системи ќе бидат потребни 1.300.000.00
денари.
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

1. Приходи од наплата на такса за јавно осветлување..
.................
12.100.000,00
2. Други извори на финансирање ............................................................................
2.000.000,00
Вкупно:
14.100.000,00
РАСХОДИ

1. Потрошена електрична енергија за јавно осветлување ......................
9.600.000,00
2. Изработка на техничка документација ............................................................
300.000,00
3. Изградба на јавно осветлување ............................................................................
1.500.000,00
4. Реконструкција на постојниот инсталиран систем за
јавно осветлување ........................................................................................................
1.200.000,00
5. Довршување на јавно осветлување-поставување на дополнителен
број на светилки ...........................................................................................................
200.000,00
6. Тековно одржување на јавното осветлување и реконструкција
на мерниот систем за јавно осветлување .......................................................
1.300.000,00
Вкупно
14.100.000,00
Контрола на спроведувањето на Програмата по однос на динамиката и
наменското користење на средствата ќе врши Општина Крива Паланка.
Бр. 09-3130/35
07.11.2016 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски

