Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02),
член 132 став 3 од Законот за енергетика (Сл. Весник на РМ бр.16 од 10.02.2011 година) и
член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка – пречистен текст - („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ – бр.8/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата
одржана на ден 30.11.2012 година, донесе

ПРОГРАМА
за активности на Општина Крива Паланка
во областа на енергетска ефикасност на за 2013 година
I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Општина Крива Паланка, согласно член 132 став 1 од Законот за енергетика (Сл.
Весник на РМ бр.16 од 10.02.2011 година) има изготвено сопствена локална програма за
енергетска ефикасност за периодот 2012-2014 година.
Главна долгорочна цел на Програмата за енергетска ефикасност е да се намали
потрошувачката на енергија во објектите под општинска управа и уличното осветление во
општината, со што позитивно ќе се влијае врз подобрувањето на локалните економски
состојби и намалувањето на буџетските трошоци.
Основните цели на оваа
годишна програма за 2013 година произлезени од тригодишната програма за енергетска
ефикасност, а се:
-Зголемена свест за енергетски заштеди кај одговорните лица во општината кои
донесуваат одлуки, извршителите и крајните потрошувачи,
Зголемени инвестиции и зголемена примена на мерките за енергетска ефикасност
во објекти кои се во сопственост или се користат од страна на Општина Крива
Паланка
Подобрување на контролата на потрошувачка и заштедата на енергијата во овие
институции
- Поттикнување на зголемувањето на капиталните инвестиции во другите сектори
(образованието, детските градинки и културата) на општината, како резултат на
заштедите на енергија,
Позитивното влијание од намалувањето на потрошувачката на енергија од аспект на
заштита на животната средина
II. ПРЕДВИДЕНИ AКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Крива Паланка за имплементација на Програмата за
енергетска ефикасност за 2013 година, во главно се произлезени од тригодишната
програма за енергетска ефикасност, а се однесуваат на предвидените проекти се:

Р/б

Име на проект

1.

Обука на вработените од општинската администрација и
од локалните институции за енергетска ефикасност
Замена на дел од светилките на уличното осветление со
штедливи и енергетски ефикасни светилки
Реконструкција (замена на кров, столарија и греење) на
детска градинка Детелинка
Изградба на енергетски ефикасна зграда – преку ЈПП
Реконструкција на дел од објектот на Домот за ученици –

2.
3.
4.
5.

Вкупна вредност
(во МКД)
100.000,00
2.000.000,00
3.500.000,00
15.000.000,00
1.500.000,00

Боро Менков
Осветлување на кејот – велосипедската патека
Замена на кров во ПОУ во с.Луке
Воведување на централно греење во ПОУ
с.Мождивњак

6.
7.
8.

-

во

600.000,00
500.000,00
1.200.000,00

Обука на вработените од општинската администрација и од локалните
институции за енергетска ефикасност

Во општината не постои посебно одделение или сектор кое се занимава со
проблематиката поврзана со енергетската ефикасност, туку има само назначено лице и
контакти од локалните институции. Поради се поголемата потреба од имплементација на
мерките за енергетска ефикасност, во општината треба да се посвети поголемо влијание
на кадровиот потенцијал кој ќе биде одговорен за енергетска ефикасност. Заради тоа,
неопходно е во 2013 година да се стави поголем акцент на обука на соодветните кадри од
општината и локалните институции за мерките за енергетска ефикасност, како и за
подготвување на апликации и аплицирање во европските и другите расположиви фондови.
Вкупно проценети средства за оваа активност се 100.000,00 денари. Најголем дел од
средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на општината, а се очекува и дел донаторски
средства.
-

Замена на дел од уличното осветление со штедливи и енергетски ефикасни
светилки

Согласно Програмата за енергетска ефикасност 2012-14 година се предвидува
замена на уличното осветление со штедливи светилки, со инвестиција од вкупна вредност
од околу 7.500.000,00 денари. Програмата предвидува замена на живините со натриумови
сијалици, примена на светилки со принцип на ЛЕД диоди на дел од јавните површини и
доизградба или замена на останатото осветление во градот. За 2013 година, согласно
приоритетите, расположивите средства и постоечките фондови се предвидува инвестиција
од околу 2.000.000,00 денари.
-

Реконструкција на кров, столарија и греење на ОЈУДГ ДЕТЕЛИНКА

Состојбата со објектот на ОЈУДГ Детелинка која се наоѓа на ул. Св. Јоаким Осоговски
во однос на енергетската ефикасност е во многу лоша состојба, со оштетена столарија,
нефункционално парно греење, кров без изолација, што води кон огромни загуби на
електрична енергија и неквалитетна услуга на истата. Поради тоа е потребна
реконструкција на објектот со замена на кровната конструкција и вградување на изолација,
замена на дотраената дрвена столарија со нова ПВЦ-столарија и реконструкција на
парното греење со монтирање на нови дополнителни грејни тела. Вкупната инвестиција се
проценува на околу 3.500.000,00 денари, а средства се очекуваат од Министерството за
образование и од Европските фондови (со акцент на ИПА Програмата)
-

Изградба на енергетски ефикасна зграда на општината

На местото на поранешната зграда на прекршок, се гради нов објект со примена
методот на јавно - приватно партнерство на општината. Проектот предвидува изградба
нова зграда со примена на градежните препораки за енергетска ефикасност. Објектот
очекува да биде готов во текот на 2013 година, а вкупната вредност на делот што
однесува на енергетската ефикасност се предвидува на околу 15.000.000,00 денари.
-

на
на
се
се

Реконструкција на објектот на Домот за ученици – Боро Менков

Состојбата на објектот е подобрена со реконструкција на еден негов дел. Потребни се
мерки за енергетски ефикасност на останатите крила од објектот. Тие предвидуваат
подобрување на фасадата, реконструкција на кровот и поставување на панели за
потребите на кујната. Проценета инвестиција е 1.500.000,00 денари.
-

Осветлување на кејот – велосипедската патека

Во рамките на проектот „Велосипедски патеки за граѓаните од Ќустендил и Крива
Паланка“, финансиран од ИПА Програмата за прекугранична соработка е предвидено
осветлување на патеките што ќе бидат изградени покрај кејот на Крива Река во центарот на
градот со ЛЕД диоди. Вкупна инвестиција на овој зафат се проценува на околу 600.000,00
денари, а целата инвестиција ќе се покрие со средствата од проектот/програмата.
-

Замена на кровна конструкција во ПОУ во с.Луке

Кровната конструкција на училиштето во с.Луке е дотрајана и во многу лоша состојба, за
што е потребна целосна реконструкција. Вкупна предвидена инвестиција е околу
500.000,00, а средствата се очекуваат од Министерството за образование.
- Воведување на централно греење во ПОУ во с.Мождивњак
Мождивњак е единствено село во Крива Паланка со позитивен прираст на населението,
поради што се јавува потреба од соодветен објект за квалитетно образование на
локалното население. За таа цел е потребно вградување на централно грејање во објектот.
Инвестицијата е проценета на 1.200.000,00 денари, а средствата се предвидени од
Министерството за образование.
III. ФИНАНСИРАЊЕ
Предвидените активности со Програмата за енергетска ефикасност за 2013 година
ќе се покриваат со финансиски средства преку Буџетот на Општина Крива Паланка, кои се
предвидени за 2013 година, финансиски средства од Буџетот на Република Македонија,
преку Министерството за образование, спонзорства, донации.
Советот на Општина Крива Паланка при имплементација на Програма ќе поддржи
обезбедување и на друга помош од:
- Јавни претпријатија
- Трговски друштва и други правни и физички лица
- Фондации
- Соработници од земјата и странство
- Други извори
IV. РАСПОРЕД НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА
Содржините предвидени со оваа Програма се финансираат со посебни ставки во
Буџетот на Општина Крива Паланка.
По потреба Програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се
во согласност со целите на Програмата.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 07 –3586/9
17.11.2012 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска

