ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција и одржување на мрежата за јавното осветлување
во Општина Крива Паланка за 2019 година
Со Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување
во Општина Крива Паланка за 2019 година се утврдуваат приоритетите, активностите и
потребните средства и начините за подобрување на услугата за обезбедување на
квалитетно јавно осветлување за локалното население, согласно постоечките услови и
можностите, а врз основа на извршен увид на лице место и анализа на состојбата.
Програмата е всушност континуитет на имплементацијата на програмата од претходната
година, надополнета со одредени нови активности, произлезени од новосоздадените
услови на терен. Во рамки на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на
мрежата за јавно осветлување се опфатени следните активности:
А. Изработка на техничка документација за јавно осветлување;
Б. Изградба и доизградба на нови и постоечки делници за јавно
осветлување во опсегот на мрежата за јавно осветлување;
В. Тековно одржување и оптимизација на постојниот инсталиран систем за
јавно осветлување
А. Изработка на техничка документација за јавно осветлување
Во 2019 година се предвидуваат активности поврзани со изготвување на проектнотехничка документација за потребите на услугата за квалитетно јавно осветлување, со
цел подобрување на општата состојба на мрежата, но и евидентирање/упис на мрежата
во надлежните институции. Исто така, изготвувањето на проектно-техничка документација
е и услов за аплицирање со проекти во различни грантови и кредитни програми.
Предвидено е изработка на проектно-техничка документација за:
- изградба на урбано јавно осветлување на потег Цветина Кривина до Касарна на
ул.Свети Јоаким Осоговски
Во насока на подобрување на квалитетот на испорачани услуги за јавно
осветлување, општината изготви проект за електрика и јавно осветлување за
централното градско подрачје, како составен дел од проектот Крива Паланка – Источна
порта кон Европа (Туристичка Фестивалска атракција) кој предвидува реконструкција на
плоштадот, што е аплициран во рамки на Проектот за локална и регионална
конкурентност со средства од ИПА Програмата преку Светска Банка.
За реализација на овие активности во 2019 година ќе бидат инвестирани
400.000,00 денари.
Б. Изградба и доизградба на нови и постоечки делници за јавно осветлување
во опсегот на мрежата за јавно осветлување
Во 2019 година општината ќе продолжи со доизградба на јавно осветлување и
проширување на мрежата кон следните локации:
- дел од заобиколница–потег дел спроти Бегови Бавчи–до мост на Крива Река кај
петља на влез во градот
- потег накај манастир, по т.н. руски пат
- ул. Калин Камен до трафостаница 35/10 kV и спој на кракот со улицата што води
накај градски стадион
- пешачка патека од ул.„Моша Пијаде“–Трновска маала;
- с.Конопница (повеќенаменско игралиште- м.в. рампа);
-пешачка патека покрај т.н. Стара Вада
- дел од потегот Деловодци-Кула-Црква во с.Конопница
Во делот на довршување и доизградба на постоечките делници од мрежата за
јавно осветлување ќе бидат поставени дополнителни сијалици, светилки, електрични
столбови и проводник, а ќе има активности во населбите Мизовски Ливади, Белево
(покрај долот), Грамаѓе, Мечковци, Скрљава, Кошари и селата: Трнци, Жидилово и
Самоков, Узем, Дурачка Река, Станци, Мождивњак (долен и горен Мождивњак, м.в.
Кајсторци, Чивл`к, Серафимовце и Дубје) и други населени реони каде има потреба и

технички можности за поставување на светилки. Тековно ќе продолжи одржувањето на
мерните системи во трафостаниците со цел да се изврши целосно осамостојување на
системот за јавно осветлување и ќе се подобри ефикасноста на самиот процес на
одржување.
Заради подобрување на услугата за јавно осветлување, но и приклучување на
нови корисници на јавно осветлување, планирано е и поставување на нови мерни
системи за јавното осветлување и тоа - село Мождивњак (м.в. Антовци);
За реализација на овие предвидени активности во 2019 година ќе бидат
инвестирани 800.000,00 денари.
В. Тековно одржување и оптимизација на постојниот инсталиран систем за
јавно осветлување
Во 2019 година ќе се продолжи со оптимизација и модернизација на постојниот
систем за јавно осветлување со континуирана замена на постојниот тип на дотраени и
оштетени светилки, сијалици и други делови и елементи од мрежата за јавно
осветлување. Ќе се заменуваат живините сијалици 125W, кои се исфрлаат од
производство на светскиот пазар, со штедливи сијалици од 35 W и друга помала моќност,
но со ист светлосен флукс, како и со неонски сијалици 36 и 55W. Во 2019 година ќе
континуирано ќе продолжи и замената со поставување на ЛЕД светилки или светилки со
ЛЕД сијалици на главната улица Свети Јоаким Осоговски и неколкуте поголеми краци и
улици во другите градски населби.
Во 2019 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.
Со реализација на оваа активност ќе се продолжи со трендот на поквалитетно
осветлување, поголема трајност на светилките, но и помала потрошувачка на електрична
енергија, без притоа да се наруши ефективноста и ефикасноста на услугата за јавно
осветлување, но и подобрување на општата состојба со мрежата.
За тековно одржување на постојниот инсталиран систем за јавно осветлување во
2019 година ќе бидат инвестирани 1.600.000,00 денари.
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
1. Приходи од наплата на такса за јавно осветлување.. ............................
2. Други извори на финансирање .................................................................
Вкупно:

11.500.000,00
800.000,00
12.300.000,00

РАСХОДИ
1. Потрошена електрична енергија за јавно осветлување ......................
2. Изработка на техничка документација .....................................................
3. Изградба и доизградба на нови и постоечки делници за јавно
осветлување во опсегот на мрежата за јавно осветлување ....................
4. Тековно одржување и оптимизација на постојниот инсталиран
систем за јавно осветлување ..................................................................
Вкупно

9.500.000,00
400.000,00
800.000,00
1.600.000,00
12.300.000,00

Контрола на спроведувањето на Програмата по однос на динамиката и наменското
користење на средствата ќе врши Општина Крива Паланка.
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