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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програми за заштита на животната средина и природата,
енергетска ефикасност, јавно осветлување и ЛЕР
на општина Ѓорче Петров за 2020година

Скопје, Март 2021 година
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-СКОПЈЕ
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
________________________________________________________________________

ГОДИШЕН И З В Е Ш Т А Ј
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА,
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ И ЛЕР
ОД 01-12/2020 година
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Март 2021 година
Скопје

ДЕЛ1 - ИЗВЕШТАЈ НА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
JA. Изградба на јавно осветлување
482.810 Подготовка на проекти на капацитети од енергетика
(НН електрична мрежа и топлификациона мрежа)
Во текот на изминатиот период се изработени основни проекти за изведба на јавно
осветлување на улиците: ул. Кузман Шапкарев -МЗ Дексион и ул.Антон Кецкаров
МЗ Даме Груев. Истите се изработени од страна на приватниот партнер од
договорот за ЈПП за јавно осветлување -Џемдаг , како обврска која произлегува од
самиот договор.
Изработени се основни проекти за осветлување на пристапни патеки и пешачки
премини кон образовните институции во Општина Ѓорче Петров како дел од
проектот “Со мобилност до инклузија преку осветлени патеки”, проект поддржан
и финансиран од страна на УНДП-UNDP
482.820 Изградба на објекти од енергетско ниско-напонска електрична и
топлификациона мрежа
1. Изведени се повеќе приклучоци на НН-електрична мрежа на новоизградени
објекти во надлежност на Општина Ѓорче Петров како и нови приклучни точки за
снабдување со електрична енергија на системот за јавно осветлување како дел од
процесот за унапредување на истиот
2. Согласно договорот за ЈПП за модернизација на јавното осветлување, поставени се
вкупно 85 ормари за контрола и мониторинг на јавното осветлување од кои 76 се
потполно функционални со инсталиран систем за контрола и мониторинг, а за
останатите 9 сеуште од страна на Општината не се овозмоените технички услови
за нивно вклучување во системот.
3. На серверот на секторот за економски одржлив развој е инсталиран софтвер за
контрола и мониторинг на системот и од страна на приватниот партнер е извршена
обука на стручните служби во општината. Сл.1
4. Согласно договорот за ЈПП за модернизација на системот за ЈО, пуштен е во работа
и системот 48 часа, каде што граѓаните на бесплатниот телефонски број 0800 80
111
5. Како резултат на добиените средства како донација од страна на УНДП-UNDP во
текот на месец декември се започна со реализација на проектот “Со мобилност до
инклузија преку осветлени патеки “ и во првата фаза заклучно со 25.12.2020 г. беа
изведени сите градежни работи во вкупна вредност од 931.525,00 денари.Со овој
проект се опфатени дворните површини на сите основни училишта во општината
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како и ЈОУДГ Росица со своите клонови Кокиче и Детелинка, при што согласно
проектот и тендерската документација че бидат поставени вкупно 71 метален
столб за јавно осветлување и 92 светилки со вкупна должина на електрични водови
од околу 1100 м.

Сл.1: Софтвер за контрола и мониторинг на системот за ЈО
482.930 Реконструкција на објекти од енергетика (нисконапонска и топлификациона
мрежа)
1. На локалните улици и јавни површини во надежност на општината во функција
се околу 3.320 светилки од различни типови.
Согласно договорот за ЈПП за модернизација на јавното осветлување, приватниот
партнер е одговорен за исправноста на новопоставените LED светилки како и на
ормарите за контрола и мониторинг на системот. Со оглед на тоа дека
имплементацијата на проектот се одвиваше во текот на целата година, а исто така
земајќи ја предвид овогодинешната светска здравствена криза, дел од постојниот
систем за јавно осветлување и понатаму се одржуваше од страна на економскиот
оператор Магнус Инженеринг. Поправка или промена на светилки;
- ЛЕД 20 w....................................................................................... 315
1. Фасонки вкупно................................................................................................80
2. Рефлектори (50W , 70W и 100W) вкупно........................................................22
3. Електрични склопки (32А, 40А, 63А)вкупно и Грбенасти склопки............... 11
4. Затегачи вкупно................................................................................................ 56
5. Форел со сонда и тајмер................................................................................... 6
6. Кабел од разни профили m¹…….…………………………................……..................25m’
7. Друг електро материјал како осигурувачи, стеги, жица,прекинувачи и др. е
евидентирано во градежните дневници и книги.
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Зa извршените работи Одделението води обемна документација (градежни
дневници, градежни книги, фактури и сл). Во градежните дневници внесени се
податоци за секој ден, кога, на кои локации (улици) и какви електороматеријали се
потрошени. Комисијата за комунални работи може да добие информации и да изврши
увид за поединечни работи и периодично.
Нови линии, или реконструкција на линии за улично осветлување, поставени се на:
- крак на ул.31 во с. Волково
- крак на ул.102 во с. Волково
- крак на ул.100
- крак на ул.84
- крак на ул.1 с.Ново Село
- дел од ул.5 во Волково
- железничка станица во Волково
- нов парк кај црковен храм св.Петар и Павле
- детско игралиште во Хром на крстосница на ул.Воин Драшкоци
- Интервенции на поедини линии поради дотраеност на подземните инсталации,
механички оштетувања на проводниците, оштетувања поради виша сила. Согласно
проектот за модернизација на јавното осветлување , извршена е целосна замена на
подземната
кабловска
мрежа
на
ул.Драгувити,ул.Островска,ул.Панајот
Гиновски,ул.Беаз Куле во УЗ Дексион,ул.Кадињача,ул.Гостиварска со вкупна
должина од околу 1000м.
Одделението интервенира и се грижи и за осветлувањето на објектите за кои е
надлежна општината, како: спортски игралишта, детски игралишта, дворовите на
градинките и основните училишта, урбани и месни заедници и паркот.
Во извештајот, збирно дадени се потрошените електроматеријали и друга опрема
за извршените работи.
Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Ѓорче Петров.

JZ. Јавно осветлување- поправка и тековно одржување
424.390 Одржување на други градби
1. Во текот на изминатиот период редовно е вршено одржување на часовникот и
дисплејот во градскиот парк, со фирма претходно избрана согласно Закон за јавни
набавки, при што е избрана фирмата ГЕО ХАЈД.
Средствата се обезбедени од Буџетот на Општината.
III и V Под Програма J.Z. и J.A. Јавно осветлување и изградба на нови линии за јавно
осветлување
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Прикажано во претходната програма
Фактурите од EVN за потрошена електрична енергија за јавно осветлување

МЕРКИ СОГЛАСНО АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Мерка 1: Објекти во надлежност на Општина Ѓорче Петров( градинки, објекти на основни
училишта):

-

Како резултат на успешно оценетата апликација од страна на Владата на РСМ
се одобрени средства во вредност од 1.968.272 денари со кои беше целосно
заменет нефункционалниот и не економичен систем за загревање на С.Сала
Христо Батанџиев с.Ново Село, со нов систем за греење и ладење со топлински
пумпи воздух – вода кој што на почетокот на месец декември беше предаден во
употреба на општината. Овој проект ги даде своите очекуваните резултати во
однос на потрошувачката на електрична енергија на самиот објект, но уште
повеќе со својата функционалност во погед на загревање на просторот и
овозможување на идеални услови за спорт и рекреација како на учениците така
и на клубовите кои ја користат оваа спортска сала.

Мерка 2: Јавно осветлување/ Замена на светилки со енергетски-ефикасни
На територијата на општината во изминатата година, направена е замена на неисправни
електроелементи при што се води сметка за енергетската класа на светлосните елементи во
поглед на заштедата на електрична енергија. Целосно се заменети сите светилки во ООУ
Мирче Ацев
Средствата потрошени за Мерка 2 се обезбедени од другите програми од буџетот на
општината.

ДЕЛ 2 - ИЗВЕШТАЈ НА ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И
ПРИРОДАТА
Имајќи ја предвид светската здравствена криза, како и насоките од страна на
извршната власт, голем дел од превидените активности за оваа година од програмата
за заштита на животната средина не успеаа да бидат реализирани.
424590 Одржување на други зелени површини
6. Уредени се површините околу ново изграденото Корзо, како и новоизграденото
мини паркче кај црковниот храм Св.Петар и Павле. Редовно се одржуваат зелените
површини во дворовите на образовните институции и зградата на Општината.
Средствата за горе наведените позиции се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче
Петров.
Под програма J8 - Други комунални услуги
424.230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
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Извршена е пролетна и есенска дератизација против глодари при што третирани
се над 2000 шахти на целата територија на општината.
Средствата. се обезбедени од Буџет на општината.
Под Програма R1 - Заштита на животна средина и природа

426990 - Други оперативни расходи

ДЕЛ 3- ИЗВЕШТАЈ за Програмата Г-10 и Д1 за подршка на
Локален Економски Развој на Општина Ѓорче Петров за 2020 година
ДЕЛ 4 – ИЗВЕШТАЈ за Програмата за чист воздух на подрачјето на
Општина Ѓорче Петров за 2020 година
Реализацијата на активностите од Програмата Г-10 и Д1 за подршка на Локален
Економски Развој на Општина Ѓорче Петров за 2020 година ДЕЛ 4 – ИЗВЕШТАЈ за
Програмата за чист воздух на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2020 година
се сведуваат на активности од облик на изработка на проектни апликации,
организирање и присуство на он-лине обуки, формирање и работа на центарот за
иновации со приватниот сектор, оставрување на соработка со приватни компании,
информирање на граѓани и компании за подршките од Влада за пакетите за
финансиска подршка поврзани со КОВИД 19 и други промотивни активности со цел
за зголемена информираност на граѓаните за состојбите за финансирање и работа во
услови на КОВИД 19.

Напомена: За овие две програми Дел 3 и Дел 4 поради настанатата состојба со
пандемијата КОВИД 19 немаше други извршувања, односно се скратија расходите со цел
да се насочат средствата кон поприоритетни потреби врз основа на соодветна
проценка.
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