
  
 

ИНФРОМАЦИЈА 

За реализација на прпект ‘’Инсталација на ЛЕД светилки вп населени места вп ппштина 

Кпнче и спларни светилки за уличнп и паркпвскп псветлуваое’’ 

Спгласнп Дпгпвпр за ппд-заем бр.23 ппмеду Министерствп за финансии на РСМ и Општина Кпнче, 

какп заемппримач-кприсник на ппд-заем вп изнпс пд 5.251.236 МКД гп спрпведува прпектпт  

‘’Инсталација на ЛЕД светилки вп населени места вп ппштина Кпнче и спларни светилки за уличнп и 

паркпвскп псветлуваое’’ вп следните населени места: с.Кпнче, с.Лубница, с.Габревци, с.Дединп, 

с.Ракитец, с.Дплни Липпвиќ, с.Гпрни Липпвид и с.Гарван сп замена на ппстпечки улични светилки сп  

живени сијалици сп ппставуваое на нпви ЛЕД светилки. Вп следните населени места ќе бидат 

заменети и ппставени нпви 380 ЛЕД светилки. Истп така сп прпектпт е предвиденп да се ппстават и 40 

спларни панели сп ЛЕД светилки за псветлуваое на јавни ппвршини. Изведувач на рабптите е АЛТЕА 

ИНЖЕНЕРИНГ Скппје. Сп замена на ппстпечките живени сијалици и ппставуваое на нпви ЛЕД 

светилки ќе се ппдпбри уличнптп псветлуваое вп населените места и ќе се ппдпбри квалитетпт на 

живпт на меснптп население. Сп реализација на прпектпт се пчекува да се пствари заштеда на 

пптрпшена електрична енергија и да се ппдпбри квалитетпт на учичнптп псветлуваое. 

Замената на ппстпечките живини светилки сп нпви ЛЕД светилки набавка, сп штп се ппстигнуваат 

ефекти на заштеда, какп пп прашаоетп на електрична енеркија така и пп прашаоетп на текпвнптп 

пдржуваое. 

      Освен тие ппзитивни ефекти, занчајнп е истпвременп и ппдпбруваоетп на нивптп на псветленпстп 

кпе сп ппстигнува сп нпвптп решение на јавнптп псветлуваое, без штп самата парична заштеда не би 

имала прав ефект. 

      Врз пснпва на деклариранипт век на траеое на нпвата светилки пд страна на прпизвпдителите и 

гаранција на светилките пд страна на прпизвпдителите, вп перипд пд 12,5 гпдини ппсле замената на 

јавнптп псветлуваое, практичнп нема трпшпци за пдржуваое.  

       Вп перипдпт пд првите 12,5 гпдини треба да се смета самп на трпшпците на пптрпшена 

електрична енергија, а ппсле 12,5 гпдини, пдржуваое би се сведилп самп на замена на светилките. 

Мегутпа акп се земе вп предвид дека дел пд светилките не се вп функција сппред книгпвпдствените 

ппдатпци пд ппштината за ппследните 2 гпдини (2017г. и 2018г.) прпсечната превземена енргија 

изнесува  130027.41 KWh. Трпшпците за пдржуваое на ппстпечките 341 светлпснп телп за ппследните 

2 гпдини (2017г. и 2018г) прпсечнп изнесуваат 455113,5. Дадените трпшпци се сп данпк. 

Освен заштеда на електрична енергија, сп примената на нпвптп решение ќе се пстварува и заштеда 

на трпшпци на пдржуваое. Сијалиците кпи се предвидени сп пвпј прпект се лед сијалици сп дплг век 

на траеое кпи имат скпрп 12,5 пати ппдплг век на траеое пд ппстпечките живини сијалици. Тпа 

значи дека живините сијлаици треба да се менуваат 12,5 пати ппчестп. Тпа значи ппвеќе трпшпци за 

редпвнп пдржуваое на ппстпечкптп пд предлпженптп решение. 

Рпкпт на завршуваое на прпектпт спгласнп предвидената динамика е 30.06.2020гпд. 
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