
                                                                                              

                                                                               
        Op{tina Kon~e                                                     ЈПКД „ЛАКАВИЦА„-КОНЧЕ 

 
  PROGRAMA 

ZA ODR@UVAWE NA JAVNOTO OSVETLUVAWE VO 
OP[TINA KON^E ZA 2021 GODINA 

 
 

 
 
 
 

Kon~e декеmvri 2020 godина
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vesnik na RM br.5/02) i  ~len 11 stav 1 to~ka 13 od Statutot na op{tina Kon~e, 

 Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na 21.12.2020 godina, donese 

                                                                                                               

                                                                                                 
PROGRAMA 

Za odr`uvawe na javnoto osvetluvawe vo 

Op{tina Kon~e za 2021 godina 

 
Programata za javno osvetluvawe na op{tinata Kon~e gi ureduva odnosno 

gi opfa}a slednive oblasti: 

1. Op{ti Odredbi 

2.O~ekuvan priliv na finansiski sredstva za javno osvetluvawe. 

3. Orentaciona potro{uva~ka na elektri~na energija za javno 

osvetluvawe. 

4. Brojot na korisnici i stepenot na uredenosta na javnoto 

osvetluvawe. 

5. Potrebni finansiski sredstva za nabavka na potrebnite 

repromaterijali i odr`uvawe na javnoto osvetluvawe. 

6. Potreba od novi investicioni vlo`uvawa vo oblasta na javnoto 

osvetluvawe. 

 
 

            I.Op{ti odredbi         
 

     Општина Конче, како сопственик на јавните и улични системи за осветлување  имаа 
должност да ги одржува овие системи во исправна состојба со цел да осигура безбеден 
сообраќај  и да ги исполни останатите функции на јавното и улично осветлување. Се 
поголемите ограничувања и кратења на општинскиот буџет кој колку и да е зголемен 
сепак е недоволен  за сите јавни потреби  и намени   што пак доведува до немоќност од 
нови  инвестирања во енергетската ефикасност  на уличното осветлување. Врз основа на 
анализата од претходните години имаме речиси неповолна состојба на финасирање на 
високи трошоци за одржување, како и за реновирање и објавување, без можност  да се 
наоѓаат  нови позначајни средства  од општинскиот буџет. 
Системите за јавно и улично осветлување  обично се во сопственост на  јавниот  сектор а 
истотака обично ги оперира јавниот сектор, независно  дали е во  форма на посебно јавно 
претпријатие ,општината директно или посебно јавно тело и слично.   
    Цел на програмата 

       Основна цел на програмата е подигање на квалитетот на живеење на граѓаните со 
подобрување на јавното осветлување, преку постепени реконструкции на постојното 
улично осветлување и поставуање на штедливи светилки со што ќе се постигне и заштеда 
на електрична енергија а со тоа и заштеда на финасиски средства од Буџетот на општина 
Конче. 

Конкретна цел на пrogramata е da se utvrdat aktivnostite za obezbeduvawe na 

funkcioniraweto na javnoto osvetluvawe na podra~jeto na op{tina Kon~e vo 2021 

godina, kako i potrebnite finansiski sredstva za sproveduvawe na istata. 
Во програмата подолу се дадени и детални табеларни прикази за бројот на 

светилките, видот на светилките и нивната потрошувачка како и други табеларни 
податоци на годишно ниво.    
Funkcioniraweto na javnoto osvetluvawe opfa}a: 

- potro{uva~ka na elektri~na energija; 
- materijali za odr`uvawe na javno osvetluvawe; 
- finansiski sredstva 

Za funkcionirawe na javnoto osvetluvawe se vr{i redovnoto odr`uvawe koe opfa}a: 



 - Zamena na pregoreni i iskr{eni svetilki so postavuvawe na `ivini 
,natriumovi i eko svetilki. 
 - Zamena na za{titni stakla i nivno ~istewe; 
 - Zamena na site elementi na sijali~no mesto; 
 - Podesuvawe na uredite koi slu`at za avtomatsko palewe i gasnewe na 
elektri~nite svetilki (den/no}), koi se o{teteni ili ja izgubile osetlivosta; 
 - Osloboduvawe na svetlosnite tela od vegetacija i dr. 
 
 

 

1. O^EKUVAN PRILIV NA FINANSISKI SREDSTVA ZA JAVNO 

OSVETLUVAWE. 

 

Soglasno ~len 3, stav 1 to~ka 10 od Zakonot za komunalnite taksi 

(Slu`ben vesnik na RM br.61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15 i 23/16), 

kako dopolnitelna javna dava~ka e komunalnata taksa za koristewe i 

odr`uvawe na javno osvetluvawe. 

Ovaa komunalna taksa spored Zakonot ja pla}aat site imateli na 

elektri~ni broila od kategorijata doma}instvo i site imateli na broila 

od kategorijata ostanata potro{uva~ka. 

Visinata na komunalnata taksa za ovaa namena e odredena vo ~lenot 20 

so tarifen broj 10 stavot 1 od spomenatiot Zakon za komunalni taksi vo 

izmenite i dopolnuvaweto na istiot (Sl.vesnik na RM.br.92/07) 
Za koristewe i odr`uvawe na javno osvetluvawe se pla}a komunalna taksa 

spored tipot na potro{uva~ite, i toa: 

- Дoma}instvа 149 денари  

- Правни лица  299 деанри 
Naplatata sprema zakonska regulativa na taksata za koristewe i 

odr`uvawe na javnoto osvetluvawe od imatelite na broila ja vr{i 

trgovskoto dru{tvo za proizvodstvo, prenesuvawe i distribucija na 

elektri~na energija ЕВН Македонија i ja uplatuva na trezorska smetka na 
op{tina Kon~e, vo rok od 15 dena po izvr{enata naplata. 

Od pogore iznesenoto neminovno se nametnuva potrebata od slednoto: 

- Utvrduvawe na vkupniot broj na broila od tipot na potro{uva~ite: 

doma}instvo i tipot trgovski dru{tva i zanaet~ii. 

- Utvrduvawe na vrednosta na komunalnata taksa na tipot na 

potro{uva~ite na elektri~na energija. 

Brojot na elektri~ni broilata go utvrdivme na baza na podatocite od 

pove}e mese~noto sledewe na problematikata na javnoto osvetluvawe, 

imeno na baza na podatocite so koi raspolagame, vkupno imateli na 

aktivni broila na teritorijata na op{tina Kon~e ima 1021 od koi 962 se 

vodat kako broila na doma}instva i 59 se vodat kako broila na trgovski 
dru{tva i zanaet~ii,koi se registrirani kaj EVN Podru`nica Strumica 

Vrednosta na komunalnata taksa ja dobivme koga visinata vo momentot na 

odredenite KWh elektri~na energija }e ja pomno`ime po cenata na 

elektri~nata energija za javno osvetlenie za site potro{uva~i. 

2.ORENTACIONA POTRO[UVA^KA NA ELEKTRI^NA ENERGIJA ZA 

JAVNO OSVETLUVAWE 

  Orentaciona godi{na potro{uva~ka na elektri~na energija }e ja izrazime 

vo kilovat ~asovi (KWh) vo pregledot po meseci za 2021 godina od 
broilata {to se nao|aat vo trafostanicite vo naselenite mesta. 

  Бројот на  постојаните  поставени светилки изнесува 451 со просечна годишна  
потрошувачка  за последните  три години  изнесува просечно 254.150,20 КWh 

 
II.1 Vkupen broj na stolbovi i svetilki 



Р.б Вид на столбови Со светилки  Без светилики 

1. Дрвени столбови  275 178 

2. Бетонски столбови  116   47 

3. Метални столбови   60    / 

 Вкупно 451 225 

 
 
II.2 Еконономска анализа на трошоци за осветлување за 2021 година 

 
Планирани средства во програмата за улично осветлување за 2021 година се 

1.000.000,00 денари имајки ги во предвид последните и можните поскапувања на 
електричната енергија.  

Од анализата се гледа дека во просек општина Конче за улично осветлување и 
одржување годишно одвојува од Буџетот приближно околу 1.000.000,00 денари. Според 
реалната состојба на терен просечно работат околу 90% од сите светилки  но пресметките 
за 100% ангажирање на уличното осветлување би биле повисоки. Мора да потенцираме 
оваа се пресмeтки за  инсталирани светилки на територијата на општина Конче кои светат 
постојано и нивно ниво на годишно ниво да е еднаков на 11 часовно светење во текот на 
едно  деноноќие. 

 
 
3. BROJ NA KORISNICI I STEPENOT NA UREDENOST NA JAVNOTO OSVETLUVAWE 

  Kako korisnici na javnoto osvetluvawe se javuvaat site `iteli na 
op{tinata Kon~e, osven za naselenite mesta  kade {to nema elektri~na 

energija. Vo 20 % od naselenite mesta na delovi od uli~ki potrebno e 
vle~ewe na elektri~en vod-`ica za javno osvetluvawe, ova bi bilo 

investicija {to op{tinata }e bide delumno vo mo`nost istata da ja 

realizira. 

Za podobro sledewe na celokupnata sostojba vo odnos na javnoto 

osvetluvawe  tabelarno bi izgledalo vaka: 

P R E G L E D 

Sostojba ноември 2020 godina 
 

R.b. Op{tina Kon~e Vkupno 

1. Led svetilki  so slednite 
karakteristiki: 
Mo}nost44W; 4400Lm, 4000K, IP65 

230VAC, 50h, 50000 часа, CRI>75, 

Работна температура -40 до +60C 

451 

 
 

 

 III.Odr`uvawe na javnoto osvetluvawe 
Za odr`uvawe na javnoto osvetluvawe }e se vr{at kontroli два pati mese~no, a 

redovno vo centralnite podra~ja na naseleni mesta vo op{tinata,  ulicite vo blizina 
na bolnicata, u~ili{ta, i drugi ulici, koi se vo blizina na objekti od vitalno 
zna~ewe i so pogolema frekcvencija. 
 
2.Tabelarno pretstaveni po vidovi na svetilki za op{tina Kon~e: 
 

R.b. Op{tina Kon~e Vkupno 

1. Led svetilki  so slednite 
karakteristiki: 
Mo}nost44W; 4400Lm, 4000K, IP65 

230VAC, 50h, 50000 часа, CRI>75, 

451 



Работна температура -40 до +60
0
C 

 
 

3. POTREBNI FINANSISKI SREDSTVA ZA NABAVKA NA 
POTREBNITE REPROMATERIJALI ZA ODR@UVAWE NA JAVNOTO 

OSVETLUVAWE 

Vo tekot na 2021 godina potrebno e postojano da se vr{at odredeni 

dejstvija vo oblasta na javnoto osvetluvawe se so cel da istoto gi 

zadovoli potrebite na korisnicite. Dejstvijata mo`e da gi grupirame vo 

dve nasoki i toa: 

1.Nabavka na potrebnite repromaterijali za odr`uvawe 

2.Anga`irawe na stru~na rabotna sila za odr`uvawe i zamena na 

potrebnite elektro materijali. 
.   
 

Дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата. 

 
2. Обем, динамика и ниво на одржување 
 
2.1. Обем на одржување 

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, обем на работите е утврден согласно 
приоритетот за оспособување на уличната мрежа за функционирање и тоа: 

- Главните улици по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот, витални 
локални патишта  и улици до објекти чие функционирање е од витално значење за 
општината. 

2.2. Ниво и динамика на одржување 

  Одржувањето на уличното осветлување ќе се врши по следниот приоритет: 

- Влeзови во населени места и улици од прв приоритет, по кој се одвива сообраќајот 
по асфалтиран коловоз и движење кон објекти кои се од витално значење за 
општината; 

- локални патишта и улици од втор приоритет, по кој се одвива сообраќајот и 
движењепо тампониран или земјен коловоз. 

   Одговорните работници ќе одржуваат контакти со сите субјекти, ја спроведуваат 
Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани. 
   Конторлирањето на состојбата со осветлувањето го спроведуваат вработените од 
Општината и претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата  работна 
сила и механизација и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма. 
   Уличното осветлување на  влезовите  во населените места и улици од прв приоритет ќе 
бидат повторно оспособувани за функционирање најдоцна за 2 (два) дена по настанат 
дефект или престанокот. 
   Улици од втор приоритет ќе се оспособуваат за три дена по оспособувањето на 
осветлувањто на влезовите институциите  и улиците од прв приоритет. 
   Предпријатието на кое му е доверена работата за одржување на уличното осветлување 
на територијата на општина Конче,треба да располага минимум со  работна сила: 
   -  Вработено лице електричар за висока струја  (минимум средно електро завршено 
образование со приложување на документ за претходно работно искуство во струката),  
   - 2 два помошни работника. 
Доколку е потребно да се вклучи и возило за изведба на улични инсталации , тоа го врши 
предпријатието на кое му е доверена работата, по предходна согласност од надзорниот 
орган, а по налог на нарачателот. 
 
3. Организациска поставеност на службата за одржување на уличното осветлување 
и  обврски на учесниците 
 

На подрачјето на општина Конче службата за улично одржување ја организира Единицата 



на локална самоуправа–Конче, како носител на сите работи и активности кои се 
однесуваат на целокупното функционирање на истата. 
 Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за 
работа. 
 Извршувањето на програмата го врши Општина Конче преку ЈКП,,Лакавица,, Конче. 
 Функционирањето на службата за улично одржување се остварува со следната 
организациска поставеност: 
Nabavkata na materijalite за улично осветување го врши ЈКП,,Лакавица Конче врз 
основа на спроведена јавна набавка сoglasno Zakonot za javni nabavki и склучен 
договор со najповолен ponuduva~ na материјали za javno osvetluvawe избран na javen 
tender.  
 
3.1. Претпријатие на кое ќе му бидат доверени работите 
 

Предпријатието на кое ќе му бидат доверени работите формира тело за организирање и 
раководење на службата за улично одржување. Телото ја следи реализацијата на оваа 
Програма и заедно со стручната служба и ангажирано струлно лице одлучува за 
преземање на потребни активности за справување со проблемите предизвикани од 
временските неприлики или настанати дефекти од прегорување.. 
 Претпријатието ги има следните задолженија: 
 - организира непрекинато секојдневно следење на состојбата со уличното осветување во 
текот на  година; 
 - со специјална машина, опрема и работна рака врши одржување и монтажа на елементи 
за улично осветување; 
- води комплетна документација за работата на службата за  улично одржување; 
 - редовно и навремено го информира нарачателот и надзорниот орган за работата на 
службата  за улично одржување; 
 - изготвува и доставува извештаи за извршената  работа на службата за   
   улично одржување до нарачателот. 
 - организира редовно надгледување со потребна опрема и алат,  резервни делови и   
стручен кадар со цел обезбедување  исправност на осветувањето и успешно  
   дејствување на службата за улично одржување; 
 - за 2021 година во доволни количини да обезбеди  резервни делови и алат за нормално 
функционирање и дејствуање.. 
Vo odnos na monta`ata i odr`uvaweto na u~ili~noto osvetluvawe претпријатието 
задолжително треба да склучи договор за вработување со стручно лице (електричар за 
висока струја) за монтажа на електро елементи,делови  и одржување и сервисирање на 
училното осветлување. 
 
3.2. Советот на општина Конче 

- ја усвојува оваа Програма; и 
- го контролира извршувањето на оваа Програма. 
 
3.3. Единицата на локaлна самоуправа 

-  ги координира активностите на сите задолжени субјекти во  извршувањето  
   на задачите од Програмата; 
-  преку локалните средства за јавно информирање и месните  заедници  
   врши информирање за работата на службата за улично одржување. 
 
V. Бенефиции од одржување на уличното осветлување од страна на општина Конче 

Од одржување на уличното осветлување ги очекуваме следните бенефиции: 

 Заштеда на енергија, очекуваме  заштеди на енергијата  да бидат  доволни  за 
пригодите;  

 Постепена модернизација на целиот систем на јавното и улично осветлување  на 
териотријата на општина Конче; 



 Општина Конче ќе биде поуспешна во борбата против губитокот на  електирчна 
енергија предизвикани од објективни и субјективни причини, евентуално  нелегално 
приклучување на линии за улично осветлување.     

Како поконкретни бенефиции кои ќе се постигнат со програмата  ќе ги споменеме и: 

 Зголемување на ефикасноста во давањето на услугите  кон граѓаните во делот на 
уличното осветлување и надминување на настанати пречки, во пократок рок; 

 Намалување на торшоците  за училно осветлувањe; 

 Заштеда и обезбедување на средства за нови инвестииции во уличното осветлување. 

 Подобрување на естетскиот изглед на централните подрачја на населените места; 

 Подобрување на осветлувањето за нормално одвивање на сообраќјот 

 Модернизација  

 
POTREBA OD NOVI INVESTICIONI VLO@UVAWA VO OBLASTA NA JAVNOTO 

OSVETLUVAWE 

1.Вградување на штедливи сијалици. 

Општината во 2020 година направи модернизација на мрежата  за јавно осветлување   
согласно новите тендендции и програмата за енергетска ефикасност бидејки мрежата 
беше од подолог период и имаше потреба од модернизирање со цел намалување на 
потрошувачката на електична енергија и подобрување на осветлувањето на јавните 
површини улици и влезови и излези од населените места со Проектот „ Инсталација на 
LED. Со примена на лед технологија која се  вградување во општината  се намали  
поторшувачката на електичната енергија и  се постигна можност за дополнително 
зголемување на  бројот на поставени  уличните светилки по населените места.  
VII.Finansirawe na javnoto osvetluvawe 

 Za funkcionirawe na javnoto osvetluvawe }e se obezbedat sredstva 
od Buxetot na op{tina Kon~e za 2021 godina od Programata J3 i toa:  

 -potro{ena elektri~na energija                                                800.000,00 denari; 
 - materijali za odr`uvawe na улично osvetluvawe                                    

и тековно одржување                                                               200.000,00 denari 

Vkupno sredstva za realizacija                                                  1.000.000,00 denari. 
 

Povlekuvaweto na sredstva od Buxetot na opшtina Kонче -programa za 

uliчno osvetluvawe ќе се врши: 

1. За набавка на нови репроматеријали за улично одржување; 
2. За  вработен stru~en rabotник za вградување и zamena nа улични 

repromaterijali i odr`uvawe na javnoto osvetluvawe. 

3.Вградување на штедливи сијалици. 
  Za реализација na програмата за јавнo osvetluvawe }e se obezbedat sredstva od 

Programata за Ј-З Buxetot na op{tina Kon~e za 2021 godina.  

Фактурирањето за извршените услуги за улично одржување ќе се врши  на месечна 
основа врз основа на реализирани услуги за улично осветлување од ЈПКД Лакавица 
Конче.  
Za realizacija na programata nadle`nи ќe бидат одговорни лица, Советници во Советот 
на општина Конче,Референт за комунални дејности и Градоначалникот на Општина 
Конче. За следењето на реализацијата на секое тромесечие до Советот на општина Конче 
ќе биде доставуван писмен изветај за реализација на програмата за улично осветлување. 
-Полугодишен и годишен извештај од ЈП Лакавица до Советот на општина Конче за 
реализација на програмата во 2021 година. 
-Постојана контрола од лицето од општина Конче за улично осветлување, 
Градоначалникот и Советот на општина Конче за реализацијата на програмата за 2021 
година. 
  IХ. Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na 

op{tina Kon~e". 
 



Број 08-1515/8                                                  Советот на Општина  Конче 
Дата 21.12.2020                                                           Претседател     
Конче                                                                          Исмаил Куртов  
 


