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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник 

на РМ“ бр.5/02)  и член 29 став 1 точка 13 од Статутот на Општина Центар 
Жупа – пречистен текст (“Сл. гласник на Општина Центар Жупа” брј 16/20) 

 
               П  р  о г р  а  м а  

 

за  Одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина
 Центар Жупа за 2022 година 

 

 
 

Согласно  Одлуката  за  комунален  ред  и  мерките  за  нејзино 
спроведување  на подрачјето на општина Центар Жупа, Советот на општината  
го уредува и организира   одржувањето на објектите и инсталациите, редовна 
замена на светлечките тела, чистење и броење на електричните столбови. 

 
Со Програма   се утврдуваат активностите за одржување на јавното 

осветлување за 2022 година, односно се утврдува обемот и динамиката на 
одржувањето, финансирањето на истите, како и финансирањето на 
потрошената енергија од јавното осветлување во општината. 

 
Финансирањето, односно покривањето на трошоците за јавното 

осветлување е регулирано со Законот за изменување и дополнување на 
Законот за комуналните такси (“Сл.весник на РМ” број 92/07), според кој за 
користење и одржување на јавното осветлување се плаќа комунална такса. 

 
Наплатата   на   таксата   за   користење   и   одржување   на   јавното 

осветлување од имателите на броило ја врши ЕВН Македонија АД Скопје – 
КЕЦ -  Струга и ја уплатува на сметка на Буџетот на општина Центар Жупа. 

 
Мрежата за јавно осветлување се напојува од 26 трафостаници во кои се 

наоѓаат блокови за јавно осветлување. 
 
 
 
 
Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено. 
 
- Сјалиците кои ќе се поставуваат предвидени се да бидат од 20w и 24 

w 
 

-     Замена на прегорени и скршени сијалици. 
 

-  Замена на оштетени светлосни арматури. 
 

-     Замена на заштитни стакла. 
 
- Замена и поставување на комплет нови Вандарми  

 
 



 
 
 
 

- Поставување на нови улични линии за осветлување на населени 
места. 

 
 
-  Замена на сите останати елементи на сијалично место 

(пригушници,фасонки идр).  
 

 
-  Отклонување на дефект на линија . 

 
-  Промена на форел на линија . 

 
-  Замена на оштетени дрвени столбови со нови дрвени столбови. 

 
-  Повремена  проверка и штелување на уличното осветлување. 

 
-   Поставување на лед сијалици со што  ќе ја намалиме 

потрошувачката на електрична енергија . 
 

Ј3  -  Јавно осветлување 
 

За тековната потрошувачка на 
електрична енергија ..................................................... 2.000.000,оо денари; 
За одржување на инсталациите  .............. .. ………… 550.000,оо  денари. 

 
Редовното одржување на јавното осветлување се изведува преку 

составување на пријава – барање од страна на граѓани, месни и урбани 
заедници и се однесува за дефект на улично осветлување и за проширување 
на улично осветлување. Исто така ќе се вршат редовни контроли како теренски 
увиди за согледување на состојбите, отсранување на утврдените дефекти и 
доведување на јавното осветлување во исправна состојба. 

Во рамките на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и 
месечно читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување 
во сите напојни 26 трафостаници. 

 
Извршител на сите овие активности ќе биде ЕВН Македонија – АД Скопје 

–  КЕЦ  Струга,  со  претставник  од  Оделение за Урбанизам,комунални 
дејности и заштита на животната средина , Општина Центар Жупа.  

 
Додека редовното одржување преку замена  на  елементи ќе го врши 

стручна организација која ќе ја утврди Комисијата за јавни набавки преку 
спроведена тендерска постапка. 

 
Надзор во редовното одржување на инсталациите, проверка на 

пристигнатите фактури за наплата на извршените работи, како и динамика на 
наменското користење на средствата ќе врши Представник од Оделение за 
урбанизам,комунални дејности и заштита на животна на Општина Центар Жупа.  

 
                      

Совет на Општина Центар Жупа 
Претседател 

Бирџан Селман 
                                       



 


