СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧАШКА
Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 3
година XIX
27.
27.0 2.2015
.2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
извештај за реализација на Годишна програмата
за енергетска ефикасност на општина Чашка за
2014 година
Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за
реализација на Годишна Програма за енергетска
ефикасност на општина Чашка за 2014 година, што
Советот на општина Чашка го усвои на седницата на
20.02.2015.

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Бр. 08 – 247/6
20.02.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ бр
5/2002,а во согласност со член 132 од Законот за
енергетика, Службен весник на РМ бр.16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, Советот на општина Чашка
на седницата на 20.02.2015, донесе:
И ЗВЕШТАЈ
за реализирани активности од областа на
енергетската ефикасност во 2014 година

Бр. 09- 313/1
27.02.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ бр
5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на
20.02.2015, донесе:
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на извештај за реализација на
Годишна програмата за енергетска ефикасност
ефикасн ост на
општина Чашка за 2014 година
1.

Советот на општина Чашка го усвои Извештајот
за реализација на Годишна програмата за
енергетска ефикасност на општина Чашка за
2014 година.

2.

Заклучокот влегува во сила со донесувањето,а ќе
се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Со законот за енергетика на РМ, членот 132 и
точките 1, 2, 3, 4 и 5 Општините имаат законска
обврска да донесат програма за енергетска
ефикасност. Спроведувањето на програмата се врши
со годишен акционен план предложен од
градоначалникот и усвоен од Советот на Општината.
Согласно став 5 од член 132 од Законот за
енергетика на РМ, Општините до крајот на месец
февруари до АЕ на РМ го доставуваат годишниот
план за тековната година , како и информацијата за
спроведување на програмата за ЕЕ во претходната
година.
Советот на Општина Чашка на 25 та седница на
Совет, односно оддржана на ден 24.12.2010 година ја
усвои Програмата за енергетска ефикасност на
Општина Чашка за период 2011-2015 година и донесе
заклучок за усвојување на програмата за ЕЕ (071768/4).
Програмата е доставена до Агенцијата
енергетика на Република Македонија (бр.09-856/1
11.07.2011)
Според Програмата односно акциониот план
2014 година, недостигот на финансиски средства
1

за
од
за
не

овозможи
да
се
реализраат
предвидените
активности. Сепак се обезбедија средства за да се
реализираат проекти од областа на ЕЕ токму во
образовниот сектор, на кој беше ставен акцент во
Акциониот план за 2014 година. Средства беа
обезбедени преку проекти на заедничкото тело за ЕЕ
за Вардарски плански регион, донации и споствени
средства на училиштата и ЕЛС. Во продолжение е
дадена табела со реализираните активности од
областа на ЕЕ во текот на 2014 година:
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Проект/активност

1

Поставување на систем со сончев
колектор за загревање на санитарна вода
ПОУ Петре Поп Арсов во Извор

2

Промена на вентили и чистење на парен
котел во ПОУ Петре Поп Арсов Извор

3

Поставени се два система со сончев
колектор за загревање на санитарна вода
за потребите на бањите во ученичкиот
дом и училишната менза во ООУ Тодор
Јанев Населба Чашка

4

реконструкција на надворешната фасада
во ООУ Тодор Јанев Населба Чашка

5

замена на пламењачите на парните котли
во ООУ Тодор Јанев Населба Чашка

Корисник

Приближна
вредност на
инвестицијата (€)

Период на
реализација

Заедничко одделение
за ЕЕ, ЦПВПР ,
УНДП

ПОУ "Петре
Поп Арсов"
с. Извор

500 евра

2014

ООУ "Петре Поп
Арсов"

ПОУ Петре
Поп Арсов
извор

500 евра( 300 парен
котел и 200 вентили
на сите радијатори )

2014

Подобрување на
енергетската
преку ЕКО проект , од
ефикасност, заштеда ОХО организацијата
на енергија

ООУ Тодор
Јанев
Населба
Чашка

1000 евра

2014

Подобрување на
енергетските
карактеристики на
училишната зграда
Подобрување на
енергетската
ефикасност, заштеда
на енергенси

ООУ Тодор
Јанев
Населба
Чашка
ООУ Тодор
Јанев
Населба
Чашка

Ц ел
Подобрување на
енергетската
ефикасност, заштеда
на енергија
Заштеда на
енергенс, подобрени
енергетски
карактеристики,
зголемена ЕЕ

Финансирано од

буџет на ООУ "Тодор
Јанев" Населба Чашка

буџет на ООУ "Тодор
Јанев" Населба Чашка

100 евра

100 евра

2014

2014
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Бр. 08 – 247/3
20.02.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за објавување
објавување на Заклучок за усвојување на
Акционен план за енергетска ефикасност на
општина Чашка за 2015 година
Се објавува, Заклучок за усвојување на Акционен
план за енергетска ефикасност на општина Чашка за
2015 година, што Советот на општина Чашка го усвои
на седницата на 20.02.2015.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за
локална самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002,а во
согласност со член 132 од Законот за енергетика,
Службен весник на РМ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13,
41/14, 151/14,
Советот на општина Чашка на
седницата на 20.02.2015, донесе:
А КЦИОНЕН ПЛАН
за енергетска ефикасност на Општина Чашка за
2015 година
Образованиот сектор кој во Општина Чашка го
сочинуваат основните учлилишта, завзема најголем
дел во енергетскиот биланс на општината и во него
може да се очекува најголем раст на потребата за
енергија во иднина, следствено и наголем потенцијал
за заштеди.
Во Програмата за енергетска ефикасност на
Општина Чашка (ОПЕЕ) е дадена препорака за
имплементација на нови технологии за енергетски
системи.
Соодветно на тоа, а врз основа на ОПЕЕ за во 2015
година се планира следното:

Бр. 09- 313/2
27.02.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 од Законот за
локална самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002,а во
согласност со член 132 од
Законот за
енергетика,Службен весник на РМ бр.16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, Советот на општина Чашка
на седницата на 20.02.2015, донесе:
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Акционен план за енергетска
ефикасност на општина Чашка за 2015 година
1.

Советот на општина Чашка го усвои Акциониот
план за енергетска ефикасност на општина
Чашка за 2015 година

2.

Заклучокот влегува во сила со донесувањето,а ќе
се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 08 – 247/5
20.02.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.
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Активности и временси распоред во 2015
Име на
институцијата/корисник

активност

цел

ООУ „Тодор Јанев"
Населба Чашка

Реализација
проект
поставување на
„Фотоволтаичен
систем,P=1,7KW"

производство на
електрична
енергија и
намалена
потрошувачка на
истата

Административна зграда
на Општина Чашка

поставување на
термо- вентили
на радијатори во
општинската
зграда

намалени загуби
на топлинска
енргија

ученици и грѓани

Подоготовка и
печатење на
едукативен
материјал

подигање на
свеста кај
населението(пред
се најмладите) за
придобивките од
примена на
мерки за ЕЕ

Општина Чашка

изработка на
Програма за ЕЕ
за период од
2016-2019 година

Административна зграда
на Општина Чашка

Општина Чашка

изработка на
термовизиска
студија за ЕЛС
Чашка
замена на
преостанати
улични светилки
со штедливи
светилки во
населените места
на Општина
Чашка

финансиран
од

инвестиција
МКД

очекувани резултати

Општина
Чашка,
Донатори

360.000

намалена
потрошувачкана
енергија, зголемена
енергетска
ефикасност,нагледно
средство во образованиот
процес кое ќе ги
стимулира учениците

сопствени
средства
Буџет на
ЕЛС Чашка

10.000

намелена потрошувачка
на нафта за греење

10.000

придонес во намалување
на потрошувачка на
енергија и намалување
ма емисии на штетни
гасови

сопстевни
средства

Законска обврска

Заедничко
тело за ЕЕ,
ЕЛС Чашка

патни
трошоци

увид во
состојбата со
загуба на
енергија

Заедничко
тело за ЕЕ,
ЕЛС Чашка

патни
трошоци

Зголемување на
енергетска
ефикасност и
намалување на
потрошувачка на
енергија

ЕЛС Чашка

400.000

Утврдување на
приоритети и места на
делување во тригодишен
период со што ќе се
постигне најмногу во
зголемување на ЕЕ
Утврдување на места
каде би требало да се
делува за зголемување на
ЕЕ
Зголемување на
енергетска ефикасност и
намалување на
потрошувачка на
енергија
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Бр. 08 – 247/4
20.02.2015 година
Чашка

Содржина:
1.

Заклучок за објавување на Заклучок за
усвојување на извештај за реализација на
Годишна програмата за енергетска ефикасност
на општина Чашка за 2014 година

2.

Заклучок за усвојување на извештај за
реализација на Годишна програмата
за
енергетска ефикасност на општина Чашка за
2014 година

3.

Извештај за реализирани активности од областа
на енергетската ефикасност во 2014 година

4.

Заклучок за објавување на Заклучок за
усвојување на акционен план за енергетска
ефикасност на општина Чашка за 2015 година

5.

Заклучок за усвојување на Акционен план за
енергетска ефикасност на општина Чашка за
2015 година

6.

Акционен план за енергетска ефикасност на
Општина Чашка за 2015 година

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка

Уредник: Бојанка Мирова
Изготвил: Димче Ангелов
Оливера Таскова
Техничка обработка: Димче Ангелов
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