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Врз основа на член 132 став (1) од Законот за енергетика (``Сл.весник на 
РМ``бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16, 189/16), а во 
согласност со Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност на Република 
Македонија до 2020г. (‘‘Сл.весник на РМ‘‘бр.143/10), Националниот Акционен план за 
енергетска ефикасност за период 2009-2018г., позитивното мислење од Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија, бр.03-725/6 од 24.11.2015г., член 28 од Статутот на 
општина Долнени (‘‘Сл.гласник на општина Долнени‘‘бр.08/05, 04/09, 02/10), а на предлог 
на Градоначалникот на општина Долнени, бр.03-83/1 од 20.01.2017г., Советот на општина 
Долнени на седницата одржана на ден -------------- .2017г., го донесе следниот 
 
 

ГОДИШЕН  ПЛАН 
за енергетска ефикасност за 2017 година 

 
ВОВЕД 
 

Овој Годишен план за енергетска ефикасност претставува точно дефиниран број и 
вид на активности кои треба да ги преземе Локалната самоуправа на општина Долнени 
во текот на 2017 година, со цел подобрување на енергетската ефикасност на објектите 
кои се во општинска надлежност, а со тоа и остварување на значителни буџетски 
заштеди. 
 
I  АКТИВНОСТИ 
 
1. Реконструкција на Административна зграда (вградување на PVC дограма) 
 

 - Цел: Постигнување на енергетска ефикасност на објектот преку примена на 
                               интегрирани принципи, стандарди и норми за заштеда на енергија и заштита на 
                               животна средина; 

 - Извор на средства: Општина Долнени, донатори, агенции, фондации; 

 - Корисник: Општина Долнени; 

 - Вредност-приближно: 300.000,00 денари; 

- Очекувани резултати: Постигната целосна енергетска ефикасност на 
                                                       објектот, обезбедена сигурност и нормална работна 
                                                           температура во текот на зимскиот период, намалени 
                                                           трошоци за енергија; 

 - Рок за реализација: Април – Август, 2017г.; 
 

2. Изработекна на техничка документација за термичка фасада на 
    ОУ``Вера Циривири-Трена``-Дебреште и реализација 
 

- Цел: Постигнување на енергетска ефикасност на објектот преку примена на 
                               интегрирани принципи,стандарди и норми за заштеда на енергија и заштита на 
                               животна средина; 

 - Извор на средства: Општина Долнени, донатори, агенции, фондации; 
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 - Корисник: ОУ``Вера Циривири-Трена``-Дебреште; 

 - Вредност-приближно: 700.000,00 денари; 

- Очекувани резултати: Постигната целосна енергетска ефикасност на 
                                                       објектот, обезбедена сигурност и нормална работна 
                                                           температура во текот на зимскиот период, намалени 
                                                           трошоци за енергија; 

- Рок за реализација: Април – Декември, 2017г.; 
 

3. Изработекна на техничка документација за термичка фасада на 
    ОУ``Исмаил Ќемали``-Црнилиште и реализација 
 

- Цел: Постигнување на енергетска ефикасност на објектот преку примена на 
                               интегрирани принципи,стандарди и норми за заштеда на енергија и заштита на 
                               животна средина; 

 - Извор на средства: Општина Долнени, донатори, агенции, фондации; 

 - Корисник: ОУ``Исмаил Ќемали``-Црнилиште; 

 - Вредност-приближно: 300.000,00 денари; 

- Очекувани резултати: Постигната целосна енергетска ефикасност на објектот,  
                                                      обезбедена сигурност и нормална работна температура во  
                                                            текот на зимскиот период, намалени трошоци за енергија; 

- Рок за реализација: Април – Декември, 2017г.; 
 

4. Изработекна на техничка документација за термичка фасада на 
    ОУ``Лирија``-Житоше и реализација  
 

- Цел: Постигнување на енергетска ефикасност на објектот преку примена на 
                               интегрирани принципи,стандарди и норми за заштеда на енергија и заштита на 
                               животна средина; 

 - Извор на средства: Општина Долнени, донатори, агенции, фондации; 

 - Корисник: ОУ``Лирија ``-Житоше; 

 - Вредност-приближно: 750.000,00 денари; 

- Очекувани резултати: Постигната целосна енергетска ефикасност на објектот,  
                                                      обезбедена сигурност и нормална работна температура во  
                                                            текот на зимскиот период, намалени трошоци за енергија; 

- Рок за реализација: Април – Декември, 2017г.; 
 

5. Изработекна на техничка документација за термичка фасада на 
    ОУ``Мирче Ацев``-Лажани и реализација  
 

- Цел: Постигнување на енергетска ефикасност на објектот преку примена на 
                               интегрирани принципи,стандарди и норми за заштеда на енергија и заштита на 
                               животна средина; 

 - Извор на средства: Општина Долнени, донатори, агенции, фондации; 

 - Корисник: ОУ``Мирче Ацев ``-Лажани; 

 - Вредност-приближно: 350.000,00 денари; 

- Очекувани резултати: Постигната целосна енергетска ефикасност на објектот,  
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                                                      обезбедена сигурност и нормална работна температура во  
                                                            текот на зимскиот период, намалени трошоци за енергија; 

- Рок за реализација: Април – Декември, 2017г.; 
 
 

II  ЗАШТЕДИ 
 
 Со спроведувањето на овој Годишен план за енергетска ефикасност се предвидува 
заштеда во буџетот на општина Долнени за 2017 година во приближна вредност од околу                   
570.000,00 денари, во поглед на намалени трошоци за топлинска енергија за згради од 
дрва и јаглен и електрична енергија за згради. 
 

Одговорни субјекти за спроведувањето на Годишниот план за енергетска 
ефикасност во општина Долнени за 2017 година се Градоначалникот и Советот на 
општина Долнени. 
 

Годишниот план за енергетска ефикасност во општина Долнени за 2017 година, 
врз основа на член 132 став (5) од Законот за енергетика (``Сл.весник на РМ``бр.16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16, 189/16), ќе биде доставен 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија, и истиот ќе биде објавен во 
Службен гласник на општина Долнени и на ВЕБ страната на општина Долнени. 

 
 
      Совет на општина Долнени 
             П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
 
      ___________________________ 
            /Хусеин Хасановиќ/ 


