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763.
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија“ број 5/02) и член 10 став 1 точка 3 алинеја 6 од Законот за
Град Скопје (“Службен весник на Република Македонија” бр. 55/04 и 158/11), член
132, став 3 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија“
бр.16/11, 79/13, 164,13, 41/14 и 151/14), Советот на Град Скопје, на триесет и
шестата седница одржана на 22 декември 2014 година, донесе

ПЛАН
за Енергетска ефикасност на Град Скопје за 2015 година
Член 1
Со овoj план се уредува намената на средствата и активностите во областа на
енергетската ефикасност за 2015 година.
Член 2
Средствата од овој план ќе се користат за :

 Изработка на тригодишна програма за енергетска ефикасност (20152017)................................................................................................ 1.000.000,00
 Претставување на Градот Скопје пред граѓаните и промоција на енергетска
ефикансност...................................................................................... 200.000,00
 Проектирање, ревизија и изведба за гасификација на средни училишта
.........................................................................................................17.000.000,00
 Кофинансирање во проекти за енергетска ефикасност........ ... 3.000.000,00
По потреба, во текот на реализацијата на овој план, може да се врши
прераспоредување на средствата од една во друга позиција, за што ќе се
информира Советот на Град Скопје.
Останати активности во овој план се:
 Образование и промена на однесувањето на корисниците на објектите во
сопственост на Град Скопје.
 Образование за подигнување на свеста кај децата од средношколска возраст.
 Тековно работење како едукација за граѓаните во инфо центарот за
енергетска ефикасност кој е во состав на одделението за енергетика,
енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.
 Соработка и подршка на невладини организации во областа на енергетската
ефикасност.

 Подршка на манифестацијата Денови на енергетика во Р.Макединија.
Член 3
За спроведување на овој план се грижи Градоначалникот на Град Скопје.
Член 4
Овој план влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Град
Скопје“.
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