
 
 
 

              

 

 

SLU@BEN GLASNIK 
NA OP[TINA PRILEP 

Slu`ben glasnik na 
Op{tina Prilep – 

Izleguva po potreba 

6  Dekemvri  2010 godina 
Slu`ben glasnik broj  13 
Ovoj primerok ~ini 50 den. 
Godi{na pretplata 2.000 den. 

@iro s-ka pri Komercijalna 
banka – Filijala Prilep 
300020000208779 
EDB 4021996117695 

Adresa: Pitu Guli br.2, tel.416-454, www.prilep.gov.mk, email:prilep@prilep.gov.mk 

 
Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 
 

Z   A   K   L   U   ^   O   K 
ZA  OBJAVUVAWE  NA   ODLUKATA ZA 

IZMENA NA RASPOREDOT NA 
SREDSTVATA  VO BUXETOT NA OP[TINA 

 PRILEP ZA 2010 GODINA  
 

          1. Odlukata za izmena na rasporedot 
na sredstvata  vo Buxetot na Op{tina 
Prilep za 2010 godina,  se objavuva  vo 
"Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep". 
  
Broj  08 -  2666/1                                    GRADONA^ALNIK 
06.12.2010 godina                                na Op{tina Prilep 
   P r i l e p                                             Marjan Risteski 

 
Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 

od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M." br.5/2002 godina) i ~len 43  
od  Statutot na ELS Prilep ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep" br.  4/2005 ), 
Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata 
odr`ana na 03.12. 2010 godina,  donese: 

 
O D L U K A 

za izmena na rasporedot na sredstvata 
vo Buxetot na Op{tina Prilep za 2010 

godina 
            

^len 1 
So ovaa Odluka se vr{i izmena na 

rasporedot  na sredstva vo Buxetot na 
Op{tina - Prilep za 2010 godina  i toa na 
sledniot na~in: 

Potprograma                                                       
                         Buxet  Samofin  Donacii Dotacii Krediti 
Potstavka 

 

 
K10  BIBLIOTEKARSTVO 
401130 Osnovni plati 
 - drugi vraboteni           0       0             0             -20.000             0 
402110 Osnovni  
pridonesi za PIO          0       0              0            -97.000              0 
421240 Te~ni goriva   0       0              0           -166.000             0 

424440  Popravki i 
 odr`uv.na druga opr.     0       0              0            223.000             0 
426990 Drugi  
operativni rashodi        0       0              0             60.000             0 
 

N 10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 
401130 Osnovni  plati 
 - drugi vraboteni           0        0             0      -1.392.000              0 
402110 Osnovni  
pridonesi za PIO          0        0              0      -2.042.000              0 
424210 Odr`uvawe  
 na zgradi                        0         0             0       2.334.000              0 
423720 Materijali za 
 razni popravki              0         0             0         600.000               0 
425990 Drugi dogovorni 
 uslugi                              0         0             0         500.000               0 
 
 
N0 SREDNO OBRAZOVANIE 

401130 Osnovni plati  
- drugi vraboteni           0          0             0        -685.000              0 
402110 Osnovni  
pridonesi za PIO         0           0             0        -372.000              0 
421240 Te~ni 
 goriva                            0           0             0      1.057.000              0 
 
V 10 DETSKI GRADINKI 

401130 Osnovni plati  
- drugi vraboteni          0           0             0       -334.000               0 
425420 Primarna 
 zdravstvena  
za{tita                         0            0            0           -24.000              0 
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427110 Privremeni 
 vrabotuvawa         0       0        0        -1.000.000           0 
421110  Elektri~na 
 energija                  0      0        0            318.000           0 
423410 Prehranbeni  
produkti 
i pijalaci               0      0        0            734.000           0 
424440 Popravki 
i odr`uva.na  druga 
 oprema                   0       0        0            320.000           0 
402110 Osnovni  
pridonesi za  
PIO                        0        0       0             -14.000           0 
 

V 20 DOMOVI  ZA STARI LICA 
401130 Osnovni 
 plati  - drugi 
vraboteni              0        0         0         -196.000            0 
402110 Osnovni  
pridonesi za 
PIO                        0        0         0         -132.000            0 
421110 Te~ni 
 goriva                   0         0         0          328.000            0 
                         0         0         0                     0          0 
 

^len 2 
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot 

na donesuvaweto i stanuva sostaven del na 
Buxetot 
 na Op{tina Prilep za 2010 godina, a }e se 
objavi vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 
Prilep". 

 

 

Broj  07 – 2664/2                   PRETSEDATEL 
03.12.2010  godina    na Sovetot na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                    Dimitar  Stevananxija         
 
 
 

Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 
 

Z   A   K   L   U   ^   O   K 
ZA  OBJAVUVAWE  NA RE[ENIETO  ZA 

RAZRE[UVAWE I IMENUVAWE ^LENOVI 
NA KOMISIJATA ZA UTVRDUVAWE 

PAZARNA VREDNOST NA NEDVI@NIOT 
IMOT PRI PROMETOT 

       
 

               1. Re{enieto  za razre{uvawe i 
imenuvawe ~lenovi na Komisijata za 
utvrduvawe pazarna vrednost na nedvi`niot 
imot pri prometot,  se objavuva  vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tina Prilep". 
 
  
Broj  08 -  2666/2                                  GRADONA^ALNIK 
06.12.2010 godina                              na Op{tina Prilep 
   P r i l e p                                            Marjan Risteski 

 

             Vrz osnova na ~len 5 stav 2 od 
Zakonot za danocite na imot (“Slu`ben 
vesnik na RM” br. 61/2004) i ~len 26 stav 1 
to~ka 39 i ~len 35 od Statutot na Op{tina 
Prilep (“Slu`ben glasni na Op{tina 
Prilep” br.6/2003  i 4/2005),  Sovetot na 
Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 
03.12.2010 godina, donese: 
 

R  E  [  E  N  I  E 
za razre{uvawe i imenuvawe  ~lenovi  na 
Komisijata  za utvrduvawe na pazarnata 

vrednost na nedvi`niot imot pri prometot 
 
             1. Se razre{uvaat ~lenovite na 
Komisijata za utvrduvawe na pazarnata 
vrednost na nedvi`niot imot pri prometot, 
(“Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep” br. 
1/2006,  6/2006,  12/2007 i 20/2007)  i toa:   
             - Ognenoska Vesna 
             - Bogdanoska Sena; 
             - Kuleska Maja; 
             - Stev~eska Aleksandra; 
             - Стеваноска Благица; 
             -  Koviloska Ru`e; 
             - Petreska Elizabeta; 
             - Daniela Nestoroska; 
             - Veljanoska Aleksandra; 
             - Nikol~e Stojanoski; 
             - Tren~eski Mile; 
             - Risteska Elizabeta; 
             - Zo~evi} Aneta; 
             - Guleska Dijana; i 
             - [ikleska Lenka. 
 
             2. Za ~lenovite na Komisijata za 
utvrduvawe na pazarnata vrednost na 
nedvi`niot imot pri prometot, se 
imenuvaat: 
             - Крстеска Маја, факултет за 
администрација и менаџмент на 
информатички системи.                   
             - Anastasoska Vesna  факултет за 
администрација и менаџмент на 
информатички системи. 
            - Ѓоргиев Божин дипл. менаџер по 
царина и шпедиција. 
            - Стојаноска Кети, факултет за 
администрација и менаџмент на 
информатички системи.                   
            - Николоска Павлина, дипл. 
економист.  
            - Христовска Марија,факултет за 
јавна адиминстрација. 
            -Јоноски Златко, дипл. економист. 
             3. Re{enieto da se dostavi do 
imenovanite, Gradona~alnikot, arhivata i 
blagajnata  na Op{tina Prilep.  
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             4. Re{enieto vleguva vo sila so 
denot na objavuvaweto  vo “Slu`ben glasnik 
na Op{tina Prilep”. 
 
 
Broj  07 – 2664/3                              PRETSEDATEL 
03.12.2010  godina            na Sovetot na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                 Dimitar  Stevananxija         

 
 
Vrz osnova na ~len  50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/2002) i ~len 48 
stav 1 od Statutot na Op{tina Prilep 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" 
br.6/2003) Gradona~alnikot na Op{tina 
Prilep,  donese: 
 

Z   A   K   L   U   ^   O   K 
ZA  OBJAVUVAWE  NA PROGRAMATA  ZA 

ZA[TITA NA POTRO[UVA^ITE NA 
OP[TINA PRILEP ZA PERIODOT  

2011/2012 GODINA   
 
 

           1. Programata  za za{tita na 
potro{uva~ite na Op{tina Prilep za 
periodot 2011/2012 godina,  se objavuva  vo 
"Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep". 
  
Broj  08 -  2666/3                                    GRADONA^ALNIK 
06.12.2010 godina                                 na Op{tina Prilep 
   P r i l e p                                               Marjan Risteski 
 
 
 
          Врз основа  на одредбите од член 126 
став 4 од Законот за заштита на 
потрошувачите(Службен весник на Република 
Македонија бр. 38/2004,77/2007 и 103/2008),  
на предлог на Советот за заштита на 
потрошувачите, Советот на Општина Прилеп 
на седницата одржана на ден 03.12.2010 
година,  донесе:   
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА  
ОПШТИНА  ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД 2011-2012 

ГОДИНА 
 

1. ВОВЕД 
 
Заштитата на потрошувачите во современите 
развиени демократски општества е 
препознаена како едно од правата во корпусот 
на права  на човекот и граѓанинот и како такво 
се вбројува во првата со највисок приоритет 
кои секоја држава е должна да ги заштитува 
низ правниот систем и соодветните политики.  
 
Во Република Македонија оваа прашање се 
актуелизира со консензуалната заложба на 
граѓаните за приклучување кон 
Евроатлантските интеграции, а особено кон 

ЕУ, каде веќе со децении постои 
потрошувачко право на Европската Унија  
материјализирано преку цел низ на директиви 
и препораки од овој домен кои Македонија 
мораше да ги транспонира во своето 
национално законодавство следејќи ги 
одредбите на Договорот за стабилизација и 
асоцијација и статусот на земја кандитат. 
 
Република Македонија започна активно да 
работи на институционализацијата на 
заштитата на потрошувачите кон крајот на 90-
тите години на минатиот век, што 
резултираше со донесувањето на првиот 
закон за заштита на потрошувачите во 2000-та 
година и со креирање на првата конзистентна 
национална политика во 2006 година, 
донесувајќи ја првата Програма за заштита на 
потрошувачите на Владата на РМ,за периодот 
2007/2008 година. Во меѓувреме реализирана 
е уште една национална програма за 
2009/2010, а во тек е изготвувањето на 
третата програма за период 2011/2012 година. 
 
Потребата од креирање на локални 
потрошувачки политики базира првенствено 
на процесот на децентрализација, кој во 
процесот на превземање(трансфер) на 
надлежности од централната на локалната 
власт , зафати подрачја кои се од 
исклучително значење за процесот на заштита 
на потрошувачите како образованието, 
здравството, локалните пазари, социјалата и 
сл. кои заедно со комуналните услуги кои 
традиционално се даваат на локално ниво, 
претставуваат значителен корпус на прашања 
од интерес за граѓаните- потрошувачи. 
 
Со донесувњето на оваа Програма, Советот 
на Општина Прилеп дава свој придонес во 
остварувањето на таканаречените осум 
основни потрошувачки права на граѓаните и 
тоа: 
 
1.Право на задоволување(расположливост) на 
основните потреби за  
стоки и услуги на територијата на Општината; 
2. Право на безбедни стоки и услуги кои се 
нудат на пазарот; 
3. Право на информираност за прашања од 
интерес на потрошувачите; 
4. Остварување на правото на избор, преку 
развој на малопродажната мрежа на стоки и 
услуги на територијата на Општината; 
5. Право(можност) да се чуе гласот на 
потрошувачите; 
6. Право на обезштетување на потрошувачите 
кога нивните економски интереси се 
загрозени; 
7. Право на образование на потрошувачите и 
8. Право на здрава животна средина. 
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Со оваа Програма, се задолжуваат сите 
органи , тела, установи  и други организации и 
институции кои делуваат на територијата на 
Општина Прилеп во извршувањето на нивната 
дејност,да ги почитуваат аспектите на 
заштитата на потрошувачите утврдени со 
правната рамка, Програмата за заштита на 
потрошувачите на Владата на Република 
Македонија и оваа програма.  
 

2. ПРАВНА РАМКА 
Анализата на правната рамка во доменот на 
заштитата на потрошувачите покажува дека 
во најголема мерка регулативата на 
Европската Унија е транспонирана во 
македонското законодавство. Така, во овој 
момент во правниот систем на Република 
Македонија се во важност следните закони 
кои директно регулираат подрачја од 
интерес за заштита на потрошувачите: 
   

• Закон за заштита на потрошувачите; 

• Закон за безбедност на производите 

• Закон за безбедност на храната и 
производите и материјалите што доаѓаат во 
контакт со храната, 

• Закон за заштита на потрошувачите при 
потрошувачки кредити; 

• Закон за права на пациентите 
 
Покрај овие, би можело да се каже претежно 
чисти потрошувачки закони, со оглед на 
мултидимензионалноста на заштитата на 
потрошувачите, одредби од интерс за овој 
домен можат да се најдат и во цел низ на 
други закони и подзаконски акти, како на 
пример во Законот за Облигационите односи, 
Законот за туристичка дејност, Законот за 
угостителска дејност, Законот за здравствено 
осигурување, Законот за здравствена заштита, 
Законот за лекови, Законот за заштита на 
конкуренцијата, Законот за електронски 
комуникации, Законот за домување и сл. 
 
Ваквата комплексна состојба во значителна 
мерка се одрази и во определувањето на 
активностите планирани за периодот опфатен 
со програмата, со цел да оваа легислатива на 
што е можно поадекватен начин да се 
приближи на граѓаните преку нивно 
информирање и едукација. 
 

3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Основна цел на програмата за заштита на 
потрошувачите е сензибилизирање на 
јавноста за заштита на потрошувачите и 
подигање на нивото на заштитата на 
потрошувачите воОпштината Прилеп во 
наредните две години. 
 

4. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 

Во периодот од 01.01.2011 до 31.12.2012 
година во рамките на оваа Програма ке бидат 
реализирани  следните активности: 
-Јакнеење на институционалната рамка и 
воспоставување соработка и координација 
помегу субјектите релевантни за заштита на 
потрошувачите , со посебен акцент на 
државните инспекциски органи за 
спроведување на пазарниот 
надзор(континуирано); 
-Активност за следење на состојбите на 
локалниот пазар од интерес за потрошувачите 
и нивно информирање(континуирано); 
-Подигање на свеста на потрошувачите по 
однос на нивните права и улогата во 
пазарната економија(континуирано); 
-Информирање на јавноста за измените на 
Законот за заштита на птрошувачите(2011 
година); 
-Информирање на јавноста за обврските кои 
произлегуваат од Законот за домување(2011 
година); 
-Едукација на членовите на Советот за 
заштита на потрошувачите во доменот на 
потрошувачкото право(2011); 
-Едукација на членовите на Советот за 
заштита на потрошувачите во доменот на 
потрошувачките политики(2011); 
-Пригодно одбележување на 15-ти март, 
светскиот ден на потрошувачите(во двете 
опфатени години); 
 
 
-Кампања за популаризација на правата на 
потрошувачите утврдени со Законот за права 
на пациентите(2012 година); 
-Кампања за популаризација на правата на 
потрошувачите од Законот за потрошувачки 
кредити(2012 година); 
-Информирање на граѓаните за новините во 
законот за градба (2012 година); 
-Организирање на воспитно отворени 
образовни активности и отворени часови за 
различни аспекти на заштитата на 
потрошувачите во училиштата на територијата 
на Општината( во обете опфатени школски 
години); 
-Соработка со Советот за заштита на 
потрошувачите на Владата на Република 
Македонија и координирање на 
активностите(континуирано); 
-Соработка со Стопанската комора  со цел 
запознавање на стопанските субјекти на 
територијата на Општина Прилеп со 
законските и подзаконските акти кои се 
однесуваат на заштита на потрошувачите. 
-Да се активира бесплатна телефонска линија 
за мислења, предлози и проблеми на 
потрошувачите. 
-Организирање на медиумска кампања за 
значењето на гарантните листови, нивната 
заверка како и  чувањето на фискалните 
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сметки, заради остварување на правото на 
потрошувачите; 
-Собирање на мислењата на граѓаните преку 
анкети или телефонски истражувања за 
нивните најчести проблеми со кои се 
соочуваат. 

 
             Во периодот на имплементација на 
оваа Програма, Советот за заштита на 
потрошувачите ќе работи и на други 
активности, доколку тоа го налага актуелниот 
момент, односно потреби. 
 
 

5. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
Во имплементацијата на Програмата ќе се 
вклучат сите општински служби, јавни 
установи, јавните претпријатија, потрошувачки 
и сродни невладини организации, инспекциски 
органи кои делуваат во Општината, во 
рамките на нивните надлежности и мисија. 
 
Во периодот опфатен со Програмата Советот 
за заштита на потрошувачите на општината, 
тесно ќе соработува и ќе ги координира 
активностите со Советот за заштита на 
потрошувачи на Владата на Република 
Македонија и со Организацијата на 
потрошувачите на Македонија. 
 

Во процесот на имплементација на 
Програмата за заштита на потрошувачите, 
Советот за заштита на потрошувачите ќе 
остварува најтесна можна соработка со 
локалните медиуми со цел да се информира и 
сензибилизира јавноста за Програмата и 
активностите кои се превземаат. 
 
Имплементацијата на оваа програма ќе ја 
следи Советот за заштита на потрошувачи на 
општината.Претседателот на Советот за 
процесот на реализација на Програмата 
тековно ќе го информира градоначалникот и 
претседателот на Советот на општината, а во 
текот на Декември од секоја тековна година ќе 
поднесува и годишен извештај пред Советот 
на општината. 
 
6.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  
 
Финансирањето на оваа програма ќе се врши 
со средства од Буџетот на Општината, од 
донации и спонзорства, како и од вклучување 
на Општината во проекти од овој домен 
финансирани од предпристапните фондови на 
ЕУ и од други донатори. 

 
Broj  07 – 2664/4                               PRETSEDATEL 
03.12.2010  godina            na Sovetot na Op{tina Prilep 
    P r i l e p                                 Dimitar  Stevananxija         
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