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1. Вовед
1.1. Основни податоци за Општината
Општина Прилеп се наоѓа во централниот дел од јужното подрачје на Република
Македонија. Го зафаќа Прилепското поле кое го сочинува северниот дел од
најголемата котлина во Македонија, Пелагонија. Градот Прилеп се наоѓа на
надморска височина од 620-650 метри, а на ридестите падини и до 680 метри. Во
општина Прилеп, на површина од 1164 квадратни километри, живеат 76.768 жители.
Општина Прилеп (географски сместена на дел од Прилепско поле, Тројачка
Клисура и Мариово) се наоѓа во источниот дел на пелагонискиот регион и според
големината на територијата која ја зафаќа е најголема не само во регионот туку и во
целата држава. Со одреден помал дел на југ се граничи со Република Грција.
Вкупната површина на општината изнесува 1.194,44 км2.
Административен центар на општината е градот Прилеп кој се наоѓа на
оддалеченост од 131 км од главниот град Скопје, 47 км оддалеченост од Битола и 106
км.оддалеченост од Охрид.
Локалната самоуптрава е главниот носител на економскиот развој на
општината, или поточно, како локална влада таа ги посочува економските потреби
затради побрз стопански развој, привлекување на нови и зачувување на постојните
бизниси, маркетинг, користење, располагање и управување со недвижен имот,
креирање на локалната даночна политика во смисла на даночни олеснувања за
проширувања
на бизнисот, образование и обука, развој на малите претпријатија, одржување на
општинската инфраструктура, или генерално речено локалниот економски развој
претставува се она што општината може да го направи за подобрување на
економијата и социјалната благосостојба на нејзините граѓани.
Економијата на Прилеп се состои од силен производен кластер, посебно во
прехранбената, текстилната и градежната индустрија, како и помали и средни
трговски и услужни компании основни и локални претприемници.
Како најголем проблем со кои се соочуваат работодавците во општина
Прилеп се лошата општа економска состојба во земјата, каматните стапки,
ограничените можности за кредитирање и финансирање, националното
законодавство, бирократските препреки и корупцијата.
Стопанството во општина Прилеп ја има следната структура:
- прехранбениот сектор е застапен со 13%
- текстилната индустрија со 21%
- 49% се од друг сектор (на пример производство на мебел,
производство на мермер, туризам и тн.) и
- 17% услужни дејности.
Во општина Прилеп, 65% од компаниите ги поседуваат физички лица.
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1.2. Буџет и Одлука за извршување на Општината
Општина Прилеп новата 2009 година ја започна со Буџет кој беше донесен на
седница на Советот одржана на ден 25.12.2008 г. и стана оперативен ( почна да се
извршува) од 01.01.2009 г. При неговото изготвување беше користена стандардна
процедура согласно на законските прописи кои ја регулираат оваа материја. Во
согласност со насоките на Буџетскиот циркулар и направените анализи , Буџетот на
Општина Прилeп за 2009 г. беше проектиран на износ 880.977.000,оо денари. Во
првично донесената форма Буџетот на Општина Прилеп се реализираше до 27.02.2009
г. , кога нa седница на Советот беше донесена Одлука за проширување на Буџетот за
износот на пренесениот вишок на приходи од 2008 година и средствата од блок
дотации за превоз на учениците од средно образование за буџетската 2009 година, што
во вкупен износ претставуше зголемување на Буџетот за 92.671.000,00 денари.
Првиот Ребаланс на Буџетот , од голем обем , беше усвоен на Седница на
Советот на ден 06.07.2009 гoдина при што вкупните приходи на Буџетот беа
проектирани на износ од 943.603.000,00 ден, односно се намалуваат за износ од
30.045.000,00 денари.
За реализација на проектот Јавни работи кој се реализира во соработка со
Агенцијата за вработување на РМ, со одлука за проширување на Буџетот од 27.07.2009
год. приходите на Буџетот беа зголемени за износ од 14.775.000,00 денари.при тоа беше
отворена и нова програма Ј40- Јавни работи ,преку која требаше да се да се реализираат
исплатите на времено ангажираните извршители вклучени во Проектот.
Со Одлуката за измени на распоредот на средствата од 24.08.2009 година,
извршено по барање на Единката корисник Дом за стари лица ,, Киро КрстескиПлатник ,, се изврши прераспоредување на седствата во рамките на Буџетот од
самофинансирачки активности,при што не се променија вкупните проектирани
приходи.
Со бториот ребаланс на Буџетот на ЕЛС- Општина Прилеп усвоен на седницата
на Советот од 29.10.2009 година приходите беа проектирани на износ од 930.303.000,00
денари со која проекција се Буџетот се извршуваше до 31 декември 2009 година.
Во текот на месец декември беа донесени и две Одлуки за измена на
распоредот на средствата , од кои едната Одлука по барање на Единката корисник
Детски градинки ,, Наша Иднина,, со пренамена која требаше да овозможи целосно
искористување на средствата од блок-датација за буџетската 2009 година и другата
Одлука со која се изврши прераспоредување на средства во Буџетот од блок-дотации,
во Потпрограма ЊО- Противпожарна заштита во категорија на Плати ,наемнини и
надоместоци со цел исплата на ноемвриската плата за ППТЕ- Прилеп.
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2. Годишна сметка
2.1. Приходи на Општината (Основен Буџет)
1.Извршувањето на приходите на консолидираниот Биланс на приходи на Буџетот на
Општина Прилеп за 2009 година е во износ од 817.383.290,00 денари, што претставува
извршување на приходите од 87.86 % од проектираните во Буџетот 930.303.000,00
денари.

Структура на приходи на буџетот 2009

6%
35%

59%

Основен буџет

Дотации

Самофинансирачки активности

2.Извршувањето на приходите на основниот Буџет е во износ од 283.878.916,00
денари што претставува 78,50 % од вкупно проектираните 361.618.000,00 денари.
Учеството на приходите на основниот
Буџет во вкупните приходи на
консолидираниот Биланс на приходи на Буџетот на Општината изнесуваат 34,73 %.
Со вака високиот процент на извршување на приходите на Буџетот генерално
треба да бидеме задоволни, од причина што споредени со 2008 година, кога беа
реализирани приходи од 299.481.381 денари, претставува намалување од 5,20 %.
Анализирајќи ги по видови приходите на основниот Буџет, учеството на пооделните
приходи е следен:
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Структура на приходи на основен буџет 2009

42%

45%

10%

3%

Даночните приходи

Неданочните приходи

Капиталните приходи

Трансферите и донациите

- Даночните приходи учествуваат со 128.551.952,00 ден. што претставува 45.28 %
од вкупно остварените 283.878.916,00 ден.
Споредени со 2008 год. кога беа остварени 123.465.342,00 ден. даночните приходи во
2009 год. бележат пораст од 4.12 %.Овие резултати се постигнати со максимално
ангажирање на општинската администрација, меѓутоа анализите покажуваат дека
постојат значајни резерви кај сите даночни приходи преку зголемување на опфатот
на даночните обврзници и целосна примена на Методологијата на пазарна вредност
на недвижниот имот. Ова посебно стана актуелно со измените на Законот за данок на
имот со што се зголеми предметот на оданочување, од причина што и деловните
објекти во сопственост на правните лица подлежат на оданочување, што во секој
случај генерираше зголемени приходи во буџетската 2009 год. по основ на данок на
имот.
- Неданочните приходи учествуваат со 8.132.466 ден. што изнесува 75,30 % од
вкупно планираните 10.800.000,00 ден.
Споредени со 2008 година кога беа релизирани неданочни приходи 8.130.047,00 ден.
неданочните приходи бележат раст од 0,03 %.
- Капиталните приходи учествуваат со 27.309.212,00ден. што изнесува 77,58 % од
вкупно остварените 35.200.000,00 ден.
По основ на концесиски надоместоци , остварени се приходи во износ од 11.734.811,00
денари или 61,12% од планираните 19.200.000 денари. во споредба со 2008 г. кога беа
реализирани приходи од концесиски надоместоци во износ од 7.746.626,00 денари,
овие приходи имаат тренд на раст од 34,16 % што се дозжи на заедничките активносто
што ги презедовме со УЈП регионална дирекција Битола. Со остварените приходи по
овој основ не можеме да бидеме задоволнии затоа и во буџетската 2010 г ќе
продолжиме со сет на мерки и активности за аголемена наплата на овие приходи
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како и откривање на затајувачите и нередовните уплатувачи на концесискиот
надомест, затоа што гледано долгорочно добиваат на своето значење ккао еден од
посигурните извори на финансирање и во иднина ке претставуваат значајна ставка
во Буџетот на Општината, посебно сега со измените на Законот за минерални
сурвини каде што наместо досегашните 40%, во Општинскиот Буџет ке се слеваат 78%
од пресметаниот и уплатен концесиски надомест.
Во 2010 година остварени се приходи од продажба на градежно земјиште во износ
од 15.574.400,00 што е и причина за вака високиот процент на реализација на
вкупните капитални приходи во Буџетот.
- Трансферите и донациите учествуваат со 119.885.286.00 ден. што изнесува
80,82 % од вкупно планираните 148.343.000,00 ден. во буџетот за 2009 година. Во
Буџетот за 2009 г. како приход по овој се реализирани тековни трансфери од други
нивоа на власт во износ од 200.000, 00 денари, трансфери од Буџетите на фондовите
во износ од 9.904.911 денари, дотацијата по основ на ДДВ во износ од 47.654.490,00 и
пренесениот вишок на приходи од 2008 година во износ од 54.523.000,00 денари и
Капиталните трансфери од други нивоа на власт реализирани се во износ од
7.605.001,00денари од кои 6.990.001,00 се средства наменети за реализација на
проектот за регулација на речното корито на Градска река, а 615.000,00 денари се
средства од Бирото за регионален развој на југозападниот плански регион за
изградбана улица во село Големо Коњари.
Во четвртиот квартал од 2009 година реализирани се приходи по сите основи во
вкупен износ од 53.502.610,00 денари што во споредба со претходниот (третиот квртал)
кога беа реализирани приходи во износ од 85.159.339,00 денари претставува
намалување за 31.656.729,00 денари што придонесе реализацијата на вкупните
приходи на Буџетот за 2009 година да биде во 78,50%.Потфрлањето на планираните
приходи за четвртиот квартал најизразен е кај Надоместокот за уредување на
градежно замјиште- комуналии по кој основ во буџетот за четвртиот квартал требаше
да бидат реализирани 15.000.000,00 денари и кај Капиталните приходи во делот кај
концесиски надоместоци.

Прилог 11- Табеларен преглед на планирани и реализирани приходи
на Основен Буџет
Планирано
ВКУПНИ ПРИХОДИ
71 Даночни приходи
711 Данок од доход, добивка и капитални
добивки
713 Даноци на имот
717 Даноци на специфични услуги
718 Такси за користење или дозволи за
вршење на дејност

Реализирано

361.618.000
167.275.000
6.875.000

283.878.918
128.551.953
6.225.168

55.500.000
102.500.000
.000
102.500
2.400.000

48.754.823
73.026.777
545.185
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72 Неданочни приходи
721 Претприемачки приход и приход од
имот
722 Такси и надоместоци
723 Административни такси и надоместоци
724 Други Владини услуги
725 Други неданочни приходи
73 Капитални приходи
733 Продажба на земјиште и нематеријални
вложувања
74 Трансфери и донации
741 Трансфери од други нивоа на власт

10.800.000

8.132.467

4.000.000
500.000
500.000
5.800.000
35.200.000
35.200.000

3.561.000
301.159
282.675
3.987.084
27.309.212
27.309.212

148.343.000
148.343.000

119.885.286
119.885.286

2.2. Расходи на Општината (Основен Буџет)
Извршувањето на расходите на консолидираниот биланс на расходи Буџетот на
Општина Прилеп за 2009 год. е во износ од 736.028.673,00 ден. што претставува 79,12%
од проектираните 930.303.000,00 денари и притоа пренесен е вишок на средства од
81.467.197,00 денари.

Структура на расходи на буџетот 2009

4%
33%

63%

Основен буџет

Дотации

Самофинансирачки активности

Извршувањето на расходите на Основниот буџет е во износ од 241.090.374,00
ден. што претставува 66,67 % од планираните 361.618.000,00 ден. и притоа пренесен е
вишок на приходи од 42.788.544,00 денари.
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Анализирајќи го по видови учеството на пооделните расходи во вкупните
расходи на основниот буџет е како следува:

Структура на расходи на основен буџет 2009

18%
0%
46%

24%
0%

12%

Плати , наемнини и надоместоци

Резерви и недефинирани расходи

Стоки и Услуги

Субвенции и трансфери

Социјални бенефиции

Капитални расходи

- Извршувањето на расходите на Основниот Буџет е во износ од
241.090.371,00 денари , што представува 66,67 % од планираните 361.618.000,00 денари.
Учеството на пооделните видови на трошоци во билансот на расходи на
основниот буџет е следна :
-Плати , наемнини и надоместоци , реализирани се расходи во износ од 42.420.099,00
денари, што представува 89,75% од планираните 47.261.000,00 денари . Во однос на
вкупно реализираните расходи за Извештајниот период платите,наемнините и
надоместоците учествуваат со 17.59%.Во споредба со четвртиот квартал од 2008
годинакога беа реализирани 39.190.064,00 денари, овие расходи бележат раст од 8,24%
.
-Резерви и недефинирани расходи.Во Извештајниот период реализирани се расходи
од овој вид во износ од 601.660,00 денари, што претставува 24,06% од планираните
2.500.000,00 денари за извештајниот период.
-Стоки и Услуги , реализирани се расходи во износ од 58.767.125,00 денари што
представува 79,98 % од планираните 73.474.000,00 денари .Во споредба со четвртиот
квартал од 2008 година кога беа реализирани 48.141.105,00 денари овие расходи
бележат раст од 22,07%.Во однос на вкупно реализираните расходи за четвртиот
квартал овој вид на расходи учествува со 24,37% .
-Субвенции и трансфери , реализирани се расходи во износ од 29.446.647,00 денари
или 95,00% од планираните 30.985.000,00 денари.Во однос на вкупно реализираните
расходи за четвртиот
квартал овој вид на расходи учествува со 12,21%.Во
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реализираните расходи содржано е извршувањето во износ од 8.500.000,00 денари од
страна на ДООЕЛ “ Енергомаркет” од Скопје.
-Социјални бенефиции , реализирани се расходи во износ од 324.200,00 денари или
40.52% од планираните 800.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи
за четвртиот квартал овој вид на расходи учествува со незначителни 0,13 %.
-Капитални расходи , реализирани се расходи во износ од 109.530.640,00 денари или
53,02% од планираните 206.598.000,00 денари.
Со износот на реализираните капитални расходи во четвртиот квартал од
буџетската 2009 година дефинитивно можеме да бидеме задоволни.Во износот на
реализираните капитални расходи содржано е и реализираното судско извршување
од ДООЕЛ “Енергомаркет” Скопје во износ од
10.987.250 денари и судското
извршување од Македонија пат во износ од 3.073.000 ден.

Прилог 22- Табеларен преглед
прегле д на планирани и реализирани расходи на
Планирано
Реализирано
Основен Буџет
ВКУПНИ РАСХОДИ
40 Плати наемнини и надоместоци
401 Основни плати и надоместоци
402 Придонеси за социјално осигурување од
работодавачите
403 Останати придонеси од плата
41 Резерви на недефинирани расходи
412 Постојана резерва (непредвидени расх.)
413 Тековни резерви (разновидни расходи)
42 Стоки и услуги
420 Патни и дневни расходи
421 Комунални услуги, греење, комуникац.
и транспорт
423 Ситен инвентар, алат и други материј.
за поправки
424 Поправки и тековно одржување
425 Договорни услуги
426 Други тековни расходи
46 Субвенции и трансфери
461 Субвенции за јавни препијатија
463 Трансфери до невладини организаци
464 Разни трансфери
47 Социјални бенефиции
471 Социјални надоместоци
48 Капитални
Капи тални расходи
481 Градежни објекти
482 Други градежни објекти
483 Купување мебел, опрема, возила и
машини
485 Други нефинансиски средства

361.618.000
47.261.000
36.408.000
10.770.000

241.090.374
42.420.100
32.670.699
9.744.185

83.000
2.500.000
1.000.000
1.000.0 00
1.500.000
73.474.000
1.110.000
25.495.000

5.216
601.660
88.000
513.660
58.767.126
670.059
23.734.538

8.930.000

7.583.369

19.530.000
12.760.000
5.649.000
30.985.000
14.500.000
2.908.000
13.577.000
800.000
800.000
206.598.000
41.900.000
158.948.000
5.000.000

14.325.541
7.102.314
5.341.305
29.446.647
29.446.647
14.500.000
1.829.350
13.117.297
324.200
324.200
109.530.641
23.885.007
82.752.460
2.646.160

750.000

249.014
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2.3.

Буџет на наменски и блок дотации

Извршувањето на приходите на Буџетот на Наменски и Блок-дотации се во износ од
485.228.079,00 денари, што претставува 99.89% од планираните 485.721.000,00 денари.
Остварените 881.705,00 денари неданочни приходи се должи на извршениот поврат на
средства за патарини кои при исплата на платите беа задржувани согласно
упатствата за пресметка и исплата на бруто плати.Во тек е постапка до трезор со
дотавени барања за прекнижување со што ке се сторнираат неданочните приходи кои
потекнуваат од блок дотациите.

Прилог 33- Табеларен преглед на приходи од наменски и блок дотации
ВКУПНИ ПРИХОДИ
74 Трансфери и донации
741 Трансфери од други нивоа на власт

Планирано Реализирано
485.721.000
485.340.662
485.340.662
485.721.000
485.340.662
485.721.000
485.340.662

2.4. Расходи на наменски и блок дотации
Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од Наменски и БлокБлокдотации е во износ од 462.107.661,00 денари или 95.13% од планираните за четвртиот
квартал 485.721.000,00 денари.
- Учеството на пооделните видови на расходи во вкупно реализираните расходи за
Извештајниот период е следно :
-Плати, наемнини и надоместоци, реализирани се расходи во износ од 366.893.456,00
ден.

или 98.30% од планираните 373.219.000,00 денари. Во однос на вкупно

реализираните расходи за 2009 година овој вид на расходи учествува со 79.40% .
-Стоки и услуги , реализирани се расходи во износ од 94.479.088,00 денари или 84,72%
од планираните 111.514.000,00денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за
четвртиот
квартал овој вид на расходи учествува со 20.44%.Разликата меѓу
остварените приходи и расходи за блок дотациите за 2009 година изнесува
24.114.704,00 денари што е всушност претставува пренесен вишок на приходи за 2010
година кој што единките корисници на Буџетот ќе може да ги приходуваат (користат)
по ребалансирањето на Буџетот во месец Јуни. Посматрано по намени пренесениот
Вишок на приходи изнасува како следува:
- програма В1 - Детски градинки - пренесен вишок на приходи - 1.882.622,00 денари
- програма В2 - Дом за стари лица - пренесен вишок на приходи - 1.249.214,00 денари
- програма К1 - Библиотекарство - пренесен вишок на приходи - 916.671.000 денари
- програма Н1 Основно Образование - пренесен вишок на приходи - 13.770.249,00
денари
- програма Н2 - Средно Образование - пренесен вишок на приходи 6.305.955,00денари.
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Прилог 44 - Табеларен преглед на расходи од наменски и блок дотации

ВКУПНИ РАСХОДИ
40 Плати наемнини и надоместоци
401 Основни плати и надоместоци
402 Придонеси за социјално осигурување од
работодавачите
403 Останати придонеси од плата
42 Стоки и услуги
420 Патни и дневни расходи
421 Комунални услуги, греење, комуникац.
и транспорт
423 Ситен инвентар, алат и други материј.
за поправки
424 Поправки и тековно одржување
425 Договорни услуги
426 Други тековни расходи
46 Subvencii i transferi
464 Разни трансфери

Планирано
Р еализирано
461.225.958
485.721.000
373.219.000
366.254.552
264.140.000
258.606.141
108.875.000
107.595.370
204.000
110.514.000

53.041
94.348.089

45.522.000

35.879.980

1 6.544.000

15.219.953

19.041.000
29.070.000
1.337.000
988.000
988.000

18.116.212
24.353.592
778.352
623.317
623.317

2.5. Буџет
Буџ ет на самофинансирачки активности
Извршувањето на Приходите на Буџетот на самофинансирачки активности
се во износ од 47.394.591,00 денари, што представува 57,12% од планираните
82.964.000,00 денари.
Во билансот на приходи од самофинансирачки активности приходовани се
пренесените вишоци на приходи од 2008 година во износ од 7.337.000,00
денари.Анализирајќи го Билансот на приходи од самофинансирачки активности
пооделно по подпрограми , односно по Единки корисници на Буџетот за 2009 година
остварувањата на приходите е следно :
- Во Програмата К10 -Култура-Билиотекарство остварени се приходи во износ од
801.833,00 денари, вклучувајќи го пренесениот вишок на приходи од 2008 година во
износ од 236.587 денари што представува 95.80% од планираните 837.000 денари во
Буџет за 2009 год..
- Во Програмата В10- Детски градинки остварени се приходи во износ од 9.400.913,00
денари, вклучувајќи го пренесениот вишок на приходи од 2008 година во износ од
155.128,00 денари што представува 45,41% од планираните 20.701.000 денари во
Буџетот за 2009 год..
- Во Програмата В20- Домови за стари лица остварени се приходи во износ од
17.827.423,00 денари, вклучувајќи го пренесениот вишок на приходи од 2008 година во
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износ од 5.018.683 денари што преставува 77,00 % од планираните 23.154.000 денари во
Буџетот за 2009 год..
- Во Програмата Н10- Основно образование , остварени се приходи во износ од
12.505.151,00 денари , вклучувајќи го пренесениот вишок на приходи од 2008 година во
износ од 1.112.713,00 денари, што представува 53,74 % од планираните 23.269.000
денари во Буџет за 2009 год..
Во Програмата Н20- Средно образование остварени се приходи во износ од
6.859.270,00 денари, вклучувајќи го пренесениот вишок на приходи од 2008 година во
износ од 811.669,00 денари, што преставува 45,72% од планираните 15.003.000 денари
во Буџет за 2009 год..

Прилог 55 - Табеларен преглед на приходи од самофинансирачки активности

ВКУПНИ ПРИХОДИ
71 Даночни Приходи
714 Домашни даноци на стоки и услиги
72 Неданочни приходи
721 Претприемачки приход и приход од имот
723 Админситративни такси и надоместоци
724 Други владини услуги
725 Други неданочни приходи
74 Трансфери и донации
741 Трансфери од други ниво на власт

Планирано
82.964.000

75.627.000
74.773.000
854.000
7.337.000
7.337.000

Реализирано
47.394.591
46.484
46.484
40.013.327
9.400
39.358.340
152.590
492.997
7.334.780
7.334.780

2.5. Расходи
Расход и на самофинансирачки активности
Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од самофинансирачки
активности е во износ од 32.830.641,00 денари или 39,58% од планираните
82.964.000,00 денари во Буџетот за 2009 година.
Учеството на пооделните видови на расходи во вкупно реализираните расходи
за Извештајниот период е следна :
-Плати , анемнини и надоместоци , реализирани се расходи во износ од 1.761.035,00
денари
или 71.56% од планираните 2.461.000,00 денари.Во однос на вкупно
реализираните расходи за 2009 год. овој вид на расходи учествува со 5.37%.
-Стоки и услуги , реализирани се расходи во износ од 29.874.231,00 денари или 41.44%
од планираните 71.923.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за
2009 година овој вид на расходи учествува со 91.00%.
-Капитални расходи , реализирани се расходи во износ од 1.195.375,00 денари. или
14.03% од планираните 8.521.000,00 денари. Во Програмата В2- Домови за стари лица
реализирани се капитални расходи во износ од 409.315 денари, во Програма Н1Основно образование реализирани се 686.380,00 денари и во Програма Н2- Средно
образование реализирани се капитални расходи во износ од 99.680 денари.
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Прилог 66 - Табеларен преглед на расходи од самофинансирачки активности

ВКУПНИ РАСХОДИ
40 Плати наемнини и надоместоци
401 Основни плати и надоместоци
402 Придонеси за социјално осигурување од
работодавачите
403 Останати придонеси од плата
42 Стоки и услуги
420 Патни и дневни расходи
421 Комунални услуги, греење, комуникац.
и транспорт
423 Ситен инвентар, алат и други материј.
за поправки
424 Поправки и тековно одржување
425 Договорни услуги
426 Други тековни расходи
46 Субвенции и трансфери
464 Разни трансфери
48 Капитални расходи
481 Градежни објекти
482 Други градежни објекти
483 Купување мебел , опрема и машини
485 Други нефинансиски средства

Планирано
82.964.000
2.461.000
1.579.000
876.000

Реализирано
32.830.642
1.761.035
1.250.935
509.860

6.000
71.923.000
1.589.000
11.137.000

240
29.874.232
591.694
3.364.803

32.055.000

12.725.287

6.863.000
18.873.000
1.406.000
59.000
59.000
8.521.000
644.000
2.969.000
4.808.000
100.000

2.731.215
9.991.924
469.309

1.195.375
313.880
360.325
476.170
45.000
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И З В Е Ш Т А Ј
За средствата , побарувањата , обврските и изворите на средствата и
нивната вредност
Во однос на обврските што ЕЛС Општина Прилеп ги има кон добавувачите во
земјата констатирано со состојба на ден 31.12.2009. е дека истите се во вкупен износ
од 27.685.576 денари
и истите поединечно кон секој добавувач изнесуваат :
ден
Спецификација
(За Сите ставки)

Период:
1 Јануари 2009 - 31 Декември 2009
Тип сметка: Редовна (орган) сметка //
Kонто:

Бр.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2200,

Добавувачи од земјата

Партнери
6 ТИ ОКТОМВРИ ЕЛЕКТРОМАРКЕТ
ДООЕЛ
(4021003138382)
АБ РЕДАКЦИЈА ИЗДАВАЧКО
ПРЕТПРИЈАТИЕ
(5013007107962)
АВТОЏОКЕР 2007-ДООЕЛ
(4021007152975)

Должи

8.460,00

АКЦЕНТ МЕДИЈА ДООЕЛ (0125)
АЛФА 1 СЗД СЛАТКАРНИЦА
(5021003109599)
АМД ПРИЛЕПЕЦ (4021992102740)
АМС АВТО МОТО СОЈУЗ НА
МАКЕДОНИЈА
(4030991238264)
АНДРИАНО ДООЕЛ ФОТО ПРИЛТ
(4021004144653)

61.735,50

1.012.700,00

АРКА МАК ГПТД (0096)
АРТИСТ СИСТЕМС (4030004520352)
БИГОРСКИ МАНАСТИР-МПЦ ДХЕ
(4030998349207)
БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
(4030990255017)

1.842,00

Побарува
Побарува

САЛДО

2.596,00

0,00

2.596,00

35.910,00

0,00

27.450,00

700,00

0,00

700,00

34.947,00

0,00

34.947,00

5.502,00

0,00

5.502,00

120.183,00

0,00

58.447,50

5.000,00

0,00

5.000,00

1.382.623,00

0,00

369.923,00

113.616,00

0,00

113.616,00

11.534,00

0,00

11.534,00

5.000,00

0,00

5.000,00

28.537,00

0,00

26.695,00

13

БИРО ПРЕС (4030004528485)

6.000,00

0,00

6.000,00

14

БОБО ПЛАСТ Д.О.О (4021003140050)

8.209,00

0,00

8.209,00

15

БОБ-ТРЕЈД ДООЕЛ (2700000359951)

5.000,00

0,00

5.000,00

16

БОНЕТ РТД ДООЕЛ (4021005148130)

2.600,00

0,00

2.600,00
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17

БОНИ-М 08 (4021008503950)

358.650,00

413.750,00

0,00

55.100,00

18

БРАЦО ДОО (4021994100345)

369.768,00

414.828,00

0,00

45.060,00

3.300,00

9.170,00

0,00

5.870,00

40.500,00

44.900,00

0,00

4.400,00

4.000,00

0,00

4.000,00

19

ВАЛ ДООЕЛ ВЛАДО СТЕФАНОСКИ
(4021000127193)

20

ВАЛГОР КОМЕРЦ (4021998122475)

21

ВАНГЕЛИС ДООЕЛ (4021001152728)

22

ВАРДАР ОСИГУРУВАЊЕ АД (30000915910)

211.043,00

308.255,00

0,00

97.212,00

23

ВЕСПЕ-91 ДООЕЛ (4021993111238)

105.707,00

125.059,00

0,00

19.352,00

42.453,00

67.998,50

0,00

25.545,50

510.462,00

551.337,00

0,00

40.875,00

230.642,50

0,00

230.642,50

12.560,00

0,00

12.560,00

24
25

ВЕЧЕР-ПРЕС (4030004503396)
ВИЖН-БМ ДООЕЛ-КАНАЛВИЗИЈА
(4021008502198)

26

ВИКЕЛИ ДООЕЛ (4021991111443)

27

ВИП З.П.З (4021000126928)

28

ВИРУС ДОО (4021003136983)

6.360,00

0,00

6.360,00

29

ВИСПОРТ ДООЕЛ (4021004144076)

9.086,00

0,00

9.086,00

30

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП
(4021003142266)

211.927,00

281.230,00

0,00

69.303,00

31

ВРВ ДООЕЛ НИП (4021992103169)

94.410,00

101.885,00

0,00

7.475,00

32

ГАТЕКС ДООЕЛ (4021001133014)

388.261,00

498.981,00

0,00

110.720,00

33

ГЕОНЕТ ДОО (4021006148710)

35.440,00

70.840,00

0,00

35.400,00

64.000,00

0,00

64.000,00

8.084.883,00

0,00

2.242.407,00

34

ГЛОРИЈА АГЕН.-АВАЛОН ПРОДУКЦИЈА
(4007000118981)

35

ГРАНИТ ГД АД (4030996123112)

36

ДАСКАЛО ДООЕЛ (4021002134243)

82.597,00

0,00

82.597,00

37

ДЕЛТА ГЕОИНГ (0100)

137.671,00

0,00

137.671,00

2.000,00

0,00

2.000,00

79.168,00

0,00

79.168,00

59.540,00

0,00

59.540,00

9.046.723,00

10.110.361,50

0,00

1.063.638,50

2.025.621,50

2.265.749,50

0,00

240.128,00

175.595,50

231.153,00

0,00

55.557,50

768,00

0,00

768,00

645.763,00

0,00

297.250,00

1.903,00

0,00

1.903,00

12.000,00

0,00

12.000,00

38
39
40
41
42

5.842.476,00

ДПМС-МФЦ-93-ДИМЕСКИ ЗВОНКО
ДООЕЛ
(4021994107960)
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА (0091)
ЕДЕМ КМ ДООЕЛ МАКЕДОНСКА
КУЌА-РЕСТОРАНТ (4021009508360)
ЕЛЕКТРО ТОЧИЛА ДООЕ
ИНЖИНЕРИНГ
(4021993113761)
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
(4030989128346)

43

ЕЛЕКТРОД-ПОЖАРНА (40309891283--)

44

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО ЕВН ЕСМ-НА
МАКЕД.
(4030005565759)

45

ЕЛМОНТ-КН (4021003139168)

348.513,00

46

ЕМО ОХРИД (0102)

47

ЕУРО АРХ (0103)

48

ЕУРО ТИП-ТОП Т.Д (4021001131984)

3.050,00

0,00

3.050,00

49

ЕУРОЛИНК (4030002461596)

2.657,00

0,00

2.657,00

50

ЕУРОНЕТКОМ (4030004521170)

47.200,00

0,00

11.800,00

35.400,00
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51
52
53

ЖАД КОМЕРЦ ДООЕЛ-Т.А МАК АГЕНТ
(4021994116560)

244.000,00

294.000,00

0,00

50.000,00

63.873,00

131.670,00

0,00

67.797,00

320.000,00

0,00

320.000,00

78.934,00

0,00

23.513,00

84.400,00

0,00

84.400,00

11.134,00

0,00

11.134,00

6.000,00

0,00

6.000,00

147.877,00

508.485,00

0,00

360.608,00

7.300,00

8.500,00

0,00

1.200,00

10.080,00

0,00

10.080,00

40.925,00

65.460,00

0,00

24.535,00

213.952,00

246.421,00

0,00

32.469,00

6.132,00

12.285,00

0,00

6.153,00

1.804.474,00

3.156.579,00

0,00

1.352.105,00

17.700,00

0,00

17.700,00

1.830.800,00

0,00

40.300,00

7.257,00

0,00

7.257,00

8.890,00

0,00

8.890,00

442.872,00

0,00

39.672,00

9.620,00

0,00

9.620,00

30.875.008,00

36.059.764,50

0,00

5.184.756,50

282.400,00

298.720,00

0,00

16.320,00

130.073,00

146.298,00

0,00

16.225,00

1.254.540,00

1.280.514,00

0,00

25.974,00

132.290,00

202.840,00

0,00

70.550,00

КЈУБИ АД (4030974258740)

34.041,00

0,00

34.041,00

КЛЕПТУЗА ПП (4021992106486)

12.000,00

0,00

12.000,00

35.400,00

0,00

35.400,00

1.000,00

0,00

1.000,00

340.679,50

0,00

79.923,50

32.000,00

0,00

32.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

42.000,00

50.000,00

0,00

8.000,00

ЖИТО ПРИЛЕП АД (4021976119934)
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА
СПОМЕНИЦИТЕ НА
КУЛТ.И МУЗЕЈ (4021981111208)

54

ЗАНАТ СЕРВИС ДООЕЛ (4021994110162)

55

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЈЗУ (4021005146498)

56

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ (0090)

57

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ
(4030991191047)

58

ЗЕЛС (4030988244156)

59

ЗОЈАМИ ТД ДООЕЛ (4021995106959)

60

ЗОКИ-Д ДООЕЛ (4021003136630)

61

ЗФРЛСЈП ВЕЛЕС (4004997107233)

62

ИВЕРПЛАСТ (4021000126022)

63

ИДБЦ (4030993217671)

64

ИЗОФАС ДОО (4021990101550)

65

ИМАГИНАТИВЕ ДООЕЛ (4021006151410)

66

ИН ПУМА (4030991229400)

67

ИНТЕР АУТО (4002000139642)

69

ИСКРА ДООЕЛ (4021988104053)

70

КАРАОРМАН 2001 (4021993125743)

71

КАРПА ДООЕЛ (4021004142588)
КАТАСТАР ГПС ДУПК-ПРЕМЕР ГПС
(4021006149903)

73

КЕЦ Прилеп ЕВН (2100593377328)

74

КИСМИ ДООЕЛ (4021992102235)

75
76
77
78
79

1.790.500,00

ИНЖИНЕРИНГ БС-КАФЕ КАВАЛИ
(4021004144602)

68

72

55.421,00

КИТО ТД ДООЕЛ СОФТ-КОПИ
(4021990100510)

403.200,00

КОЛИБРИ-ПРОД.ЗА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ
(3002000080157)
КОМПАНИЈА ТАСЕСКИ ДООЕЛ
(4021005144673)

80

КОМУНАЛЕЦ ЈКП (4021989114346)

81

КОМУНАЛЕЦ СИНДИКАЛНА ОРГ (0093)

260.756,00

82

КОНСАЛТИНГ ФВ ДРУШТВО ЗА ЕКО.
ПРАВЕН
(4030998346950)

83

КОПАНИЧАР ГУШТЕР (5021008501195)

84

КОПИР СЕРВИС (4030003490050)

123.805,00

125.405,00

0,00

1.600,00

85

КРИСТАЛ ПАЛАС-ХОТЕЛ (4021998122092)

818.830,00

937.451,00

0,00

118.621,00
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86

КТМ КОЛОР ЦЕНТАР (4021003139958)

8.080,00

0,00

8.080,00

87

КУМА КОМЕРЦ (4021993115659)

7.000,00

0,00

7.000,00

88

ЛАЖАНИ ТВ ТРД (4021008504492)

1.770,00

0,00

1.770,00

89

ЛЕНИ ТД ДООЕЛ (4021003139265)

35.950,00

40.145,00

0,00

4.195,00

90

ЛЕОНЕ (5021990100107)

8.560,00

53.830,00

0,00

45.270,00

91

МАГАЗИН ИН (402600117670)

15.750,00

0,00

15.750,00

92

МАКЕДОНСКА ПОШТА- ЦРПС
(4030997339674)

592.648,50

0,00

208.391,50

93

МАКЕДОНСКИ АРХИВ (0101)

800,00

0,00

800,00

249.014,00

277.334,00

0,00

28.320,00

1.387.498,00

1.522.337,00

0,00

134.839,00

88.500,00

91.481,00

0,00

2.981,00

2.300,00

0,00

2.300,00

10.000,00

0,00

10.000,00

347.817,00

0,00

347.817,00

340.882,00

727.873,00

0,00

386.991,00

94
95
96
97
98

МАКЕДОНСКИ БИЗНИС СИСТЕМИ МБС
(4030991212925)
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
АД
(4030997339640)
МАКЕДОНСКИ ШУМИ ЈП
(4030998338949)
МАКОМ-РЕСТОРАНТ-МОСКВА
(4011991109036)
МАРКО ЦЕПЕНКОВ ДОМ НА
КУЛТУРАТА
(4021004142600)

384.257,00

99

МАРКОСКИ К-73 ДООЕЛ (4026006132620)

100

МАТАДОР 2002 ДООЕЛ (4021002134227)

101

МАТЕКС - ТКЗ ДОО (4021007153432)

41.715,00

46.720,00

0,00

5.005,00

102

МАЦИ-ШУС ДООЕЛ (4021005146102)

99.540,00

104.496,00

0,00

4.956,00

9.506,00

19.012,00

0,00

9.506,00

21.699,00

36.165,00

0,00

14.466,00

87.500,00

116.700,00

0,00

29.200,00

6.000,00

33.352,50

0,00

27.352,50

35.776,00

0,00

35.776,00

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

МЕДИЈА ПРИНТ МПМ МАКЕДОНИЈА
ДОО
(4030003492231)
МЕДИЈА КОМПАНИ АТВ ДООЕЛ
(4030005583218)
МЕДИЈА ПИ АР (4021006151096)
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
(0600100124631)
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ (0092)
МИС СТОН РЕСТОРАНТ (4021005145661)

290.270,00

298.170,00

0,00

7.900,00

МОБИЛ ЕКСПРЕС (4021995106690)

636.850,00

917.850,00

0,00

281.000,00

50,00

0,00

50,00

16.800,00

0,00

16.800,00

24.780,00

75.030,00

0,00

50.250,00

721.375,00

829.172,00

0,00

107.797,00

1.675,00

0,00

1.675,00

3.075,00

0,00

3.075,00

4.775,00

0,00

1.225,00

19.812,00

0,00

19.812,00

НИК КОМ-ИНЖИНЕРИНГ
(3002000011065)
НИП СТОПАНСКИ ПРЕГЛЕД
(4013991100180)
НОВА МАКЕДОНИЈА -НИК НОВА
ПРИНТ ДООЕЛ
(4030990123250)

113

НОРТОН ДООЕЛ (4021007155079)

114

НОТАР ДАНЧО РОШКОСКИ (5021999106)

115
116
117

НОТАР ТРАЈКО МАРКОСКИ
(2000834053522)
НОТАР-СТОЈАНОСКА ЕЛИЗАБЕТА
(5021999106434)
ОГНОПРЕВЕНТ ИНЖИНЕРИНГ

3.550,00
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(4030992239211)
118

ОЛИМПИЈА МОТОРС (4030004508506)

17.672,00

28.131,00

0,00

10.459,00

119

ОН НЕТ ДИС ДОО (4030000381544)

12.330,00

12.379,00

0,00

49,00

120

ОНЕ КОСМОФОН АД (4030001426002)

1.012.877,50

1.102.343,00

0,00

89.465,50

121

ОПТИМУМ ДООЕЛ (4021999124544)

218.890,00

315.060,00

0,00

96.170,00

122

ОРБИС РТВ ДООЕЛ (4002998133006)

260.700,00

347.500,00

0,00

86.800,00

123

ПАЛАДИУМ ДПТУ (4021004141964)

1.320,00

0,00

1.320,00

124

ПАРТИЗАН БРИК (0105)

30.000,00

0,00

30.000,00

401.597,00

422.028,00

0,00

20.431,00

26.239.886,00

31.035.600,00

0,00

4.795.714,00

7.000,00

0,00

7.000,00

1.079.193,00

0,00

116.470,00

5.310,00

0,00

5.310,00

22.510,00

0,00

16.490,00

125

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД
(4030990229628)

126

ПЕЛА ТРАНС (4030004498276)

127

ПЕНКОВ ДРАГАН АДВОКАТ (0106)

128

ПЕРКАН ПРОЕКТ (0087)

129

962.723,00

ПЕЧАТНИЦА 11ТИ ОКТОМВРИ
(4021997107464)

130

ПИРЕЛИ ДООЕЛ (4021999127233)

131

ПЛУС ПРОДУКЦИЈА (1030005568073)

4.720,00

0,00

4.720,00

132

ПРИЛЕПЕЦ (4021991101359)

11.376,00

0,00

11.376,00

133

ПРИМАТЕКС БРАНКА ДПТУ
ДООЕЛ(4030994214768)

733.400,00

0,00

259.700,00

134

РАДИО 106 (5000000258823)

2.360,00

0,00

2.360,00

135

РАДИО 5-ЧОКИ ДООЕЛ (4021003140530)

9.000,00

11.000,00

0,00

2.000,00

12.500,00

13.500,00

0,00

1.000,00

43.000,00

56.180,00

0,00

13.180,00

119.400,00

141.670,00

0,00

22.270,00

1.375.874,00

1.435.482,00

0,00

59.608,00

1.400,00

0,00

1.400,00

11.060,00

0,00

11.060,00

5.045,00

0,00

2.260,00

24.370,00

0,00

24.370,00

72.994,00

0,00

72.994,00

702.031,00

0,00

123.558,00

6.000,00

0,00

6.000,00

13.380,00

21.870,00

0,00

8.490,00

177.116,00

251.698,00

0,00

74.582,00

136
137
138

РАДИО МЕФФ МАПЕДИТО
(4021992101131)
РАДИО ТЕРНИПЕ ДООЕЛ (4021000129221)
РАДИО ХОЛИДЕЈ ТРД ДООЕЛ
(4021995113742)

139

РЕАЛНОСТ -06 АПВ (4021006153021)

140

РЕГИНА УВОЗ ИЗВОЗ (4021000135390)

141
142
143
144
145
146
147
148

6.020,00

473.700,00

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДР.ЗАШТИТА
ЈЗУ
(4030982108064)
РЕСТОРАН КАЈ ЏИНО (4030001415604)
РЕСТОРАН ЛИДЕР КИНГ КОМПАНИ
(4021008503674)
РУБИКОН МАКЕДОНСКА КУЌА
(4021995104883)
САЛИДА ПЕТРОЛ - ЃОРЃИОСКИ ГОЦЕ
(4021003139435)
СЕКУРИТИ МК АГЕНЦИЈА
(4021003137645)
СИУНГ ДУНГ ТХЕ.ДООЕЛ (4021004144335)
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ЈП
(4030987108771)

2.785,00

578.473,00

149

СМУГРЕСКИ ЗОРАН (0608965440001)

5.341,00

0,00

5.341,00

150

СОНИК ТД (4021999124803)

1.370,00

0,00

1.370,00

151

СОНЦЕ-ГА (4030005568103)

421.850,00

0,00

123.160,00

298.690,00
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152

СОУТХ ЕАСТ ПАРТНЕРС (4030008035270)

153

СТАДИОН КОМЕРЦ (0094)

14.000,00

0,00

14.000,00

230.000,00

0,00

230.000,00

154

СТРУЧНА КНИГА ИН РЕДАК.ЗА
СТРУЧ.ЛИТЕРАТУТА (4030004517815)

3.540,00

0,00

3.540,00

155

СТУДИО РОК-РОЛ (4030995152992)

5.944,50

0,00

5.944,50

156

Т МОБИЛЕ (4030001415507)

457.621,00

0,00

56.534,50

4.550,00

0,00

4.550,00

5.000,00

0,00

5.000,00

19.399,00

29.594,00

0,00

10.195,00

7.132.218,00

8.564.179,00

0,00

1.431.961,00

109.730,00

137.880,00

0,00

28.150,00

11.800,00

0,00

11.800,00

167.000,00

0,00

167.000,00

14.001.093,50

15.872.181,00

0,00

1.871.087,50

48.000,00

56.000,00

0,00

8.000,00

404.854,00

599.853,00

0,00

194.999,00

75.630,00

0,00

75.630,00

45.400,00

0,00

4.200,00

44.445,00

0,00

44.445,00

308.723,50

0,00

120.190,00

19.680,00

0,00

19.680,00

1.451.750,00

0,00

1.451.750,00

30.650,00

0,00

11.800,00

157

401.086,50

ТАЛЕС ДООЕЛ (4016999101800)

158

ТЕАТАР ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ
(4021996121587)

159

ТЕРА ТЕЛЕВИЗИЈА (4002992100580)

160
161

ТЕРАКОТА ИНЖИНЕРИНГ ЗДОО
(4021000127010)
ТЕРМИНАЛ ДООЕЛ КОМУНАЛЕЦ
(4021000130488)

162

ТЕСКО-СОЛАР ДООЕЛ (4021009510470)

163

ТИМИНГ ДООЕЛ (4021004143541)

164
165
166

УЛИЧНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
(403098912834-)
ФАЛКОН-ТОН 2007 ДОО (4021007152924)
ХИДРОИНЖИНЕРИНГ ХИБ ДООЕЛ
(4002001148785)

167

ХИДРОПЛАСТ КОНТИ (0104)

168

ХОЛИ АРТ ТП (5021006110660)

169
170
171

172
173

41.200,00

ХОТЕЛ ИНТЕРНЕШНЕЛ А.Д
(4030994254775)
ХОТЕЛ САЛИДА (4021007154145)

188.533,50

ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКА
ИНИЦИЈАТИВА
(4021997122404)
ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ЗАВОД ЗА
ЗДР.ЗАШТИТА-ПРИЛЕП ЈЗУ
(4021993106668)
ЏИН ПРОДУКЦИЈА БИЗНИС МКД
(4030008023795)

18.850,00

174

ЏОЏА КОМЕРЦ (4021003137815)

24.150,00

0,00

24.150,00

175

ЏОШУА ДООЕЛ (4021994119283)

3.930,00

0,00

3.930,00

176

ШАНДАЛ ДООЕЛ (4021007153998)

22.810,00

0,00

2.350,00

177

ШУЛА КОМЕРЦ (0095)

18.703,00

0,00

18.703,00

146.373.404,00

0,00

27.685.576,50

0,00

27.685.576,50

ВКУПНО

20.460,00

118.687.827,50

На конто 1280-Други побарувања , се евидентирани се побарувања кон правни
субјекти према кои се извршени исплати а не постои задожение по основ на фактури
и ситуации во книговодствената евиденција на ЕЛС-Општина Прилеп. Овие
побарувања се фиктивни и неможат да бидат наплатени и ја товарат активата на
Општината а се однесуваат за периодот од 2000 година па се до 2004 година. Истите
се дадени во прилог во Спецификацијата која следи :
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Спецификација
(За Сите ставки)

Период:
1 Јануари 2009 - 31 Декември 2009
Тип сметка: Редовна (орган) сметка //
Kонто:

1280,

Бр.

Други побарувања

Партнери

Должи

1

БАЛСТЕП Т.Д ДОО (4021994108028)

2

ДЕНИГО КОМЕРЦ (4021994114419)

3
4

ЕЛИТА ГОМЕРКС 2004 ДОО
(4021998124273)
ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ
(4030991191047)

Побарува

САЛДО

700,00

700,00

0,00

12.086,00

12.086,00

0,00

3.410,00

3.410,00

0,00

4.600,00

4.600,00

0,00

5

ЗЕЛС (4030988244156)

67.500,00

67.500,00

0,00

6

ИДБЦ (4030993217671)

1.445,00

1.445,00

0,00

7

ИРНЕКС ПРОМЕТ ДООЕЛ
(4021993105289)

10.013,00

10.013,00

0,00

8

ЈП ЗА ПУП (4021004144432)

50.000,00

50.000,00

0,00

9

МАВРОВО ИНЖИНЕРИНГ
(4030003471315)

921,00

921,00

0,00

2.800,00

2.800,00

0,00

15.600,00

15.600,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

133.851,00

133.851,00

0,00

7.300,00

7.300,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

1.303.994,00

1.303.994,00

0,00

2.286.920,00

2.286.920,00

0,00

10

МАКЕДОНИУМ (4030003482295)

11

МАРКОВИ КУЛИ ДООЕЛ (4021990119785)

12
13
14
15

МИСА (0088)
МЦМС МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА
МЕЃ,СОРАБОТКА (4030994180119)
НЕПОЗНАТИ (0084)
НОВА МАКЕДОНИЈА -НИК НОВА
ПРИНТ ДООЕЛ
(4030990123250)

16

ПЕМБЕ-ППУЗ (4021998122696)

17

ПЕРКАН ПРОЕКТ (0087)

18

СТЕРНА (0086)

19

ТЕРАКОТА ИНЖИНЕРИНГ ЗДОО
(4021000127010)

20

ТЕХНИКА (0089)

233.215,00

233.215,00

0,00

21

ТОПОЛЧАНИ ВРАБОТЕНИ (0085)

45.000,00

45.000,00

0,00

22

ХД ДООЕЛ (4021002135266)

6.200,00

6.200,00

0,00

5.299.555,00

0,00

5.299.555,00

0,00

ВКУПНО

5.299.555,00

0,00
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На конто 1200-Побарувања од купувачи - евидентирани се побарувања кон правни и
физички субјекти по однос на надоместок за уредување на градежно земјиште и
комунална такса за користење на простор пред деловна просторија. Ваквите обврски
се уредени со соодветни договори и решенија за задолжувања, што ја прави
наплатата реална и остварлива. Истите се дадени во следната табела:

Спецификација
(За Сите ставки)

Период:
1 Јануари 2009 - 31 Декември 2009
Тип сметка:
сметк а: Буџетска сметка //
Kонто:

Бр.

1200,

ПОБАРУВАЊА ЗА КОМУНАЛИ

Партнери

1

АБРАШОСКИ СТЕВАН (0057)

2

Должи

САЛДО

10.000,00

39.512,00

0,00

АНГЕЛЕСКИ ТОНИ (0154)

4.060,00

0,00

4.060,00

3

АПТЕКА ФАРМ ПЗУ (4021008501442)

1.000,00

0,00

1.000,00

4

БОЖИНОСКА АЦА (0060)

11.800,00

0,00

11.800,00

53.360,00

53.360,00

0,00

17.997,00

17.997,00

0,00

5

ВАСИЛЕСКА ЦВЕТАНКА И МИХАЈЛО
(0011)

49.512,00

Побарува

6

ВАСИЛЕСКИ ЖАРКО (0010)

7

ВОЛЧЕСКИ СТРАШО (0007)

15.000,00

0,00

15.000,00

8

ДИМЕСКА ВИОЛЕТКА (0005)

53.397,00

0,00

53.397,00

705,00

0,00

5.080,00

0,00

5.080,00

1.461,00

0,00

1.461,00

298.728,00

0,00

20.116,00

0,00

55.970,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

2.063.656,00

0,00

59.884,00

1,00

0,00

1,00

8.000,00

8.718,00

0,00

9

ДИМЕСКА ТОДОРКА,ЕЛЕОНОРА И ИЗА
(0006)

10

ЃОРЃИОСКИ БЛАГОЈА (0037)

11

ЃОРЃИОСКИ ПЕТАР (0038)

12

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
(4030989128346)

705,00

298.728,00

13

ИМЕКС ДОО (0111)

77.424,00

14

ЈОВАНОСКИ МЕТОДИЈА (0042)

55.970,00

15

КОСТОСКИ КОЦЕ (0180)

16

КОТЕСКИ ВЛАТКО И ИВИЦА
(1701976440015)

2.003.772,00

57.308,00

17

КОТЕСКИ ИЛИЈА И ЕЛИЗАБЕТА (1110)

18

КОТЕСКИ ЈОРДАН (0030)

19

КУЛЕСКИ РОБЕРТ (0033)

15.265,00

0,00

15.265,00

20

МАКОВСКА МАРИЈА (0034)

31.240,00

0,00

31.240,00

16.718,00
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21

МАРКОСКИ ЗОРАН (0200)

22

МЕБЕЛ ВЕНЕЦИЈА (0080)

2.880,00

0,00

2.880,00

620,00

0,00

620,00

1.000,00

0,00

0,00

11.063,00

52.235,00

0,00

0,00

21.965,00

2.690,00

2.690,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

23

МОМИРОСКИ
БОШКО,ЖАРКО,ДРАГАН,ДИМЧЕ
(0202)

24

МОСКОВ ЕКСПРЕС ДООЕЛ (0082)

25

НАЈДОСКИ ИВАН (0041)

26

НАУМ (0220)

27

ОРДЕ ЧОПЕЛА ДСУ (0081)

28

ПАНОСКИ ПЕТАР (0021)

29

ПЕТРЕСКИ ИЛИЈА (0019)

52.467,00

0,00

52.467,00

30

РИСТЕСКИ ТОНИ (0198)

1.000,00

0,00

1.000,00

31

СТОЈАНОСКИ КИРО (0023)

9.567,00

9.567,00

0,00

32

ТАВЧИОСКИ ПЕТАР (0053)

103.825,00

40.700,00

63.125,00

0,00

33

ТАЛЕСКИ ЦВЕТКО (0051)

84.447,00

87.155,00

0,00

2.708,00

34

ТАСЕСКИ КИРО (0052)

2,00

0,00

2,00

35

ТЕХНОБЕН ЗПЗ (0077)

184.199,00

184.199,00

0,00

36

ТРАЈКОСКИ АТАНАС (0048)

180.582,00

180.582,00

0,00

37

ТРЕНКОСКИ ЖАРКО И СТЕВАН (0047)

80.000,00

0,00

80.000,00

38

ЌОРЌИОСКИ ПЕТАР (0062)

3.274,00

0,00

3.274,00

39

УГРИНОСКИ ДУШАН (0054)

20.000,00

0,00

20.000,00

40

ЧАТЛЕСКА ГОРИЦА (0002)

1,00

0,00

1,00

41

ШТРЛЕСКИ ЗОРАН (1907969440007)

25.833,00

22.328,00

3.505,00

0,00

3.238.564,00

2.640.723,00

1.012.009,00

414.168,00
41 4.168,00

597.841,00

0,00

1.000,00
11.063,00
52.235,00
21.965,00

ВКУПНО

Од страна на Општинската администрација, констатирано е дека по основ на
Закупнини, повеќе правни и физички лица, имаат обврска према ЕЛС - Општина
Прилеп заклучно со 31.12.2008 г. и покрај обврските кои овие субјекти ги имаа
превземено согласно на склучените Договори за закуп, истите нередовно ги
измируваат своите обврски, за што од страна на општинската администрација се
повеќекратно опоменувани. Доколку и во наредниот период не си ги исполнат своите
обврски, истите ќе бидат наплатени по прилсилен пат. Обврските на име закупнини
се прикажани во следната табела:
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Спецификација
(За Сите ставки)
Период:
1 Јануари 2009 - 31 Декември 2009
Тип сметка: Буџетска сметка //
Kонто:

1201,

ПОБАРУВАЊА ОД ЗАКУПНИНИ НА ОПШТИНСКИ ИМОТ

Бр.

Партнери

1

АДЕМОСКИ СЕИД -ЗАКУПНИНА (0058)

2

АЛТЕА-ПОЛИКЛИНИКА ПЗУ (0039)

13.750,00

3

БОШКОСКИ КИРИЛ-ЗАКУПНИНА (0008)

4

ВИКЕЛИ ДООЕЛ (4021991111443)

5

ДАРИГО ДОО (4021995106576)

6
7

Должи

ДЕРИВОЛОСКИ ЈОНЧЕ-ЗАКУПНИНА
(0009)
ЖИРОНИ ДООЕЛ КУКЛИШ
(4027005144795)

Побарува

365.400,00

САЛДО
365.400,00

0,00

0,00

151.250,00

69.600,00

69.600,00

0,00

277.893,00

277.893,00

0,00

12.668,00

12.668,00

0,00

67.200,00

67.200,00

0,00

0,00

0,00

165.000,00

8

ЖИТО ПРИЛЕП АД (4021976119934)

56.100,00

56.100,00

0,00

9

ИНЕКС-27 ЗАКУПНИНА (0076)

32.000,00

32.000,00

0,00

10

КОНДОСКИ ИЛИЈА-ЗАКУПНИНА (0016)

92.800,00

92.800,00

0,00

131.150,00

131.150,00

0,00

150.400,00

150.400,00

0,00

60,00

0,00

70.000,00

0,00

12.000,00

0,00

208.100,00

0,00

11
12

КУЗМАНОСКИ СЛОБОДАНЗАКУПНИНА (0032)
ЛЕПИТКОВ МИТРЕ-ЗАКУПНИНА (0031)
МАРАКАНА ДТПУУ 2007 УВОЗ ИЗВОЗЗАКУПНИНА (4027007155069)
НИКОЛОСКИ ЉУБЕН-ЗАКУПНИНА
(0061)
РАДИЧОСКИ КОМПАНИ ЗАКУПНИНА
(4021000129404)

70.000,00

16

РИСТЕСКИ ЛАДО-ЗАКУПНИНА (0018)

208.100,00

17

ТРАЈКОСКИ БОРИС - ЗАКУПНИНА (0147)

18

ХЕР-АСТРА ДООЕЛ (4021003140336)

13
14
15

ВКУПНО

-60,00

21.000,00

9.000,00

42.900,00

15.600,00

27.300,00

0,00

163.980,00

145.279,00

18.701,00

0,00

1.774.941,00

334.819,00

1.591.372,00

151.250,00

1.440.122,00

0,00

По основ на облог од данок на имот Општина Прилеп има побарувања во износ од
30.111.044,оо денари. Најголемиот дел од овие побарувања се однесуваат за периодот
пред стартот на децентрализацијата односно кога облогот и наплатата ја вршеше УЈП.
Поголемиот дел од овие побарувања е застарен и ненаплатив. Потребно е да се најде
соодветно решение за отпис на ненаплативите побарувања од данокот на имот со цел
овој вид на побарувања реално да ја одразува активата во билансот на состојбата на
Буџетот на ЕЛС-Општина Прилеп.
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(За Сите ставки)

Период:
1 Јануари 2009 - 31 Декември 2009
Тип сметка: Буџетска сметка //
Kонто:

Бр.

1203,

ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ

Партнери

1

Должи

ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ (0257)
ВКУПНО

Побарува

САЛДО

58.846.894,00

28.735.850,00

30.111.044,00

0,00

58.846.894,00

28.735.850,00

30.111.044,00

0,00

30.111.044,00
30.111.044 ,00

0,00

На конто 1204- Побарувања од корисници на Буџетот , се водат побарувањата по
основ на присилно извршени управни акти , врз основа на кој и е настаната обврската
на овие физички лица према Општината. Истите се дадени во прилог во
Спецификацијата која следи :
Спецификација
(За Сите ставки)

Период:
1 Јануари 2009 - 31 Декември 2009
Тип сметка: Буџетска сметка //
Kонто:

Бр.

1204,

НАПЛАТА ЗА ПРИСИЛНО ТУРКАЊЕ НА ОБЈЕКТИ

Партнери

1

БЕТОН АД (4002995100638)

2

Должи

Побарува

САЛДО

952.707,00

952.707,00

0,00

ДИМЕСКИ БОЖИДАР (0322)

97.846,00

97.846,00

0,00

3

ЗЛАТЕСКИ БРАНКО (0017)

13.024,00

8.024,00

0,00

4

КРУШЕВО-ОПШТИНА (555555)

30.000,00

30.000,00

0,00

37.901,00

37.901,00

0,00

67.791,00

67.791,00

0,00

1.194.269,00

0,00

1.194.269,00

0,00

5
6

РИСТЕСКИ ДРАГАН-ПРИС.ТУРКАЊЕ
(0323)
СИЛЈАНОСКИ РИСТО-ПРИС.ТУРКАЊЕ
(0324)
ВКУПНО

1.199.269,00

5.000,00

5.000,00
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По основ на облог од Билборди , реклами , објави и оглас на јавни места , Општина
Прилеп има побарувања во износ 241.909,оо денари. Најголемиот дел од овие
побарувања се наплатливи и истите ќе се приходуваат во 2010 г.
Спецификација
(За Сите ставки)

Период:
1 Јануари 2009 - 31 Декември 2009
Тип сметка: Буџетска сметка //
Kонто:

Бр.

БИЛБОРДИ РЕКЛАМИ ОБЈАВИ И ОГЛАСИ НА ЈАВНИ МЕСТА

Партнери

1
2

1205,

Должи

Побарува

АКЦЕНТ МЕДИЈА ДООЕЛ (0125)
ОБЛОГ ЗА БИЛБОРДИ,ИСТАКНУВАЊЕ
РЕКЛАМИ
И ОБЈАВИ (1205)

3

УНИ БАНКА (0215)

1.400.390,00

940.950,00

0,00

940.950,00

227.450,00

1.172.940,00

0,00

9.919,00

0,00

1.182.859,00

940.950,00

241.909,00
241.909,00

0,00

9.919,00
ВКУПНО

1.410.309,00

САЛДО

1.168.400,00

По основ на облог од данок на промет на недвижности и права Општина Прилеп има
побарувања во износ од 62.276,5о денари. Овие побарувања се наплатливи и истите ќе
се приходуваат во 2010 г.
Спецификација
(За Сите ставки)

П ериод:
1 Јануари 2009 - 31 Декември 2009
Тип сметка: Буџетска сметка //
Kонто:

Бр.

1

1206,

ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖ. И ПРАВА

Партнери
ОБЛОГ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА
НЕДВИЖ. И
ПРАВА (0252)

Должи

18.636.030,50

Побарува

18.612.953,00

САЛДО

23.077,50

0,00
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2

ОБЛОГ ОД ДАНОК НАНАСЛЕДСТВО И
ПОДАРОК
(0251)
ВКУПНО

1.404.076,00

1.364.877,00

39.199,00

0,00

20.040.106,50

19.977.830,00

62.276,50

0,00

62.276,50

0,00

По основ на облог од комунална такса - фирмарина Општина Прилеп има побарувања
во износ од 63.954.245,5о денари. Најголемиот дел од овие побарувања се однесуваат
за периодот пред стартот на децентрализацијата односно кога облогот и наплатата ја
вршеше УЈП. Поголемиот дел од овие побарувања е застарен и ненаплатив. Потребно
е да се најде соодветно решение за отпис на ненаплативите побарувања од данокот на
имот со цел овој вид на побарувања реално да ја одразува активата во билансот на
состојбата на Буџетот на ЕЛС-Општина Прилеп.
Спецификација
(За Сите ставки)

Период:
1 Јануари 2009 - 31 Декември 2009
Тип сметка: Буџетска сметка //
Kонто:

Бр.

1

1207,

ОБЛОГ ОД КОМУНАЛНА ТАКСА- ФИРМАРИНИ

Партнери

Должи

ОБЛОГ ОД КОМУНАЛНА ТАКСА ФИРМАРИНИ
(0253)
ВКУПНО

Побарува

САЛДО

79.709.996,50

15.755.742,00

63.954.254,50

0,00

79.709.996,50

15.755.742,00

63.954.254,50

0,00

63.954.254,50

0,00

По основ на облог за користење на простор пред деловна просторија Општина
Прилеп има побарувања во износ од 192.330,оо денари. Овие побарувања се
наплатливи и истите ќе се приходуваат во 2010 г.

Спецификација
(За Сите ставки)

Период:
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1 Јануари 2009 - 31 Декември 2009
Тип сметка: Буџетска сметка //
Kонто:

Бр.
1

1208,

ОБЛОГ ЗА КОР.ПРОСТ.ПРЕД ДЕЛОВ.ПРОСТОР

Партнери

Должи

ОБЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРОС.ПРЕД
ДЕЛОВ.ПРОСТОР (0254)
ВКУПНО

Побарува

САЛДО

3.811.666,00

3.619.336,00

192.330,00

0,00

3.811.666,00

3.619.336,00

192.330,00

0,00

192.330,00

0,00

По основ на облог за користење на музика во јавни локали Општина Прилеп има
побарувања во износ од 798.250,оо денари. Овие побарувања се наплатливи и истите
ќе се приходуваат во 2010 г.
Спецификација
(За Сите ставки)

Период:
1 Јануари 2009 - 31 Декември 2009
Тип сметка: Буџетска сметка //
Kонто:

1209,

ОБЛОГ ЗА КОРИС.НА МУЗИКА ВО ЈАВНИ ЛОКАЛИ

Бр.

Партнери

Должи

1

ОБЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МУЗИКА ВО
ЈАВ.
ЛОКАЛИ (0255)
ВКУПНО

Побарува

САЛДО

1.196.500,00

398.250,00

798.250,00

0,00

1.196.500,00

398.250,00

798.250,00

0,00

798.250,00

0,00
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Извештај за реализација
3.
р еализација на инвестиционите програми,
наменските, капиталните и блок дотациите за делегирани
надлежности
I СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ
Во тековната 2008 година

од инспекциските служби

и урбаната полиција ги

извршија следните активности:
Во тековната 2009 година во Секторот Инспекторат се извршуваа следните
активности:

1.Комунална Инспекција и комунални редари
Ред.бр.

Име на акт

1.

Записници

712

2.

Решенија

112

3.

Вкупно барања од граѓани

129

4.

Примени жалби

5.

Доставени известувања до граѓани

20

6.

Поднесени барања за прекршочни пријави

60

7.

Поднесени платни налози (Мандатни казни)

86

8.

Поднесени записници за констатација (Мандатни казни)

86

9.

Потврда за одработена општо корисна работа

6

10.

Потврда за одземени предмети

5

11.

Потврда за вратени предмети

2

Број на акти

6

2.Инспекција за животна средина
Ред.бр. Име на акт

Број на акти

1.

Изготвени записници за констатација

65

2.

Изготвени решенија

32

3.

Известувања

42

4.

Барања

4

5.

Заклучоци

8
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6.

Одговори на барања

6

7.

Барања од граѓани

8.

Барања за дозвола за усогласување со оперативен план

16

9.

Барања за Б интегрирана еколошка дозвола

17
8

10.

Други известувања и информации

32

3.Сообраќајна Инспекција
Ред.бр. Име на акт
1.

Извршен надзор и составени записници

2.

Донесени решенија за забрана и отстранување на
недостатоци

3.

14

55

Исклучување од сообраќај со одземање на
сообраќајна дозвола

5.

323

Поднесени барања за поведување прекршочна
постапка

4.

Број на акти

260

Поднесени барања за доставување податоци од
5

Основен суд Прилеп
6.

Добиени пресуди

86

7.

Поднесени жалби до Апелационен суд

3

8.

Други барања и известија

3

4.Градежна Инспекција
ред.бр. Име на донесениот акт

број на донесени акти

1.

Записници за увид на лице место

3

2.

Записници за констатација

171

3.

Решенија за отстранување на објекти

141

4.

Решенија за прекинување на градење

5

5.

Заклучоци за дозвола на извршување

143

6.

Заклучоци за запирање на постапка

34
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7.

Доставени управни акти до Урбана полиција
135

(извршна служба)
8.

Извршени срушувања

27

9.

Примени и доставени жалби до второстепен орган

89

10.

Примени и доставени решенија-одговори до
130

странките на жалби од второстепен орган
11.

Примени и одговорени барања од Државен
инспекторат за градежништво и урбанизам, МТВ
35

и од Влада на РМ
12.

Примени барања и доставени акти во предмети по
тужби на второстепени решенија до Управен суд

13.

2

Примени барања и достевни одгвори до Народен
правобранител, јавен обвинител, МВР, Основен
9

суд и сл.
14.

Изработени и доставени известувања до странки и
120

други лица
15.

Контролирани постапки на одобренија за градење

1

16.

Препратени предемти до други органи

8

17.

Вкупно поднесени барања - пријави

18.

Постапено по службена должност

19.

Изготвување на известувања за достава на

222
67
8

управни акти до странките
20.

Евидентирани увиди на терен према дневник на
286

градежната инспекција

5.Даночна Инспекција
Ред.бр.
1.
2.
3,
4,
5,

Име на акт
Записници
Налози за надворешна контрола
Решенија по записник
Приговор по записник
Комисиски записници по жалби против решенија

Број на акти
359
359
106
3
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6,
7,
8,

за фирмарина
Контрола на фирми за простор пред деловен
Контрола за истакнување на реклами
Контрола за користење на музика во јавни локали

5
120
50
100

6.Урбанистичка Инспекција
Ред.бр Име на акт
.
1.
Записници за констатација за одобрени решенија
за локациски услови
2.
Записници за констатација за решенија за
локациски услови кои се во тек на одобрување
3.
Доставени решенија за локациски услови
4.
Записници за констатација врз планска
документација
5.
Поништени РЛУ (1 од урбанистички инспектор и 2
надлежен орган)

Број на акти

41
12
56
6
3

7.Урбана полиција
Ред.бр
.
1,
2.
3,

Име на акт
Примени акти за извршување
Известување до странките (инвеститори)
Извршени решенија

Број на акти
133
133
33
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II СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ
Годишен извештај за работата на училиштата во Општина Прилеп
Согласно Вашето барање бр. од 23.02.2010год. за доставување на годишен извештај Ви
го доставувам следниот извештај за активностите во образованието во 2009год.:
Во надлежност на Општина Прилеп има 16 основни училишта,од кои 11 се
основни и 5 средни училишта. Основни училишта се: Кире Гаврилоски-Јане, Рампо
Левката, Кочо Рацин, Гоце Делчев, Климент Охридски, Блаже Конески, Добре
Јованоски, Круме Волнароски-с.Тополчани, Кирил и Методиј-с.Канатларци, Страшо
Пинџур-с.Мало Коњари и основното музичко училиште Ордан Михајлоски-Оцка. Во
основните училишта во нашата општина од прво до осмо одделение учат 7569
ученици.Средни училишта се: СОУ Гимназија “Мирче Ацев”, СОУ”Орде Чопела”,
СОЕПТУ”Кузман Јосифоски-Питу”, СОУ”Ристе Ристески-Ричко” и СОУ”Ѓорче Петров”.
Во средните училишта учат вкупно 4174 ученици. Кога сме кај средните училишта да
напоменеме дека согласно законот за задолжително образование и заедничките
активности со МОН и училиштата, од вкупно 927 осмоодделенци во училиштата се
запишаа 924 ученици односно повеќе од 99,6% од учениците. Исто така од оваа година
во СОУ”Орде Чопела” имаме два нови профили и тоа: техничар нутриционист и
техничар за агроменаџмент, како и два нови профили во СОУ”Ристе Ристески-Ричко”
и тоа профилите : графички техничар и спортска гимназија. За наредната учебна
година доколку се добие одобрение од МОН имаме доставено предлози за нови
профили во СОУ”Орде Чопела” и тоа: фито-фармацевтски техничар и тутунски
техничар како и профилот физиотерапевтски техничар во СОУ “Ѓорче Петров”.
Просекот на оцените односно успехот за основните училишта на ниво на општина
изнесува 3,92 додека кај средните училишта тој просек е нешто послаб и изнесува
3,31.Вкупниот број на вработени во училиштата на територијата на нашата општина
изнесува 990(660во основно образование и 330 во средно образование), во оваа бројка
спаѓаат наставниците, стручните соработници, техничката служба и помошниот
персонал вработени на неопределено и определено време.

Во 2009година Општина Прилеп беше активно вклучена во сите активности
поврзани со училиштата а кои активности се во рамките на ингеренциите на самата
општина. Се инвестираше
во сите училишта според согледаната состојба и
утврдените приоритети а во соработка со МОН и други донатори како и училиштата
од Нашата Општина. Во ОУ”Климент Охридски” со 1 500 000,00 денари(средтва од
МОН) се изврши препокривање на старата зграда, во овој објект учат децата со
посебни потреби, и комплетна промена на надворешната столарија, со средства од
ЕЛС во износ од 900 000,00 денари се врши фасадирање на истата зграда и со
средства од околу 120 000,00 денари(донација од приватен сектор) комплетно се
изврши санација на две училиници во истиот објект. Потоа во ОУ”Добре Јованоски” со
средства од ЕЛС(680 000,00)денари се изврши реновирање на санитариите и подовите
во подрачното училиште како и комлетна санација на таваните и промена на
внатрешните врати(2 000 000,00денари-МОН) во централното училиште,нови подови
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во 5 училиници -проект модернизација на образованието(450 000,00ден.) и со средства
од приватно лице(200 000,00ден)се санираа ѕидовите во овие училиници. Во
подрачното училиште на ОУ”Кочо Рацин-Рид” се инвестираа 3 000 000,00денари
средтва од МОН и ЕЛС со што целосно се реновира овој објект од препокривање до
внатрешно уредување и фасада. Со 1 500 000,00денари (ЕЛС) се направи нова фасада
на ОУ”Кире Гаврилоски-Јане”. Во ОУ”Блаже Конески” се изврши промена на
подовите(1 500 000,00денари-УСАИД и ЕЛС), а во подрачното училиште во н.Варош со
1 300 000,00(МОН-ЕЛС) се изврши препокривање на училиштето нови санитарии и
тавани. Со средства од Локалната самоуправа и МОН се реконструира покривот и
подрачните училишта на ОУ”Круме Волнароски” во Тополчани, Галичани, Чепигово,
Беровци, Старо Лагово(повеќе од 3 000 000,00денари). Исто така се реновираа и
подрачните училишта на ОУ”Кирил и Методиј” во с.Подмол и Ерековци(1 000
000,00денари средства од ЕЛС-Прилеп). Нови санитарии имаме и во ОМУ”Ордан
Михајлоски-Оцка”(300 000,00ден.-ЕЛС).Помали градежни интервенции имаше и во
ОУ”Гоце Делчев” со подрачното училиште во с.Големо Радобил, во ОУ”Рампо Левката”
со подрачното училиште во с.Селце како и во ОУ”Страшо Пинџур” со подрачните
училишта во с.Големо Коњари и Кадино Село. Со средства од ЕЛС се изврши
реновирање на спортската сала и хемиската лабароторија во СОУ”Орде Чопела”(700
000,00ден.) и околу 20 000 евра од европски фондови преку Бугарската Амбасада со
кои се изгради нова ветеринарна амбуланта . Исто така со средства од ЕЛС се
изврши промена на внатрешните врати во СОУ Гимназија”Мирче Ацев” како и
санација на одводот(600 000,00денари).
Веќе во завршна фаза е проектот “компјутер за секој ученик” од Владата на РМ
при што се постави и електричната инсталација и компјутери во секое училиште од
Нашата Општина,при што ќе се доинсталираат околу 6000 компјутери. Исто така на
секој наставник од основните и средните училишта(697) му се додели лап топ за
изведување на наставата. Во учебната 2009/2010година се реализира проектот на
МОН за доделување на бесплатни учебници за секој ученик при што Локалната
Самоуправа беше вклучено во приемот и дистрибуцијата на учебниците како и во
подигнување на дел од учебниците од Скопје и нивна дистрибуција до училиштата.
До сите училишта беа доставени нови клупи прилагодени за комјутерите и столчиња
при што 1100 клупи и 2200 столчиња се доставија до средните училишта со што
комплетно се опремија овие училишта, и околу 1000 клупи и 2000 столчиња се
доставија до основните училишта со што потребите се задоволени со повеќе од 50%.
Согласно законот за задолжително средно образование се организира и превоз на
учениците кои ги исполнуваат условите за користење на превоз. Локалната
самоуправа со сопствени средства продолжи и да ги реализира проектите за
обезбедување на превоз за децата од две поодалечени населби до ОУ”Рампо Левката
и Климент Охридски” како и обезбедување на оброк на децата со посебни потреби
кои учат во ОУ”Климент Охридски”(40 деца).
Започна и реализацијата на проектот за изградба на седум спортски сали при
што започнаа градежните работи на спортската сала во СОУ”Ѓорче Петров” се
комплетира документацијата за салата во ОУ”Добре Јованоски”, а во тек е постапката
за комплетирање на документацијата за останатите спортски сали.
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Во наредниот период поголеми проекти кои треба да се реализираат во
училиштата е проектот преку ИПА фондот во кој се вклучени 8 училишта со 11
објекти, донацијата од Р.Кина за ОУ”Гоце Делчев”, ново училиште во нас. 11-ти
Октомври, реновирање на работничкиот унивезитет”Пере Тошев” и сместување на
дисперзираните студии по инфроматика ,тутун, геологија и наредни други во овој
објект, реновирање на СОУ Гимназија “Мирче Ацев”, во тек е санацијата на фасадата
од ОУ”Рампо Левката” и др проекти.
Исто така беа реализирани голем број на вонучилишни активности почнувајќи
од активностите за новогодишните празници каде со свои точки се претставија дел од
училиштата, па активностите во март и ноември кога преку 2000 ученици учествуваа
во акцијата за “денот на дрвото”.Исто така на 21 март денот на екологијата заедно со
учениците се изврши пошумување во околината на Прилеп. Со прекрасана изложба
на маски и цртежи, училиштата се претставија по повод карневалот за прочка,
прочка
додека на самиот карневал учествуваа со огромен број на групни маски при што
освоија и главни награди(ОУ”Климент Охридски”-с.Мажучиште). Сите основни
училишта во мај месец се претставија со тн. училишни смотри. Тековно се врши
генерално чистење на училишните дворови во соработка со ЈКП”Комуналец”. Тука
треба да го нагласиме и учеството во реализацијата на проекти за правата на
децата(“Општини по мерка на детето” и др.). Гледано во целост немаше случување во
Нашата Општина во која учениците од нашите училишта немаа активно учество.
Во соработка со училиштата, министерството за образование и наука,
невладини и други организации се реализираа огромен број на семинари и обуки од
областа на образованието и информатичката технологија. Тука сакаме да
напоменеме дека Нашата Општина во рамките на своите можности преку
училиштата е вклучна во сите активности поврзани со образованието а во врска со
декадата на ромите. Тука би ја споменал реализацијата на проектот за дообразување
на деца роми кои од разни причини ги напуштиле училишните клупи и се повозрасни
. Овој проект започна да се реализира со невладината организација INTERSOS од
Р.Италија, го продолжи локалната самоуправа а сега продолжуваме преку соработка
со исто така невладината организација од Р.Италија-COSVI , преку кој проект до
четврто одделение имаат оформено образование околу 100 ученици.
Во изминатата година наставата во училиштата се изведуваше без некои
поголеми проблеми, односно текот на наставниот процес се одвиваше согласно
наставните програми на наставниците и годишните програми на училиштата.
Училиштата учествуваа на голем број регионални, државни и меѓународни
натпревари од каде се вратија со голем број на награди(Египет-уметнички творби и
др.).
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И З В Е Ш Т А Ј за работата на ЈОУ Градска библиотека "Борка Талe
Талeски" Прилеп за 2008 година
ИЗВЕШТАЈ за реализираните активности од областа на културата
Во 2008 година се одржаа повеќе настани од областа на културата предвидени
во годишната програма на Општина Прилеп, со што се даде голем придонес на
збогатувањето на културниот живот во градот. Одделението за култура со годишен
буџет од 6.500 000 денари се грижи за институционална и финансиска подршка на
културните установи и проекти од значење за Општината од областа на културата,
музејското и библиотечното работење, галерии, културно наследство, фолклорот и
обичаите, старите занаети и други културни вредности.
Од богатата реализирана програма за негување на културното наследство и
традицијата ги издвојуваме следните настани:
Меѓународниот Карневал Прочка
Денови на Крале Марко
Фестивалот на народни инструменти Пеце Атанасоски – Долнени
Мариовско-Мегленски средби
Театарски фестивал „Војдан Чернодрински„ во Центарот за култура „Марко
Цепенков„, подржан и од министерството за култура како фестивал од национално
значење. Во рамките на фестивалот пред прилепската публика се претставија повеќе
театри со врвни остварувања.
Фестивал „Итар Пејо„ – вечери на шегата, вицови, досетки и кратки скечеви за
прв пат оваа година на локација во старата чаршија на Плоштад Итар Пејо.
Поетско Маркукуле, гостување на Струшките вечери на поезијата, во
подножјето на Марковите кули – Тронот.
Културно лето: организирање на концерти, театри и летно кино.
Прилепска ликовна колонија, месец август.
11 Октомври, национален празник одбележан со концерти на Ламбе
Алабаковски и Елена Ристеска, огномети и настапи на КУД од градот, како и посета
на споменици и положување на цвеќе во координација со Министерството за правда
на Р. Македонија.
Одбележувањето на 3. Ноември – Ден на ослободувањето на Прилеп беше
проследено со свечено отворање на мултимедијалното плато во најстарата прилепска
населба Варош, каде настапија реномираниот квартет Даутовски и оперскиот пеач
Борис Трајанов.
Во чест на Св. Никола – Патрониот празник на градот оваа година локалната
самоуправа во соработка со жените од невладиниот сектор подготви 80.000
прилепски сарми со што градот Прилеп влезе во Гинисовата книга на рекорди и беше
истакнат на официјалната веб страна на Гинис која ја посетија повеќе од 1 милјон
луѓе од целиот свет.
Нова Година граѓаните на Прилеп по примерот на големите градови ја чекаат
на плоштад, а локалната самоуправа се погрижи тие да имаат добра забава и многу
музика.
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Покрај овие наведени настани, локалната самоуправа на Општина Прилеп
подржува и други фестивали и манифестации кои се од значење за општината,
концерти на градскиот дувачки оркестар, концерти на КУД, концерти на класична
музика, а го помага и издаваштвото и промоциите на книги. Во изминатата 2008 се
организираа повеќе изложби во галеријата и во изложбенот салон при Центарот за
култура „Марко Цепенков„ ,а се промовираа и книги од повеќе прилепски автори.

Јавна општинска установа за деца
де ца –Детска градинка "Наша иднина"
Прилеп
Програмата за воспитно образовната дејност во предучилишното воспитание и
образование е национален документ , усогласен со современите општествени –
демократски и плуралистички движења кај нас, воедно и со Уставот на Република
Македонија , како и со декларацијата и Конвецијата за правата на децата
Основите на Програмата за воспитно образовната работа со деца од
предучилишна возраст во јавната детска градинка ги засноваме на согледувањата
добиени од анализата на програмските документи , а во која се вградени покрај
стручно-научните сознанија за интелектуално сознајните и менталните потенцијали
на детето од 8- месечна до 5 години и 8 месеци годишна возраст , позитивните
ефекти од релизацијата на проектот “Чекор по чекор” како и проектот “Граѓанско
образование”, “Приоди кон визуелното размислување “ и “Инклузија на децата со
посебни потреби”.
ЈОУДГ “Наша иднина” Прилеп активностите ги реализира врз :
-Програмата за воспитно-образовната дејност во предучилишното воспитание и
образование издадена од Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и
образованието –Скопје 1982 , со нејзиното пречистување од нагласената идеологија и
усогласување со новите општествени услови;
-Програма за воспитно образовната работа во подготвителните групи изготвена од
Министерството за образование –Биро за развој на образованието -Скопје 2005
година.
-Законот за заштита на децата (Сл.весник на РМ бр.98/00) и
-Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата (Сл.весник
на РМ бр.17/03,65/04 и 113/05 и
-Програма за продолжен престој ,односно Основите на програмата на воспитно –
образовната програма за продолжен престој на деца според потребите и работното
време на корисниците Член 54 од Законот за измени и дополнувања на Законот за
заштита на децата (Сл.весник на РМ бр.65/04).
-Основите на програмата за воспитно-образовната работа со деца од предучилишна
возраст во јавните детски градинки (Сл.весник на РМ бр.125 од 15.10.2007)

ФУНКЦИОНАЛНА ДЕЈНОСТ
Реализацијата на програмскиот документ условува постоење на: здрав,сигурен и
пријатен простор (внатрешен и надворешен); флексибилен и стимулативен простор и
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простор за осамување.Функционалната дејност во установата се обавува во 4 објекти
и тоа: "Гоце Делчев" , Мирче Ацев" , "Тризла" и "Бончејца"
-Табела
Табела1
Табела1
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ДЕЈНОСТ
1.Број на објекти

Бончејца

Тризла

2.Површина под покрив

1587 м2

1522 м2

1494 м2

1299 м2

5902 м2

3.Дворна површина

3872 м2

2289 м2

4067 м2

1467 м2

11699 м2

4.Проектиран капацитет

165 деца

165 деца

5.Број на воспитни групи

8

7

6.Опфат на деца состојба
Ноември

178

147

7.Број на деца по
воспитни групи

Бончејца
И јасли -

Гоце Делчев

Тризла
9

И јасли-

13

Мирче Ацев

Вкупно

165 деца

165 деца

660 деца

8

9

32

136

182

643

Гоце Делчев

Мирче Ацев

Вкупно 643

И јасли-

Ијасли-

Јасли – 65

9

11

ИА мала- 19

ИА мала- 15

ИИ јасли- 11

ИАмала- 17

И мала- 123

ИБ мала- 21

ИБ мала- 16

ИИИ јасли- 12

ИБмала-

ИИ мала- 79

ИИ мала- 23

ИИмала - 16

И мала-

ИИмала-

среднаА- 21

средна-

ИИ мала- 18

средна-

среднаБ- 24

големаА- 32

средна- 21

големаА- 24

подготвителна
– 13

големаА-27

големаБ- 35

големаА-18

големаБ- 28

престој -36

големаБ-32

И престој- 18

20

големаБ-34

15

20
22
24

средна-110
голема-217

ИИпрестој- 18
8.Вкупен број на деца по
објекти

178

147

136

9.Деца до 2 год

9

13

32

10.Деца од 2 год до 5год и
8ми

169

134

113

3

3

182

11
171

643

65
587

прод.престој
11.Деца со пречки во
развојот

12.Инклузија на децата
Роми

7

2

ра.со приврем

Договор на
дело

13

13.Вкупенброј

раб .на

на работници

неопределен

вработувањ
___________
21

_____________

директор

15

___________

______________

108

84

1

1

___________

3
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воспитувачи

26

_____________

___________

16
______________

негователи

38

38

стручни соработник по

3

3

10
___________

__________ 3

физичк.восп
3

Админ.кадар правник

економист
книговодител

3

и

правник,
ецономист,книговодител

Готварски
кадар

8

5

3

готвачи

3

1

пом.готвач

1

садомијачи

4

4

Друг технички
персонал

26

18

домаќин -чувар
градинар

1

1

набавувач -возач

1

1

ложач-хаус мајстор

4

4

чувар градинар

3

2

1

перач-пеглач

3

1

2

чистачки

14

9

5

2
1

8
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(Можност за прием на нови деца по објекти)
објект:Гоце Делчев 18 деца
објкт: Тризла
5
Напомена – децата со посебни потреби се прикажуваат 13 деца
поради посебниот третман
- објект Бончејца –33=9
- објект Тризла – 3 3= 9
- објект Гоце Делчев –73=21
- објект Мирче Ацев ¬–23=6
Табела 1 –приказ 3 дворната површина ги задоволува основните потреби за одвивање
на секојдневните детски игри и престој на воздух.
Напомена- се наметнува потребата за обновување на зелените површини
посебно во објектите "Мирче Ацев "; "Тризла" и "Бончејца" како и потребата од справи
за игровни активности.
Табела 1 – приказ 13 – е прикажан вкупниот број на работници на неопределено време
и работници со привремени вработувања и работници со договор на дело (воспитно –
негователски кадар) спрема потребите на воспитните групи спрема нормативите и
др. работници спрема Правилникот за организација исистематизација на раотните
места и Колективниот договор.
Напомена :потребни се сите 21 работници како привремени вработувања и тоа :
-10 воспитувачи спрема потребите во воспитните групи и нормативите за број на деца
во воспитните групи
-2 готвачи- за пензионирани работници
-1 пом.готвач -за зголемен обем на работа
-2 перачи пеглачи за зголемен обем на работа
-5 хигиеничари за зголемен обем на работа и пензионирани работници
-1 чувар градинар за починат работник
- Да се трансформираат на неопределено време
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Табела 2
Програма по која
се реализира
воспитно –
образовната
дејност

Форми

Реализација на
активностите

на
работа

Напомена

- Програма
национална
програма

- Слободни
активности

-Физичко
воспитување

- Програма "Чекор
по чекор"
9-воспитни групи

- Насочени
активности

-Култура на
говорот

- Програма
продолжен
престој

- Животни
активности

-Вовед во
математиката

2-воспитни групи

Број на
активности

- Ликовно
воспитување

930

Бројот на
насочените
воспитно –
образовни
активности е во
корелација со
возраста на
детето т.е
воспитната
група и бројот
на работни
денови во
тековната
година

970

- Музичко
воспитување

-Слободни
активности

725

-ЗПО
1120
835
1090
965
Вкупно
6635

-Воспитниот персонал кој ја реализира програмата национална програма изготвува
годишен глобален план и месечен, како и план за дневни подготовки во кои се
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внесени и новините од програмата за деца од предучилишна возраст во јавните
детски градинки ( донесена Сл.весник на РМ бр.125 од 15.10. 2007)
- Воспитниот персонал кој ја реализира програмата "Чекор по чекор" врши глобално
планирање на темите.
- Планираните воспитно – образовни активности во тековната 2008 година се
доследно реализирани.
- Дидактичките средства, играчки и помагала се во сооднос со интелектуалната
и возрасна компонента на детето, од една страна и од друга со современите техничко
технолошки стандарди.
Со напомена :
Се наметнува потребата од современизирање на опремата од аспект на зголемен
интерес на детето кон новините сто го опкружуваат и задоволување на креативните
капацитети т.е воспитно – образовниот процес кое самото дете ги диктира.

ОПШТИ ОДРЕДБИ И АДМИНИСТРАТИВНИ БЕЛЕШКИ ЗА
ИНДИВИДУАЛНОСТА НА ДЕТЕТО
Табела 3
Критериум при упис

Досија за индивидуален
развиток

- Медицинска белешка за
здраствената состојба на
детето
-Решение за ослободување
од партиципација на децата
на војните инвалиди
-Општи и посебни договори
(изјави) за децата со посебни
потреби
- Приоритети при упис
а) социјално загрозени
семејства
б)стечајни работници
в)невработени
г)болест во семејството
д)самохрани родители

-За децата пред поаѓање
на училиште се
обезбедени досија, во кои
се следи
интелектуалниот
напредок на детето и
неговите индивидуални
предиспозиции

-

Други административни
генералии и психо- физички
развиток
- Пријава
- Договор
- Дневник
- Главна книга
- Досие за детето за психофизички развиток
Од 8-ми месеци до 2 години
Од 2 години до 4 години

Посебноста на критериумот при упис на децата со пречки во развојот се
приложува медицинска белешка од конпетентно – стручно лице од областа во
која е наведен степенот на остапување – агресивност (анамнеза на случајот),
дополнето со изјава од родителот за можните девијантни појави и превземање на
соодветни мерки.
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-

-

Досијата за децата пред поаѓање на училиште се одраз на систематска
опсервација и работни активности со индивидуален пристап во кое се внесени
податоци за степенот на детското предзнаење , оформеност на детските
посебности како и интелектуално, сознајно , креативните способности.
Правилно користење во понатамошниот систем на воспитно – образовното
делување на детето, досието може да послужи како водич за надградба на
понатамошното школување на детето.

ХИГИЕНСКО – ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА , ВРАБОТЕНИТЕ И
ПРОСТОРОТ
Табела 4
За децата

За вработените

-Медицинска белешка од
специјалист матичен лекар
- Годишно осигурување на
децата
-Логопедско опслушување на
децата со пречки во развојот
(логопед од мед.центар еднаш
неделно)
-Стоматолошка превентива
Р.Е”Тризла”
-Водење на досие на детето за
психички, здрав и социјален
развиток.
-Ортопедски преглед за деца од
3 до 5 год и
8 месеци (специјалист
ортопед)
- Индивидуална работа со
децата кои имаат пречки во
развојот.
- Ортопедско мерене на
стопалата на децата
“Ортопедика – Росмаер” Скопје.
- Секојдневни превентивни
активности на медицинско –
негователскиот персонал
-подготовки ,стоматолошки
прегледи на деца од 3-5
годишна возраст за
спроведување на проектот за
употреба на флуоризирано
млеко во 2009

-Систематски преглед на
вработените во кујна и
вработените кои се
директно поврзани со
припрема на исхраната два пати годишно
- Систематски преглед на
сите вработени кои се во
контакт со децата - еднаш
годишно во 12/2007
- Посета на обука за
укажување на прва помош
на дете во невоља по две
негователки од објецт
односно вкупно осум со
здобивање на сертификат.
-обука на кувари
(сертификат)за
спроведување на НАССР
систем
-Обука на помошниот
персонал –курс за
хигиеничари

Хигиенска превентива во
просторот и исхраната
-Молерисување на
Централната кујна 2 пати
годишно.
- Делумно молерисување на
објектите 7– 8/2007 и
генерално чистене и
дезинфекција на просторот.
- Годишно договорно
опслушување по потреба со
Заводот за здраствена
заштита за Д.Д.Д
- Проверка на калоричноста и
вредностите на исхраната од
Републичкиот Завод за
исхрана и домаќинство.
- проверка на
бактериолошката исправност
на исхраната од страна на
Заводот за здраствена
заштита.
-припреми за реализација на
НАССР системот
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ЗАБЕЛЕШКА :
-

Недостатокот на лекар кој би ја сублимирал целокупната здраствена состојба на
децата кои ја посетуваат Установата И да укажува на превентивни мерки.
Недостаток на Патријажна сестра која би ја контролирала целокупната хигиенско
– здраствена состојба и квалитетот на исхраната

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ
ИНДИВИДУАЛНИ
КОНСУЛТАЦИИ

-

Известувања
Информации
Индивидуални
консултации
Предлози и
сугестии во
"сандаче" од
родителите
(анонимно)

ГРУПНИ
РОДИТЕЛСКИ
СРЕДБИ

ОПШТИ
РОДИТЕЛСКИ
СРЕДБИ

I – На почеток на
учебната
година
(потреби,
дидактички,
материјали)
- Исплаќање
- Соработка
- Избор на совет
на родители.
II – На крај на
учебна година
- Конкретни
сознанија
за
индивидуално
с-та на детето.
- Детските
предзнаења и
креативност.
III – По потреба во
текот на годината
- Појава
на
одредени
манифестации
- Заболувања
- Превентива

4 = годишно
I – од 5 до
7.03.2008
Родителскиот
домашен
прв
воспитен фактор
- Традиционално
одбележување на
8 – ми Март.
II – од 5 до
10.06.2008
Завршна
родителска
средба по истекот
на
учебната
година.
- Консултации по
извршено
индивидуално
тестирање
на
децата
од
големата група.
III – 03.09.2008
- Почеток на
учебната
година
- Адаптација
- Потреби
- Исплата
- Дидактички
материјали
- Избор
на
совет
на
родители

СОВЕТ НА
РОДИТЕЛИ

5 - 7.03.2008
- Припреми и
договори

ОТВОРЕН
ДЕН
РОДИТЕЛСКИ
РАБОТНИЦИ

I- во 03.2008
IVIV- во 04.2008
екологија

X - Недела на
детето

3 – 09.2008
-Коптирање
на 3 члена од
воспитна
група
-Запознавање
со
ингеренциите

XIIXIIПразнично
естетско
уредување на
просторот

-По потреба
И едукативна
воспитна
работилница.
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IV – од 24 до
28.12.2008
- Општи
одредби
- Прослава

Од 2428.12.2008
Организација
на заедничка
прослава

ЗАБЕЛЕШКА :
Советот на родителе одлучи по повод Неделата на детето од 1 – 5.10 2008
средствата собрани по наддавање на изработките и цртежите строго наменски да се
искористат по објекти за играчки и други дидактички материјали и помагала.
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САМОУПРАВНИ ОРГАНИ И ТЕЛА ВО УСТАНОВАТА
Табела 6 :
СТРУЧЕН КОЛЕГИУМ

СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ

УПРАВЕН ОДБОР

Состав – Директор
- Правник
-Раководител
-Психолог
-Дефектолог
1.Организациона поставеност
и потреби на Установата.
2.Разгледување на годишната
програма и извештај за
работата
3.Формирање на воспитни
групи и анализа на општите
состојби
и
потреби
за
правилно
одвивање
на
воспитно-образовната
дејност.
4.Набавка на литературе и
списанија.
5.Набавка на дидактички
средства, опрема, помагала и
санации
6.Анализа на барања од
родители.
7.Форми на обележување на
празници, прослави и посети
8.Потреба од извршители и
замена.
и други активности

1.Активно вклучување во
воспитно образовната работа
по желба, сознание на :
- тема
- област
- посети
- прослави
- набавки
2.Предлози и сугестии за
подобрување на дејноста по
пат на:
- наменски средства
- донации
- проекти
3.Вклучување во прослави
прошетки и посети
4.Вклучување во едукативни
работилници на тема од
нивната професионална
област
- здраство
- социјална проблематика
- планирање на
семејството
- семејни односи – дете и
т.н

1.Донесување на законски
пропишани акти (по потреба )
2.Разгледување на финансов
план и извештај за работата
на Установата 03.2008
3.Разгледување на годишниот
извештај за работата на
Установата 2008/2008
09.2008
5.Разгледување и усвојување
на годишниот извештај за
работата на Установата 12 –
2008
6.Формирање на постојани и
повремени комисии
- За прием на деца
- Внатрешна контрола
- Комисија за јавни
набавки
- Комисија за изготвување
на акти
- Пописна комисија
и др.

ЗАБЕЛЕШКА :
По повод Неделата на стари и изнемоштени лица на 21.11.2008 децата од
Големите групи го посетија старскиот дом " Киро Крстески – Платник " со пригодна
програма И дарување (обострано )

ПРОСТОРНО УРЕДУВАЊЕ , СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА НЕПРЕЧЕНА
РАБОТА ВО УСТАНОВАТА
Реализација на дејноста во Установата условува постоење на :
- Здрав , сигурен и пријатен простор;
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-

Флексибилен и стимулативен простор и
Простор за осамување на деца од 9 месеци до 5 год и 8 месеци

Во текот на 2008 година континуирано и според можностите се обавуваа санации,
реконструкции, набавки, задоволување на секојдневни потреби за дејноста.

ПОТРЕБИ - ОБЈЕКТИ – СЛЕДЕНО ТЕРМИНОЛОШКИ
Табела 7
ДЕЈНОСТИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА,
НАБАВКИ, САНАЦИЈА, ДОНАЦИЈА
ИТН.
1. Санација на водоводната мрежа на
вториот дел
2.санација на покрив од 82 м2
3.Санација на кујна (магацин)
4.Молерисување,на два објекти

ОБЈЕКТ

ТЕРМИН – 2008

"Гоце Делчев"

V .VI . VII VIII/2008
VII
VII
VIII
VII
VIII
VIII
VII,VIII
VII,VIII

" "Мирче Ацев"
;"Гоце Делчев"
"Мирче Ацев" и "Тризла"
"Бончејца"и "Гоце Делчев"

5.делумно молерисување
4 – Објекти
6.санирањена санитарната мрежа
7.Набавка на дидактички материјали и
помагала.
8.Набавка на детска и стручна
литература.
9.Крпи постелнина- навлаки сликовници
–прозивници
10.Столчиња 80
11.Нови радијатори
12.Жалозини
13.Центар за обука НАССР систем –
Битола
14.Теписони за 6 занимални
15.Греалки 10
16. 20 Креветчиња и 20 постелчиња
17Декоративно платно за навлаки
18.Превентивна терапија
19.Бојосување на паркет
20.Прибор за работилници
21. 200 кептари – 13 навлаки за гарнитури
22.Полица за прибор
23.Вработувања
24.Новогодишни украси
25.Патека
26.Санирање и реконструкција на објекти

4 објекти
цела година
4 објекти
цела година
4 објекти
4 објекти
" Бончејца"
" Бончејца"
готвачи
"Тризла" " " Бончејца" "Мирче
Ацев""Г.Делчев"
" Бончејца""Гоце Делчев"
" Бончејца"
4 објекти
4 објекти
"Тризла" "Мирче Ацев"
4 објекти
"Тризла" "Мирче Ацев"
"Гоце Делчев"
"Бончејца"
"Бончејца" "Гоце Делчев"
4 објекти
"Бончејца"

IX
IX
XI
VII
IX
VII .VIII. IX
VII. VIII
IX
IX
IX
VII
IX
IX
IX

VII
VIII
XII
VIII
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по потреба (дограмаџиска, електро
опрема, молерско ѕидарско,фарбарски
работи, стакло, одржување на парна
мрежа и котли, естетско украсување)
27.Работна облека за сите вработени
28.Обележување на 40 годишен јубилеј од
постоењето на градинките и обновување
на гардеробата за сценски настап на
децата.
29.Спроведување на проектот Декада на
Ромите со вклопени учебната 2007/2008 –
13 деца и учебната 2008/2009
30.Континуирано вработување спрема
потребите од извршители на
неопределено, на привремено или со
договор на дело спрема укажаните
потреби
31.Донација од играчки од бизнисменот
Ѓорѓија Атанасоски
32. Донација од играчки од Локалната
самоуправа Прилеп
33.Донација на телевизор од "Елтерм"

4 – Објекти
VII .VIII
4 – Објекти
4 – Објекти

III
V

"Тризла"
XI
4 – Објекти
Цела година
4 – Објекти
4 – Објекти

XII

"Тризла"

XII
XII

Успешноста во реализацијата на предвидените планирани содржини во 2008
година се должи :
- Соработката со О.У уписот на деца во продолжен престој , размена на мислења по
основ на воспитно – образовните фактори за децата кои посетувале градинка, а се
прелеваат во училиштата со нивните индивидуални, интелектуални потенцијали.
- Соработката со предучилишни установи во Републиката.
- Соработката со активот на директори на П.Уво Републиката,актив на директори
на П.У (регионален) Ј.З Македонија
- Соработката со Биро за развој на образованието.
- Соработката со Сојуз загрижи и воспитување на децата.
- Соработката со Републички Завод за воспитување и образование.
- Соработката со Завод за здраствена заштита.
- Информативни средства;
- Министерство за труд и социјална политика и подршка од од Локалната
самоуправа.

47

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2009 ГОДИНА

ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА
ЛИ ЦА „КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК“
Домот за стари лица “ Киро Крстески-Платник“ Прилеп, е јавна општинска
установа од областа на социјалната заштита, со основна дејност обезбедување на
сместување, исхрана, помош и нега, здравствена заштита, културно забавни
активности, работно-рекреативни активности, услуги од социјални потреби и други
услуги на старите лица, зависно од потребите, психофизичките способности и
барањата на корисниците.
Покрај основната дејност Домот во текот на годината, обезбедува прифаќање и
времено сместување на возрасни лица, кои заради разни околности се нашле надвор
од местото на живеење, без средства за живот или се без постојано сместување, се до
нивното враќање во сопственото семејство или сместување во друга установа за
социјална заштита.
Вкупната површина со која располага Домот е 10.688м2 од кои 4.038м2
под објект и 6.650м2 дворно место и економија.
Капацитетот на Домот е 147 легла (од кои 50 легла во новиот дел) и 97 во
другиот дел кој е целосно исполнет со корисници од повеќе општини во
Македонија.Моментално во Домот има сместено 136 корисници од 20 општини во
Македонија.
Вкупниот број на вработени е 29, од кои 23 примаат плата од Буџетот на РМ,а
останатите 6 вработени од сметката на самофинансирачки активности.
Финансирањето на Домот се врши преку наменски дотации и
самофинансирачки активности.
Наменските дотации за 2008 година изнесуваат 14.057.832,00 денари кои се
потрошени за:
- плати,надоместоци и придонеси од плати .......... 6.036.386,00 ден.
- комунални услуги........................................................
услуги......... ............................................... 4.043.032,00 ден.
-електрична енергија
400.000,00 ден.
-водовод и канализа.
258.504,00 ден.
-ѓубретарина
191.576,00 ден.
-затоплување
2.992.952,00 ден.
-телефон и телефакс
100.000,00 ден.
-горива и масла
100.000,00 ден.
- материјали.................................................................. 2.991.515,00 ден.
-прехрамбени артикли 2.171.515,00 ден.
-лекови
400.000,00 ден.
-средства за хигиена
600.000,00 ден.
- тековно одржување ....................................................... 47.100,00 ден.
-ДДД заштита
47.100,00 ден.
Од сметката на самофинансирачки активности вкупниот приход изнесува
12.342.957,00 денари и тоа:
- приходи од сместување.............................................. 10.670.0,00 ден.
- други неданочни приходи......................................... 6.440.700,00
6.440.700,00 “
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Од приходите од сметката на самофинансирачки активноси се потрошени
12.109.112,00 денари за:
- плати,надоместоци и придонеси од плата.................1.597.294,00 ден.
патни и дневни расходи.................................................. 29.000,00
2 9.000,00 “
- комунални услуги......................................................... 2.565.480,00 “
од кои најголем дел од трошоците се за набавка на нафта за греење, електрична
енергија и погребни трошоци.
- материјали.......................................................................
материјали.......................................................................
2.923.767,00 “ кои се
потрошени за канцелариски материјали,списанија и весници за корисниците,работни
униформи и обувки за вработените, прехрамбени артикли, лекови, средства за
хигиена, ситен инвентар и други материјали.
-тековно одржување........................................................ 1.064.624,00 “
од кои дел се потрошени за поправка и сервисирање на лесни возила, одржување на
згради(се молерисува горно и долно одделение и фарбање на дограмата во истите
одделенија), сервисирање на опремата, одржување на опремата и ДДД.
- договорни услуги............................................................ 331.845,00 “
за здравствена заштита на корисниците и санитарни прегледи на вработените,други
образовни услуги, банкарска провизија, други финансиски услуги,осигурување на
опремата и градежните објекти, осигурување на возилата, други договорни услуги и
услуги за копирање и печатење.
- други оперативни расходи............................................. 204.481,00 “
расходи за репрезентации и други оперативни расходи.
- реконструкција на други објекти ................................ 498.882,00 “
изградба на капацитет за водоснабдување за потребите на Домот и допоплочување
на паркинг просторот пред Домот и изградба на пристапна патека до магацинот.
- купување на опрема......................................................... 2.893.739,00 “
За непречена работа во Домот и подобрување на условите за живот на корисниците
се купени следните основни средства:
- машини за перење...................................
763.275,00
елeктрична печењара на три спрата............ 177.000,00
- електричен кипер.......................................... 301.349,50
- миксер планетарен........................................
планетарен........................................ 145.140,00
- машина за миење садови.............................. 200.600,00

-

-

За потребите на корисниците изградена е физикална амбуланта со најсовремени
апарати и помошни елементи.
- комбиниран апарат за елек.ултразвук,маг.терапија......321.831,00
елек.ултразвук,маг.терапија......321.831,00
- помошни елементи............................................................166.073,00
Набавено е возило за транспорт на корисниците
- фиат добло 1.4 актив .......................................766.320,00
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компјутерска опрема и друга опрема.
Во 2008 година продолжи со работа проектот “Народни кујни за лица со
социјални проблеми“ кој се спроведува во Домот.

III СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ,КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

СЕКТОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА програмата и своите активности ја реализираше
преку трите одделенија:
-

Одделението
Одделение то за урбанизам и заштита на животната средина ја
реализираше програмата;

Ф1 Урбанистичко планирање;

-

Одделението
Одделение то за комунални работи ги реализираше
реализ ираше програмите;

ЈГ Изградба на системи за водоснабдување;
Изработка на техничка документација
ЈИ Изградба на ситеми за одведување и прочистување на отпадни води;
Изработка на техничка документација;
ЈЗ Јавно осветлување
ЈА Изградба на јавно осветлување
Ј8 Други комунални услуги;

-

Одделението
Одделението за патишта и улици ги реализираше програмите;
програмите;

ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици;
Проектирање и техничка документација;
Ј6 Одржување и заштита на локални патишта и улици
Ј8 Други комунални услуги;
ЈО Урбана опрема
Секторот ги вршеше работите и работните задачи кои произлегуваат од
законите и подзаконските акти кои ги уредуваат овие области во интерес на
граѓаните на град Прилеп, а во деловодникот за 2009 година беа заведени 2984
предмети.
Програма Ф1 – Урбанистичко планирање
Во 2009 г. продолжи изработката на Генералниот урбанистички на град
Прилеп при што дефиниран е сообраќајниот систем на улиците во градот, во завршна
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фаза е подготовката на Нацртот така што во наредната година се очекува и негово
донесување и спроведување .
Во минатата година продолжи започнатата урбанизација со изработка и
донесување на детални планови во деловите во градот каде што нема, така што беа
донесени следните:
ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
ПЛАНО ВИ
3.ДУП за УАЕ 2 УБ 2/2 ,блок ,,Б,, П=1,10ха
1.ДУП за УАЕ 5-дел , плански опфат “А”, П=2,457 ха.
2.ДУП за УАЕ 11/2 плански опфат “1”, П=1,63 ха
3.ДУП за УАЕ 11/2 плански опфат “А”, П=2,00 ха
ДОНЕСЕНИ беа УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
1.УПВНМ-Пречистителна станица во м.в.”Крива Река” КО Прилеп, П= 7,57 ха.
2.УПВНМ-Стопански комплекс за производство на челични конструкции и покривни
елементи во м.в.”Бегова Ливада” КО Прилеп, П= 0,54 ха
2.УПВНМ-Стопански комплекс-стоваришт-сервисни објекти во м.в.”Калканица” КО
Селце, П= 2,27 ха

ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИКИ ПЛАНОВИ кои се во постапка на донесување
1. ДУП за УАЕ бр.1, УБ 1/4-дел,П=17,00 ха.-Нацрт план
2. ДУП за УАЕ бр.1 И 2, УБ ¼ И 2/4 ,П=10,76 ха.-Предлог план
3.ДУП за УАЕ 4, УБ 4/1-блок “Д”-П=5,20 ха-Нацрт план;
4.ДУП за УАЕ 4, УБ 4/3-П=8,86 ха-Нацрт план;
5.ДУП за УАЕ 10-дел, П=25,40-ха;Предлог план
6.ДУП за УАЕ 11, УБ 11/3-Блок”А1 и А2”- П=5,00 ха.-Предлог план;
7.ДУП за УАЕ 11, УБ 11/3-Блок “Б” П=14,42 ха-Нацрт план;
8.ДУП за УАЕ 18, УБ 18/2 ,опфат “А”- П=15,33ха.Предлог план
9.ДУП за УАЕ 20, УБ 20/3,Блок”А”- П=3,03ха--Предлог план
10.ДУП за УАЕ 20-УБ 20/3,Блок”Б”- П=11,74ха-Нацрт план;
11.ДУП за УАЕ 20, УБ 20/4,Блок “А”- П=14,50ха.-Предлог план.
12.ДУП за УАЕ 20, УБ 20/2,Блок “А”- П=9,37 ха--Нацрт план
13.ДУП за УАЕ 20, УБ 20/1,-Плански опфат “А”- П=6,0 ха-Нацрт план;
УП вон населени места (во постапка)
3.Спасески Трајче-”Прогрес”-деловномагацински простор, кп. 122/1 ; 122/2;122/3;1221/1
и дел од кп.115;112;110 П=17,130ха КО Беровци-Нацрт план;
5.Голд Стоункомпани-обработка на камен-кп.1009 и 1010 Ко Алинци П=0,38ха-услови
за планирање
11.ПСД”Козјак”-Планинарски дом-Дервен кп.бр.4 КО Присад П=0,25ха ;-Нацрт план.

51

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2009 ГОДИНА

Во извештајниот период отпочнато е измена и дополнување на делови од 22
детални урбанистички планови, за кои до сега немало донесено Детален
урбанистички план.
Во 2009 г. отпочнато е примената на измените на законската регулативе со
донесување на ЛУПД (Локална урбанистичка планска документација) така што веќе е
донесен еден а во тек се уште 20 ЛУПД.
ЈГ Изградба на системи за водоснабдување
Прибавена проектна документација за: НМ.Подмол
Во текот на извештајниот период беа изведени следните проекти:
Доизградба на
водоснабдителен систем во нм Канатларци - бунар,
потисен цевовод , прстенаста мрежа околу селото со вкупна вредност од 3.413.141,оо
ден. обезбедени средства од Мин.за земјодели - Фонд за води ) Проектот е во фаза на
довршување
Водоснабдување на населено место Штавица - Поради променливоста на
издашноста на изворите од системот остана во 2009г. беше направена дополнителна
каптажа за прибирање на доволни количини на вода потребни за полнење на
резервоарот и донесена до главниот резервар со Ф32 во должина од 710 м. за што беа
потрошени 347.817 ден..
Изведба на бунар во Алинци со длабина од 35 м. и вкупна сума од
274.999,ооден. обезбедени од Локална самоуправа Прилеп
ЈИ Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води
Изработка на проектна документација за:
за:
Фекална канализација по ул.”Бистра Планина”, И ул. “Дравска”,
Атмосферска канализација по ул.'“Ладо Лапецот” и “Копаоник”,
Фекални канализации во:
во
нм.Селце, Мажучиште, Канатларци, Големо Коњари И Мало Коњари
Изведба на проекти
Атмосферска И фекална канализација по ул. “Маргара” и “Радовишка” - со
должина од 450 м. обезбедени средства од Локална самоуправа Прилеп
Сепаративна канализација по ул. “Нил Армстронг” со должина од 300 м
. Средствата во висина од 1.947.000,оо се обезбедија од Локална самоуправа Прилеп.
Атмосферска канализација по ул.”Максим Горки” со должина од 300 м. Вкупна
вредност од 854.660,оо ден. обезбедени од Локална самоуправана Прилеп.
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Фекална канализација по ул”Кеј 9-ти Септември” со должина од 280 м. Вкупна
вредност на проектот од 650.000,оо ден обезбедени од Локална самоуправана Прилеп.
Сепарирана канализација по ул.”Раде Иваноски” со должина од 110 м и
вредност од 1.000.000,оо ден.
Фекална канализација по улици “Мечкин Камен” вкупна должина од 184 м.,
во вредност од 383.540.оо ден, обезбедени од Локалната самоуправа на општина
Прилеп
Фекална канализација по ул. “Димче Антулески” со должина од 450 м. и со
делумно учество на граѓаните И Локална самоуправа Прилеп вкупна сума од
700.000,оо ден.
Сепарирана канализација по ул.”Сотир Дамески” со должина од 162 м и
вредност од 663.000,оо ден. Обезбедени од Локална самоуправа Прилеп.
Пропратни активности
Преку цела година, со ЈКП “Водовод и канализација”, се реализираат разни барања
од граѓани за изградба или санација, одржување на водоводни и канализациони
линии;
ЈА Изградба и реконструкција на јавно осветлување
Изградено е ново јавно осветлување на три нови локалитети и тоа во; типска
населба и тоа улици ,, Павел Шатев ,, , ,,Победа ,, и дел од Јоска Јорданоски ,, со вкупно
поставени 37 нови сијалични места на должина од 1000 метри улица со вкупна
инвестиција од 1 650 000 денари , Пешачка патека кај Стара градска бања со
поставени се 11 канделабри со инвестиција од 650 000 денари , Парк прд основниот
суд поставени се 12 сијалични места со вкупна инвестиција од 600 000 денари и парк
во населба Бончејца поставени се вкупно 6 сијалични места со вкупна инвестиција од
200 000 денари.
Изработени се проекти за изградба на ново јавно осветлување на повеќе нови
локации ул.,, Александар Македонски ,, спрема излез за Плетвар , ул.,, Самоилова ,,
влез за населба ,, Точила.,, , ул.,, Петта Прилепска бригада ,, , ул.,, Леце Котески ,, , ул.,,
Јане Сандански ,, , ул,, Херој Карпош,, и плато ,, Кај слонот,, со вкупна должина од 4500
метри
Ј3 Јавно осветлување

Tековното одржување на јавно осветлување ; поради што е извршена реконструкција
на јавното осветлување тековното одржување беше сведено на минимум односно се
одржуваа само дефекти на мрежата. Потрошени се незначително мали средства во
висина од 650 000 денари за цела 2009 година

53

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2009 ГОДИНА

ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици;
Проектирање и техничка документација
Изработка на техничка документација за следните патни правци и улици:
локален пат од н.м. Ерековци до н.м. Клепач; локален пат од нм.Беровци до н.м.
Галичани; локален пат од н.м. Манастир до манастир ,,Свети Никола,, пат од Р526 до
Л.П. за н.м. Ореовец; пат до н.м. Големо Коњари; пат до н.м. Штавица; улица “Кеј 1-ви
Мај,, улица ,,Бидимаш,, улица ,,Велко Јанкулоски,,.
Изведба на улици
Во текот на 2009 година беа рехабилитирани, реконструирани и асфалтирани
следните улици низ градот: улица,, Егејска,, улица,,Кузман Јосифоски,,-дел, улица,,
Мице Козар,, Улица,,Александар Македонски,, Улица,, Цане Илиески,, улица ,,браќа
Бешироски,, улица ,,октомвриска,, дел, улица “Беровска,, улица ,,Кордун,, улица
,,Карпалак,, улица ,,Македонски Бранители,, улица ,,Бидимаш,,
Подобрувањето на комуналната инфраструктура се надополнува со поставување
на подлога (тампон) изведба на горен строј на улици и патишта со припрема за
асфалтирање во наредниот период : улица”Благоја Василески”; улица ,,Златибор,,
улица ,,Јонче Крстечанец,, улица ,,Мечкин камен,, улица ,,Даме Алексоски,, улица
Илија Дреноски,, улица,,Кордун,,-крак, улица ,,Зеленгора,, улици во н.м. Загорани,,
улици во н.м. Веселчани, улици во н.м. Клепач,, улици во н.м. Канатларци, пат до н.м.
Големо Радобил, улици во н.м. Ново Лагово, улица ,,Јоле Андоноски,, пат до н.м.
Крстец.
Од аспект на одржување на коловозот на улиците и патиштата во Општина
Прилеп, во неколку наврати се изврши корекција, санирање и асфалтирање на ударни
дупки, прокопи и сл. како и интервентно планирање, валирање и тампонирање на
критични места на улици и патишта во Општина Прилеп.
Ј6 Одржување и заштита на локални патишта и улици
Во текот на 2009 г. извршено е два пати хоризонтално обележување на
улиците во 3 и 9 месец согласно тендерските договори, при што обележани се2897 м2
и поставени препреки за успорување во површина од 48,4 м2. Вкупните вложени
средства се 1.376.216,5о ден. кои се обезбедени од ЕЛС Прилеп.
Во текот на 2009 година за вертикалната сигнализација потрошени се
средства во висина од 1.750.000,00 денари, за поставени 168 сообраќајни знаци и
реконструкција на семафори во вредност од1.200.000,00 денари.Средствата се
обезбедени од ЕЛС Прилеп.
Во текот на зимската сезона на почетокот на годината односно во периодот од
01.01. до 15.03.2009 година од страна на тендерски избраниот извршител на работите е
интервенирано по потреба и се чистени, како улиците во градот, така и патиштата до
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населените места во општина Прилеп и е извршувано постојано дежурство од страна
на службата за зимско одржување.
За оваа цел во споменатиот период потрошени се средства во износ од
5.711.110,00 денари;
Исто така е интервенирано за чистење на снегот за нормално одвивање на
изборите кон крајот на месец Март 2009 г.и се пробиени патиштата до сите населени
места.
Од 15.11. до 31.12.2009 година во тек на новата сезона за зимско одржување се
работеше по истиот начин со дежурства и интервенции.
Набавени материјали за зимското одржување е:ризла 800 м3 и индустриска сол
100Т, за што се потрошени 3.870.105,00 ден. од буџетот на ЕЛС Прилеп.
Вкупно за зимско одржување во2009 година потрошено е 9.581.215,оо ден.
Средства на ЕЛС Прилеп.
Ј8 Други комунални услуги;
Локалната самоуправа во 2009г. продолжи со градба на потпорни ѕидови на
ерозивнио и клизни места. Се изведе санација на потпрниот ѕид на ул.”Илија Игески”
кој беше граден пред повеќе децениии и санација потпрниот ѕид кој падна поради
поројните дождови и појавата на клизиштето. Вкупна должина на зафатот изнесува
155 м за која беа потрошени 3.559.014,оо ден. Изведен е потпорен ѕид за изведба на
ул.”Благоја Василески” во должина од 21 м и потроќени 340.985,оо ден. Вкупно за
изведба на потпорни ѕидови беа обезбедени 3.900.000,оо ден
Во 2009 г. продолжи изведба на тротоарите со современи материјали– (бекатон
плочки) и тоа на следните локации:
1.Тротоар и улица ,,Ленин,, со квадратура од 640м2,
2. Улица „Борка Влачарот со квадратура од 198 м2.
3.Улица ,,Ленин,, (Пред ОУ Климент Охридски) во површина 170 м2
4..Реконструкција на дел од постојни улици “Илинденска„и ул„Републиканска” со
вкупна површина од 187 м2.
Вкупно потрошени се средства од ........... обезбедени од ЕЛС Прилеп
Во буџетската 2009г. во ставката за комунално уредување на градежно
земјиште уплатени се вкупно 13.790.174,5о денари.
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IV ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА
Во текот на изминатата 2008 год. во ТППЕ - Прилеп примени се вкупно 468 пријава за
настанати пожари и други непогоди. Од вкупно примените пријави за настанати
пожари и други непогоди :
- 179 пријави се за настанати пожари на објекти со вкупна материјална штета
од околу 10 056 500.00 ден. или по околу 56 182.00 по настанат пожар.
-20 пријави се за настанат пожар на сообраќајни средства со вкупна
материјална штета од околу 3 555 500.00 ден. или по околу 177 775.00 ден по настанат
пожар.
-1 пријава е за пожар на останато ( сено, слама,сточна храна и сл.) со вкупна
материјална штета од околу 50 000.00 ден.
-216 пријави се за настанат пожар на отворен простор ( шумски површини,
земјоделски површини, депонии и сл.) со вкупна површина од 1046.176 ха. За
одбележување во пожарите на отворен простор- шумски пожари се десетина
поголеми шумски пожари од кои поголемиот дел се во во атарот на селата Царевиќ,
Дрен , Смолани, Оревоец,Крстец, Мраморани , Забрчани,Дупјачани како и еден дел од
боровата шума во атарот на “Вештачко езеро”. Нашата единица имаше и голем број на
интервенции во соседните Општини - однодсно во Општина Долнени имавме поголем
број на интервенции на отворен простор во атарите на селата Дебреште,Кошино,
Рилево, Зрзе, Долгаец, Маргари,Браилово Слепче и Стровија , а нај големиот дел од
пожарите на стрништа и земјоделски површини ги имавме токму во атарот на
Општина Долнени.Во овие пожари опожарена, а еден дел и изгорена беше
квалитетна дабова и букова шума како и мал дел со борова шума, што претставува
голема материјална и еколошка штета. Сепак напоменуваме дека сооглед на
големиот број на интервенции на отворен простор и големите површини, а имајќи ја
во предвид временската ситуација во целата наша држава, токму во летниот период,
нашата единица во соработка со ЈП Македонски шуми - Црн Бор Прилеп како и во
соработка со Локалната самоуправа ,месното население,Дирекцијата за заштита и
спасување, со добрата организација, навременото излегување и интервенирање не
беше дозволено ниту еден од овие пожари да прерасне во пожар од поголеми односно со катастрофални размери.
Во вкупниот број на примени пријави се и пријавите за технички интервенции
како и голем број на лажни пријави.
Статистичките податоци што се водат во ТППЕ покажуваат дека од година во
година се поголем е бројот на таканаречени технички интервенции кои што се
состојат од интервенирање пред се на:
- Техничка интервенција на сообраќајни незгоди - што се состои од
извлекување на повредени или погинати лица во истите.
- Техничка интервенција за спасување на лица од длабочини и височини - што
се состои од спасување од провалии, понори,бунари и слично.
-Спасување на лица од разни агресивни и опасни средини - што се состои од
спасување на лица од разни резервари, помош и излевање на лица и имот од разни
опасни материи ( разни киселини, смоли, истекување од плински уреди и слично.).
-Исцрпување на вода од поплавени простории и други настанат ситуации.
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Во контекст на горе споменатите технички интервенции би сакал да
напоменам дека вработените во ТППЕ Прилеп не се доволно опремени и обучени за
справување со овие настанати ситуации.
Територијалната професионална противпожарна единица (ТППЕ)
моментално располага со 7 ПП возила од кои:
- две (2) возила се навални
-две ( 2) возила се ПП цистерни
-едно (1 ) возило е пратечко
- две (2) се теренски возила - Лада Нива
Овде би сакал да напоменам дека едното од навалните возила ( ТАМ 5500 со рег бр.
ПП 428 БЕ ) е со старост од 30 год., додека двете ПП цистерни (ФАП 14/14) се со старост
од 20 год., пратечкото возило марка Мерцедес со рег. бр. ПП 115 БХ е со старос од 28
год. што покажува на фактот дека нашата единица работи со доста застарен возен
парк, што представува и поголема тешкотија во самото одржување и нормално
функционирање на единицата. Напоменувам дека две возила ( Навално возило марка
ФАП 15/18 со рег. бр. ПП 703 БЈ и пратечкото возило марка Мерцедес со рег. бр. ПП 115
БХ) во зимскиот период поради немање на гаражен простор се чуваат пред ПП домот
и не се во функција- затоа што истите не се полни со средство за гаснење односно со
вода (заради мрзнење на помпата при што може да настане поголема материјална
штета. Од ова може да се види дека ТППЕ во зимскиот период функционира само со
три (3) ПП возила со просечна старост од 24 год. Во неколку наврати во претходните
години укажувано е на овој проблем на единицата, односно изградба на гаражен
простор, со што би се зголемила ефикасноста на единицата и во зимскиот период
кога имаме и поголем број на пожари на објекти.
Моментално работата во единицата ја извршуваат 35 ПП работници и
Командирот на единицата (вкупно 36). Работата во единицата се извршува со
дежурство од 24 часа, а вработените се распоредени во четири ( 4) ПП одделенија. Во
секое одделение има Командир на одделението и Водична група, а останатите се
пожарникар - возач или пожарникар
Што се однесува до работата на вработените во единицата во текот на 2008 год.
во целост сум задоволен и тоа:
-Во смисла на дисциплината и редовноста на вработените во единицата
односно редовност при идење и одење од работа.
-Во смисла на грижа за колективната и лична опрема односно одржување во
чиста и исправна состојба.
-Во смисла на дисциплина при секоја интервенција, како од раководителот со
акцијата така и од сите други учесници - ПП работници( од почнување, извршување
па до завршување на настанатата ситуација како и евиденција на истата)
Како што напоменав возниот парк во нашата единица е доста застарен, па
затоа и во текот на 2008 год. имавме голем број на дефекти на возилата, но со едно
несебично залагање на вработените, поголемиот дел од истите е отстрануван токму
од страна на вработените во ТППЕ, а за сите оние што не бевме во можност да ги
отстраниме побарана беше помош од страна на овластен сервис.
Во текот на 2008 год. како што претходно беше образложено во нашата
единица примени беа 468 пријава, каде што интервенирала нашата единица, и сите
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тие интервенции се завршени со голем успех, пред и се затоа што во сите овие
интервенции немаме повредени или загинати пожарникари, што сепак за нас
претставува голем успех.

4.
Извештај за користењето на финансиските средства од
тековните резерви
За непланираните или помалку планирани расходи во буџетот на Општината
може да се планира Буџетска резерва најмногу до 3% од вкупните тековни расходи на
буџетот,кои средства се наменети за покривање на расходи во случај на виша
сила,елементарни непогоди и други непредвидени случаеви.
Вра основа на законската обврска предвидена со Закон за финансирање на
Единиците на Локалната самоуправа член 31 во Буџетот за 2009 година , се
предвидени во пограма До на група 41- резерви и недефинирани расходи 2.500.000,00
денари, во ставката 412 -постојана резерва(непредвидливи расходи), конто 412110 постојана резерва (непредвидливи расходи) 1.000.000,00 денари,и во ставка 413 тековни резерви(разновидни расходи), конто 413110 - тековни резерви(разновидни
расходи) 1.500.000,00 денари.
Бидејќи тие се средства со строга наменска употреба и не смее да се користат
за извршување на редовни т.е тековни активности во текот на 2009 година од
контото 412110 - постојана резерва (непредвидливи расходи) 1.000.000,00 денари потрошени се 88.000,00 денари кои средства се исплатени како помош на следните
физички лица на кои им беше изгорена семејната куќа;
- Мамер Демироски
- Нташа Грижоска
- Марјан Наумоски
- Ѓулшан Рустемоска
-Цветанка Ртоска
- Рубинчо Димитриоски
- Милан Перканоски
- Назмије Сулејманоска
Вкупно

15.000,00 денари;
20.000,00 денари;
20.000,00 денари;
5.000,00 денари;
10.000,00 денари;
3.000,00 денари;
5.000,00 денари;
10.000,00 денари;
_________________
88.000,00 денари

Од конто 413110 - тековни резерви (разновидни расходи) потрошени се
513.660,00 денари од кои за починат член од семејството (ќерка - син;сопруг-сопруга)
исплатени се на следните лица:
- Милан Талески
30.000,00 денари;
- Евгенија Митреска
30.000,00 денари;
- Трајан Мирчески
30.000,00 денари;
_________________
Вкупно
90.000,00 денари;
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Останатите средства во износ од 423.660,00 денари се исплатени за
посмртнини за лица кои живееле во заедница родители.
За непланирани или помалку планирани расходи во Буџетот на Општината
може да се планира Буџетска резерва најмногу до 3 % од вкупните тековни расходи на
Буџетот, кои средства се наменети за покривање на расходи во случај на виша сула,
елементарни непогоди и други непредвидени случаи.
Врз основа на Законската обврска предвидена со Закон за финансирање на
Единиците на Локалната самоупава член 31 во Буџетот за 2007 година, се предвидени
во Програма Д0, на група 41-резерви и недефинирани расходи 2.000.000 денари, во
ставка 412 - резерви и недефинирани расходи, конто 412110 - постојана резерва
(непредвидливи расходи), 1.000.000 денари и во ставка 413 - тековни резерви
(разновидни расходи), конто 413110 - тековни резерви (разновидни расходи) 1.000.000
денари .
Бидејќи тие се средства со строга наменска употреба и не смее да се користат
за извршување на редовни и тековни активности во текот на 2007 година, од контото
413110 - тековни резерви (разновидни расходи), потрошени се само 5 % од
предвидениот износ т.е. 50.000 денари, кои средства се исплатени како помош на
физичко лице на кое му беше изгорена семејната куќа.

Прилеп
_________2010 год.

Претседател на Совет
Димитар Стевананџија
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