Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

16.11.2012 година

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA PRILEP
Slu`ben glasnik na
Op{tina Prilep –
Izleguva po potreba

16 Noemvri 2012 godina
Slu`ben glasnik broj 12
Ovoj primerok ~ini 50 den.
Godi{na pretplata 2.000 den.

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

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
"ПАЗАРИ" - ПРИЛЕП, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07.2012 ГОДИНА ДО 30.09.2012
ГОДИНА
1. Решението за давање согласност на Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП
"Пазари" - Прилеп, за периодот од 01.07.2012 година до 30.09.2012 година, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/2
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na RM"
38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep" 6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
R E [ E N I E
za davawe soglasnost na Trimese~niot izve{taj za finansiskoto
rabotewe na JKP "Pazari" - Prilep za periodot
od 01.07. do 30.09.2012 godina
1. Se dava soglasnost na Trimese~niot izve{taj za finansiskoto rabotewe na JKP "Pazari" Prilep za periodot od 01.07. do 30.09.2012 godina.
2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep".
Broj 07 - 3057/3
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

16.11.2012 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП "КОМУНАЛЕЦ" - ПРИЛЕП, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07.2012 ГОДИНА ДО
30.09.2012 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП
"Комуналец" - Прилеп, за периодот од 01.07.2012 година до 30.09.2012 година, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/3
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na RM"
38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep" 6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
R E [ E N I E
za davawe soglasnost na Trimese~niot izve{taj za finansiskoto rabotewe na JKP "Komunalec" Prilep za periodot od 01.07. do 30.09.2012 godina
1. Se dava soglasnost na Trimese~niot izve{taj za finansiskoto rabotewe na JKP
"Komunalec" - Prilep za periodot od 01.07. do 30.09.2012 godina.
2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep".
Broj 07 - 3057/4
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - ПРИЛЕП, ЗА ПЕРИОДОТ ОД
01.07.2012 ГОДИНА ДО 30.09.2012 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП
"Водовод и канализација" - Прилеп, за периодот од 01.07.2012 година до
30.09.2012 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/4
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na RM"
38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep" 6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
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R E [ E N I E
za davawe soglasnost na Trimese~niot izve{taj za finansiskoto
rabotewe na JKP "Vodovod i kanalizacija" - Prilep za periodot
od 01.07. do 30.09.2012 godina

1. Se dava soglasnost na Trimese~niot izve{taj za finansiskoto rabotewe na JKP " Vodovod
i kanalizacija " - Prilep za periodot od 01.07. do 30.09.2012 godina.
2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep".
Broj 07 - 3057/5
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈП ЗА ПУП - ПРИЛЕП, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07.2012 ГОДИНА ДО
30.09.2012 ГОДИНА
1. Реш ението за давање согласност на Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за
ПУП - Прилеп, за периодот од 01.07.2012 година до 30.09.2012 година , се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/5
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na RM"
38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep" 6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
R E [ E N I E
za davawe soglasnost na Trimese~niot izve{taj za finansiskoto
rabotewe na JP za PUP - Prilep za periodot
od 01.07. do 30.09.2012 godina
1. Se dava soglasnost na Trimese~niot izve{taj za finansiskoto rabotewe na JP za PUP Prilep za periodot od 01.07. do 30.09.2012 godina.
2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep".
Broj 07 - 3057/6
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТA ЗА ДОЛГОРОЧНО ДОМАШНО
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16.11.2012 година

ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (МСИП)
1. Одлукатa за долгорочно домашно задолжување на Општина Прилеп во рамки на Проектот за
подобрување на општинските услуги (МСИП), се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 3066/8
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11)), член 20 од законот за јавен долг (Сл.весник на
Р.М. бр.62/05, 88/08 и 35/11), и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02),
Советот на Општина Прилеп на седница одржана на 15.11.2012 година донесе
ОДЛУКА
zа долгорочно домашно задолжување на општина Прилеп
во рамки на Проектот за подобрување на општинските
услуги (МСИП)
Член 1
Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина Прилеп, кое ќе се
оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на
средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од
Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, во висина на 48.535.368,00 денари, а со цел
финансирање на капитален инвестиционен проект Реконструкција на дел од улица ,,Моша Пијаде,,
(Александар Македонски) од Солидност до Макпетрол.
Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно препозајмување преку Проектот за
подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и
развој-Светска банка, под следниве услови:
каматна стапка: шест месечен ЛИБОР за евро валута со вријабилен распон
рок на отплата: 13 години
грејс период: 3 години
Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.02.2030 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
Прилеп.
Broj 07 - 3057/9
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТA ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШ
- СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦРКВАТА "СВ. КОНСТАНТИН И
ЕЛЕНА" - ПРИЛЕП
1. Одлукатa за доделување на помош - средства за изградба на Црквата "Св. Константин и Елена"
- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

Број 08 - 3066/9
16.11.2012 година
Прилеп

16.11.2012 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 26 stav 1 to~ka 45 od Statutot na Op{tina Prilep ( “Slu`ben glasnik na
Op{tina Prilep” 6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 15.11.2012 godina,
donese:
O D L U K A
za dodeluvawe na pomo{ - sredstva za izgradbata
na Crkvata "Sv. Konstantin i Elena" Prilep
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Prilep dodeluva sredstva za izgradbata na Crkvata
"Sv. Konstantin i Elena" Prilep.
Pomo{ta se sostoi od pari~ni sredstva vo visina od 1.211.058, denari od Buxetot za 2012
godina.
^len 2
Sredstvata od ~len 1 stav 2 na ovaa Odluka se obezbeduvaat od sredstvata vo Potprograma
A00 - Sovet na Op{tinata, stavka 464-Razni transferi, od Podstavka 464990-Drugi transferi,
predvideni vo Rebalansot na Buxetot na Op{tina Prilep za 2012 godina.
^len 3
Uplatata na sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka da se izvr{i na `iro smetka na Crkvata.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep”.
Broj 07 - 3057/10
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТA ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШ
- СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦРКВАТА "СВ. ПЕТКА" - ПРИЛЕП
1. Одлукатa за доделување на помош - средства за изградба на Црквата "Св. Петка" Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/10
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 26 stav 1 to~ka 45 od Statutot na Op{tina Prilep ( “Slu`ben glasnik
na Op{tina Prilep” 6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 15.11..2012 godina,
donese:
O D L U K A
za dodeluvawe na pomo{ - sredstva za izgradbata
na Crkvata "Sv. Petka" Prilep
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^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Prilep dodeluva sredstva za izgradbata na Crkvata
"Sv. Petka" Prilep.
Pomo{ta se sostoi od pari~ni sredstva vo visina od 1.000.000 denari od Buxetot za 2012
godina.
^len 2
Sredstvata od ~len 1 stav 2 na ovaa Odluka se obezbeduvaat od sredstvata vo Potprograma
A00 - Sovet na Op{tinata, stavka 464-Razni transferi, od Podstavka 464990-Drugi transferi,
predvideni vo Rebalansot na Buxetot na Op{tina Prilep za 2012 godina.
^len 3
Uplatata na sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka da se izvr{i na `iro smetka na Crkvata.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep”.
Broj 07 - 3057/11
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТA ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБАТА НА ЏАМИЈАТА ВО УЗ "ТРИЗЛА 2"
ВО ПРИЛЕП
1. Одлукатa за доделување на помош - средства за изградбата на Џамијата во УЗ Тризла
2 во Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/11
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 26 stav 1 to~ka 45 od Statutot na Op{tina Prilep ( “Slu`ben glasnik na
Op{tina Prilep” 6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 15.11..2012 godina,
donese:
O D L U K A
za dodeluvawe na pomo{ - sredstva za izgradbata
na Xamijata vo UZ Trizla 2 vo Prilep
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Prilep dodeluva sredstva za izgradbata na Xamijata
vo UZ Trizla 2 vo Prilep.
Pomo{ta se sostoi od pari~ni sredstva vo visina od 1.000.000 denari od Buxetot za 2012
godina.
^len 2
Sredstvata od ~len 1 stav 2 na ovaa Odluka se obezbeduvaat od sredstvata vo Potprograma
A00 - Sovet na Op{tinata, stavka 464-Razni transferi, od Podstavka 464990-Drugi transferi,
predvideni vo Rebalansot na Buxetot na Op{tina Prilep za 2012 godina.
^len 3
Uplatata na sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka da se izvr{i na `iro smetka na Xamijata vo
UZ Trizla 2.
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^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep”.
Broj 07 - 3057/12
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТA ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОСНОВНО СРЕДСТВО
1. Одлукатa за дополнување на Одлуката за отстапување на основно средство, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/12
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10 , kako i ~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na RM ( Sl.Vesnik na RM
br.5/2002 ) , kako i vrz osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.60 od Statutot na Op{tina Prilep
(Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 4/2005) Sovetot na Op{tina Prilep, na sednicata
odr`ana na den 15.11.2012 godina, donese:
O D L U K A
za dopolnuvawe na Odlukata za otstapuvawe na osnovno sredstvo
^len 1
Vo Odlukata za otstapuvawe na osnovno sredstvo (,,Slu`ben glasnik na op{tina Prilep,,
8/2012) vo ~len 1 po stav 1 se dodavaat dva novi stav, stav 2 i stav 3, koi glasat:
,, Osnovnoto sredstvo - Zabaven voz, se otstapuva bez nadomestok.
Vrednosta na osnovnoto sredstvo - Zabaven voz, e 3.000.000,oo den."
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na nejzinoto objavuvawe vo "Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep".
Broj 07 - 3057/13
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТA ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВА АВТОБУСИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ - ПРИЛЕП
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1. Одлукатa за отстапување на трајно користење на два автобуси на Јавното претпријатие за
просторно и урбанистичко планирање - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 3066/13
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10 , kako i ~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na RM (
Sl.Vesnik na RM br.5/2002 ) , kako i vrz osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.60 od Statutot na
Op{tina Prilep (Sl.Glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 4/2005) Sovetot na Op{tina Prilep ja
na sednicata odr`ana na den 15.11.2012 godina, donese:
O D L U K A
za otstapuvawe na trajno koristewe na dva avtobusi na Javnoto
pretprijatie za prostorno i urbanisti~ko planirawe - Prilep
~len 1
So ovaa Odluka , Op{tina Prilep kako sopstvenik na dvi`en imot:
1.Автобус со регистарска ознака PP 0635-AB, марка: YUTONG, број на
шасија:LZYTDTD64B1027964 i и број на мотор:30Ј62YАB006569 , со вредност од 3.000.000,oo
денари i
2.Автобус со регистарска ознака ШТ-113-ИП,марка:ФАП,Тип Санос 415 ,број на
шасија:15071, со вредност од 800.000,оо денари,
gи odstapuva без надоместок, na TRAJNO koristewe na Јавно Претпријатие за Просторно и
Урбанистичко Планирање Прилеп.
~len 2
Sovetot na ELS-Op{tina Prilep , go ovlastuva Gradona~alnikot na ELS-Op{tina Prilep ,
kako i директорот на Јавно Претпријатие за Просторно и Урбанистичко Планирање da prevzemat
aktivnosti za primopredavawe na движниот имот od ~l.1 od ovaa Odluka.
~len 3
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaaweto vo
Prilep".
Broj 07 - 3057/14
15.11.2012 godina
Prilep

"Slu`ben glasnik na Op{tina

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТA ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НЕДВИЖЕН
ИМОТ СОПСТВЕНОСТ НА ЕЛС-ОПШТИНА ПРИЛЕП , ЗА ПРОДАЖБА ,
ВО ПОСТАПКА СО ЈАВНО НАДАВАЊЕ
1. Одлукатa за определување недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп , за
продажба , во постапка со јавно надавање, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/14
16.11.2012 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
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Марјан Ристески

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.10 i ~l.66 od Zakonot za lokalna samouprava na RM
("Sl.Vesnik na RM" br.5/2002) , kako i vrz osnova na ~l.26 st.1 t.33 i ~l.93 od Statutot na ELSOp{tina Prilep ( " Slu`ben glasnik br. 6/2003 i br.4/2005 god) . kako i vrz osnova na ~len 5 i 7
od Pravilnikot zа условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите
во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп , давање i примање подароци и за евиденција на
недвижните ствари во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп ("Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep" br.14/2009), Sovetot na Op{tina Prilep , na sednicata odr`ana na den 15.11.2012
godina , donese:
O D L U K A
za opredeluvawe nedvi`en imot sopstvenost na ELS-Op{tina
Prilep , za proda`ba , vo postapka so javno naddavawe
^len 1
So ovaa Odluka se opredeluva nedvi`en imot sopstvenost na ELS-Op{tina Prilep , za
proda`ba , vo postapka so javno naddavawe.
^len 2
Kako nedvi`en imot sopstvenost na ELS-Op{tina Prilep , koj }e se prodava , vo postapka so
javno naddavawe , se opredeluva sledniot nedvi`en imot zaveden na :
1. - Nedvi`en imot zaveden vo Imoten List br.33676 izdaden od Dr`aven zavod za geodetski raboti
na RM -Oddelenie za premer i katastar-Prilep , (del od objekt na ul."Egejska" na K.P.br.12788 za
K.O.Prilep , i toa delovni prostorii vo povr{ina od 173m2 , vo prizemje na Dom na MZ "Spiro
Zabr~anec"-Prilep) ;
Po~etna cena na nedvi`niot imot koj }e se prodava , vo postapka so javno nadavawe, (del od objekt
na ul."Egejska" na K.P.br.12788 i toa delovni prostorii vo povr{ina od 173m2 vo prizemje na Dom na
MZ "Spiro Zabr~anec"-Prilep) , iznesuva 93.323,oo EVRA , presmetano vo denarska protivrednost ,
spored kursot na denarot prema evroto utvrden od strana na NBRM , (suma opredelena od strana na
Komisija za procenka na pazarna vrednost na nedvi`en imot , a vrz osnova na Procenka na
pazarnata vrednost na ovoj nedvi`en imot).
2. - Nedvi`en imot zaveden vo Imoten List br.33676 izdaden od Dr`aven zavod za geodetski raboti
na RM -Oddelenie za premer i katastar-Prilep , (del od objekt na ul."Mo{a Pijade"br.106a Prilep ,
na K.P.br.15375 za K.O.Prilep , i toa delovni prostorii vo povr{ina od 189m2 , vo prizemje na Dom
na MZ "Goce Del~ev"-Prilep , kaj porane{na konfekcija"Solidnost") ;
Po~etna cena na nedvi`niot imot koj }e se prodava , vo postapka so javno nadavawe, (del od objekt
na ul."Mo{a Pijade"br.106a Prilep , na K.P.br.15375 i toa delovni prostorii vo povr{ina od 189m2 ,
vo prizemje na Dom na MZ "Goce Del~ev"-Prilep , kaj porane{na konfekcija"Solidnost") , iznesuva
84.768,oo EVRA , presmetano vo denarska protivrednost , spored kursot na denarot prema evroto
utvrden od strana na NBRM , (suma opredelena od strana na Komisija za procenka na pazarna
vrednost na nedvi`en imot , a vrz osnova na Procenka na pazarnata vrednost na ovoj nedvi`en
imot).
3. - Nedvi`en imot zaveden vo Imoten List br.5296 izdaden od Dr`aven zavod za geodetski raboti
na RM -Oddelenie za premer i katastar-Prilep , (del od objekt na ul."Goga Jankuloski"b.b. Prilep ,
na K.P.br.5643 za K.O.Varo{ , i toa delovni prostorii vo povr{ina od 199 m2 , vo prizemje na Dom na
MZ "Varo{"-Prilep ) ;
Po~etna cena na nedvi`niot imot koj }e se prodava , vo postapka so javno nadavawe, (del od objekt
na ul. ."Goga Jankuloski"br.1 Prilep , na K.P.br.5643 i toa delovni prostorii vo povr{ina od 199m2 ,
vo prizemje na Dom na MZ "Varo{"-Prilep) , iznesuva 61.404,oo EVRA , presmetano vo denarska
protivrednost , spored kursot na denarot prema evroto utvrden od strana na NBRM , (suma
opredelena od strana na Komisija za procenka na pazarna vrednost na nedvi`en imot , a vrz osnova
na Procenka na pazarnata vrednost na ovoj nedvi`en imot).
4. - Nedvi`en imot zaveden vo Imoten List br. 40176 izdaden od Dr`aven zavod za geodetski raboti
na RM -Oddelenie za premer i katastar-Prilep , (objekt na ul."Mice Kozar"b.b. Prilep , na
K.P.br.10718 za K.O.Prilep , i toa delovni prostorii vo povr{ina od 135m2.
Po~etna cena na nedvi`niot imot koj }e se prodava , vo postapka so javno nadavawe, (objekt na
ul."Mice Kozar"b.b. Prilep , na K.P.br.10718 za K.O.Prilep i toa delovni prostorii vo povr{ina od
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135m2 , iznesuva 45.781,oo EVRA , presmetano vo denarska protivrednost , spored kursot na denarot
prema evroto utvrden od strana na NBRM , (suma opredelena od strana na Komisija za procenka na
pazarna vrednost na nedvi`en imot , a vrz osnova na Procenka na pazarnata vrednost na ovoj
nedvi`en imot).
^len 3
Nedvi`niot imot od ~l.2 , de se prodava vo postapka so javno nadavawe, soglasno na odredbite od
Pravilnikot zа условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во
сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп , давање i примање подароци и за евиденција на недвижните
ствари во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп ("Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" br.14/2009) .
Se zadol`uva Gradona~alnikot na Op{tina Prilep , da formira Komisija koja }e sprovede
postapka za proda`ba vo postapka so javno nadavawe , na nedvi`niot imot od ~l.2 od ovaa Odluka ,
soglasno na odredbite od Pravilnikot zа условите, начинот и постапката за користење и
располагање со стварите во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп , давање i примање подароци и
за евиденција на недвижните ствари во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп ("Slu`ben glasnik na
Op{tina Prilep" br.14/2009) , kako i soglasno na ovaa Odluka .
^len 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.
^len 5
Odlukata da se dostavi do Gradona~alnikot na Op{tina Prilep i arhivata na Op{tina
Prilep.
Broj 07 - 3057/15
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТA ЗА ОТТУЃУВАЊЕ НА КОТЛИ
ОД СТАРА КОТЛАРА НА ООУ ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ,, ПРИЛЕП
1. Одлукатa за оттуѓување на котли од стара котлара на ООУ ,,Блаже Конески,, Прилеп, се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/15
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 66 и 67 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ,,
5/2002), член 93 од Статутот на општина Прилеп (,,Службен гласник на општина Прилеп,, 6/2003) и
Odlukaта za prenesuvawe na osniva~kite prava i obvrski nad postojnite osnovni u~ili{ta, na
op{tinite i na op{tinite vo gradot Skopje i prenesuvawe na pravoto na sopstvenost na objektite
na osnovnite u~ili{ta na op{tinata br. 19-2326/1 od 22.06.2005god. , Советот на општина Прилеп на
седницата одржана на 15.11. 2012 година, донесе:
О Д Л У К А
за оттуѓување на котли од стара котлара на
ООУ ,,Блаже Конески,, Прилеп
Член 1
Котлите од старата котлара на ООУ ,,Блаже Конески,, Прилеп, се оттуѓуваат како истрошени
средства кои неможат да бидат во функција на користење за греење.
Член 2
Се овластуваат органите на управување и раководење на ООУ ,,Блаже Конески,, Прилеп, да ја
спроведат постапката за оттуѓување по пат на јавно наддавање, согласно со Закон.
Член 3
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Средствата добиени со продажбата, можат да бидат инвестирани во нови или реконструкција
на постојни објекти од страна на ООУ ,,Блаже Конески,,Прилеп.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на општина
Прилеп,,.
Broj 07 - 3057/16
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА ЈОУДГ “НАША ИДНИНА”- ПРИЛЕП ЗА 2012/2013 ГОДИНА
1. Решението за усвојување на Програмата за измени и дополнувања на Годишната програма за
работа на ЈОУДГ “Наша иднина”- Прилеп за 2012/2013 година, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/16
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 26 stav 1 to~ka 30 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben glasnik
na Op{tina Prilep" br.6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 15.11.2012
godina, donese:
R E [ E N I E
za usvojuvawe na Programata za izmeni i dopolnuvawe na Godi{nata Programa
za rabota na JOU Detska gradinka "Na{a idnina " - Prilep za 2012/2013 godina
1. Se usvojuva Programata za izmeni i dopolnuvawe na Godi{nata Programa za rabota na JOU
Detska gradinka "Na{a idnina " - Prilep za 2012/2013 godina.
2.Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep".
Broj 07 - 3057/17
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ
НА СТАТУТОТ НА СОЕПТУ "КУЗМАН ЈОСИФОСКИ - ПИТУ"
(ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОДРУЖНИЦА
1. Решението за усвојување на Измените на Статутот на СОЕПТУ "Кузман Јосифоски - Питу" (за
основање на подружница), се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/17
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM” br. 5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 33 od Statutot na Op{tina Prilep (“Slu`ben
glasnik na Op{tina Prilep” br. 6/2003 i 4/2005), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata , odr`ana
na 15.11.2012 godina, donese:
R E [ E N I E
za usvojuvawe na Statutot za izmena na Statutot na SOEPTU
"Kuzman Josifoski - Pitu" - Prilep (za osnovawe na podru`nica)
1. Se usvojuva Statutot za izmena na Statutot na SOEPTU "Kuzman Josifoski - Pitu" - Prilep
(za osnovawe na podru`nica).
2. Re{enieto vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep”.
Broj 07 - 3057/18
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО
ПРЕДВИДЕНА СО УРБАНИСТИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАСЕЛЕНО
МЕСТО-БЕРОВЦИ ЗА БЛОК БР.6
1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши усоглсување на намената на земјиштето предвидена со урбанистичката документација
за населено место-Беровци за блок бр.6, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/18
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 2, s.1, alineja 5 od Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na bespravni objekti
vo urbanisti~ko planska dokumentacija(,,Sl. vesnik na RM,, 56/11), i ~len 26 stav 1, to~ka 46 od
Statutot na op{tina Prilep("Sl. glasnik na op{tina Prilep" br. 6/2003, 4/2005 i 10/08) Sovetot na
op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
ODL UKA
za utvrduvawe uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska
dokumentacija so koja }e se izvr{i usoglsuvawe na namenata
na zemji{teto predvidena so urbanisti~kata dokumentacija za
naseleno mesto-Berovci za blok br.6
^len 1
1.Se utvrduva deka postojat uslovi da se donese urbanisti~ko planska dokumentacija so koja ke se
izvr{i usoglasuvawe na namenata na zemji{teto i toa od : rabotna zona -"Makedonija Pat",
predvidena so urbanisti~kata dokumentacija za naseleno mesto Berovci -blok br.6, vo namena A1domuvawe vo stanbeni ku}i.
^len 2
2.Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo ,,Sl. Glasnik na op{tina
Prilep,,.
Broj 07 - 3057/19
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

------------------------------------------------------------------------------
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

16.11.2012 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО
ПРЕДВИДЕНА СО ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА
ГРАД ПРИЛЕП ЗА БЛОК 14.01
1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши усоглсување на намената на земјиштето предвидена со Генералниот Урбанистички План
на Град Прилеп за блок 14.01, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/19
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 2, s.1, alineja 5 od Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na bespravni objekti
vo urbanisti~ko planska dokumentacija(,,Sl. vesnik na RM,, 56/11), i ~len 26 stav 1, to~ka 46 od
Statutot na op{tina Prilep("Sl. glasnik na op{tina Prilep" br. 6/2003, 4/2005 i 10/08) Sovetot na
op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
ODL UKA
za utvrduvawe uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska
dokumentacija so koja }e se izvr{i usoglsuvawe na namenata
na zemji{teto predvidena so Generalniot Urbanisti~ki
Plan na Grad Prilep za blok 14.01
^len 1
1.Se utvrduva deka postojat uslovi da se donese urbanisti~ko planska dokumentacija so koja ke se
izvr{i usoglasuvawe na namenata na zemji{teto i toa od A1- domuvawe vo stanbeni ku}i,
predvidena so Generalniot Urbanisti~ki Plan na Grad Prilep (donesen so odluka na sovet br.07989/9 od 13.05.2011) -za blok 14.01 na celoto podra~je na 11 Oktomvri-Eurokompozit, vo namena Gproizvodstvo,distribucija i servisi.
^len 2
2.Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo ,,Sl. Glasnik na op{tina
Prilep,,.
Broj 07 - 3057/20
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕКА СЕ
ИСПОЛНАТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА
НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА , ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УАЕ БР.9,
УБ 9/1 КВАРТ 3 И 4, НА КП БР. 11008 КО ПРИЛЕП
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

16.11.2012 година

1. Одлуката за утврдување дека се исполнати услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура , предвидена
согласно Деталниот Урбанистички План УАЕ бр.9, УБ 9/1 кварт 3 и 4, на КП бр. 11008 КО Прилеп, се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/20
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 2, s.1, alineja 6 od Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na bespravni objekti
vo urbanisti~ko planska dokumentacija(,,Sl. vesnik na RM,, 56/11) i ~len 26 stav 1, to~ka 46 od
Statutot na op{tina Prilep("Sl. glasnik na op{tina Prilep" br. 6/2003, 4/2005 i 10/08) Sovetot na
op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:

OD L UKA
za utvrduvawe deka se ispolnati uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska dokumentacija so koja
}e se izvr{i promena na soobra}ajnata infrastruktura
, predvidena soglasno Detalniot
Urbanisti~ki Plan UAE br.9, UB 9/1 kvart 3 i 4, na KP br. 11008 KO Prilep
^len 1
1.Se utvrduva deka se ispolneti uslovite za donesuvawe na urbanisti~ko planska dokumentacija so
koja ke se izvr{i promena na soobra}ajnata infrastruktura,predvidena soglasno Detalniot
Urbanisti~ki Plan UAE br.9, UB 9/1 kvart 3 i 4, na KP br. 11008 KO Prilep.
^len 2
2.Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo ,,Sl. Glasnik na op{tina
Prilep,,.
Broj 07 - 3057/21
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕКА СЕ
ИСПОЛНАТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА
НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА , ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УАЕ БР.17-А,
И ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД ПРИЛЕП,
НА КП БР. 15790/2 КО ПРИЛЕП
1. Одлуката за утврдување дека се исполнати услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура , предвидена
согласно Деталниот Урбанистички План УАЕ бр.17-А, и Генералниот Урбанистички План на град
Прилеп, на КП бр. 15790/2 КО Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/21
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 2, s.1, alineja 6 od Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na
bespravni objekti vo urbanisti~ko planska dokumentacija(,,Sl. vesnik na RM,, 56/11) i ~len 26 stav 1,
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

16.11.2012 година

to~ka 46 od Statutot na op{tina Prilep("Sl. glasnik na op{tina Prilep" br. 6/2003, 4/2005 i 10/08)
Sovetot na op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
ODL UKA
za utvrduvawe deka se ispolnati uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska
dokumentacija so koja }e se izvr{i promena na soobra}ajnata infrastruktura,
predvidena soglasno Detalniot Urbanisti~ki Plan UAE br.17-A, i
Generalniot Urbanisti~ki Plan na grad Prilep, , na KP br. 15790/2
KO Prilep
^len 1
1.Se utvrduva deka se ispolneti uslovite za donesuvawe na urbanisti~ko planska
dokumentacija so koja ke se izvr{i promena na soobra}ajnata infrastruktura,predvidena soglasno
Detalniot Urbanisti~ki Plan UAE br.17-A, i Generalniot Urbanisti~ki Plan na grad Prilep, na
KP br. 15790/2 KO Prilep.
^len 2
2.Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo ,,Sl. Glasnik na
op{tina Prilep,,.
Broj 07 - 3057/22
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕКА
СЕ ИСПОЛНАТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА
НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА , ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УАЕ БР.2-ДЕЛ,
НА КП БР. 11902/1 КО ПРИЛЕП
1. Одлуката за утврдување дека се исполнати услови за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура , предвидена
согласно Деталниот Урбанистички План УАЕ бр.2-дел, на КП бр. 11902/1 КО Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/22
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 2, s.1, alineja 6 od Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na
bespravni objekti vo urbanisti~ko planska dokumentacija(,,Sl. vesnik na RM,, 56/11) i ~len 26 stav 1,
to~ka 46 od Statutot na op{tina Prilep("Sl. glasnik na op{tina Prilep" br. 6/2003, 4/2005 i 10/08)
Sovetot na op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
ODL UKA
za utvrduvawe deka se ispolnati uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko
planska dokumentacija so koja }e se izvr{i promena na soobra}ajnata infrastruktura,
predvidena soglasno Detalniot Urbanisti~ki Plan UAE br.2-del, na KP br. 11902/1
KO Prilep
^len 1
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

16.11.2012 година

1.Se utvrduva deka se ispolneti uslovite za donesuvawe na urbanisti~ko planska
dokumentacija so koja ke se izvr{i promena na soobra}ajnata infrastruktura,predvidena soglasno
Detalniot Urbanisti~ki Plan UAE br.2-del, na KP br. 11902/1 KO Prilep.
^len 2
2.Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo ,,Sl. Glasnik na
op{tina Prilep,,.
Broj 07 - 3057/23
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕКА
СЕ ИСПОЛНАТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА
НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА , ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УАЕ БР.10, УБ 10 -ДЕЛ, НА КП
БР. 9629/1 КО ПРИЛЕП
1. Одлуката за утврдување дека се исполнати услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура , предвидена
согласно Деталниот Урбанистички План УАЕ бр.10, УБ 10 -дел, на КП бр. 9629/1 КО Прилеп, се
објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/23
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 2, s.1, alineja 6 od Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na bespravni objekti
vo urbanisti~ko planska dokumentacija(,,Sl. vesnik na RM,, 56/11) i ~len 26 stav 1, to~ka 46 od
Statutot na op{tina Prilep("Sl. glasnik na op{tina Prilep" br. 6/2003, 4/2005 i 10/08) Sovetot na
op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
ODL UKA
za utvrduvawe deka se ispolnati uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska dokumentacija so koja
}e se izvr{i promena na soobra}ajnata infrastruktura
, predvidena soglasno Detalniot
Urbanisti~ki Plan UAE br.10, UB 10 -del, na KP br. 9629/1 KO Prilep
^len 1
1.Se utvrduva deka se ispolneti uslovite za donesuvawe na urbanisti~ko planska dokumentacija so
koja ke se izvr{i promena na soobra}ajnata infrastruktura,predvidena soglasno Detalniot
Urbanisti~ki Plan UAE br.10, UB 10-del, na KP br. 9629/1 KO Prilep.
^len 2
2.Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo ,,Sl. Glasnik na op{tina
Prilep,,.
Broj 07 - 3057/24
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

16.11.2012 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕКА НЕ СЕ
ИСПОЛНАТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА , ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН УАЕ БР.12 , НА КП БР. 9198 КО ПРИЛЕП И КП 9197 КО ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување дека не се исполнати услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура , предвидена
согласно Деталниот Урбанистички План УАЕ бр.12 , на КП бр. 9198 КО Прилеп и КП 9197 КО Прилеп,
се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/24
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 2, s.1, alineja 6 od Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na bespravni
objekti vo urbanisti~ko planska dokumentacija(,,Sl. vesnik na RM,, 56/11) i ~len 26 stav 1, to~ka 46
od Statutot na op{tina Prilep("Sl. glasnik na op{tina Prilep" br. 6/2003, 4/2005 i 10/08) Sovetot
na op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
ODL UKA
za utvrduvawe deka ne se ispolnati uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska dokumentacija so
koja }e se izvr{i promena na soobra}ajnata infrastruktura , predvidena soglasno Detalniot
Urbanisti~ki Plan UAE br.12 , na KP br. 9198 KO Prilep i KP 9197 KO Prilep
^len 1
1.Se utvrduva deka ne se ispolneti uslovite za donesuvawe na urbanisti~ko planska dokumentacija
so koja ke se izvr{i promena na soobra}ajnata infrastruktura,predvidena soglasno Detalniot
Urbanisti~ki Plan UAE br.12, na KP br. 9198 KO Prilep i KP 9197 KO Prilep.
^len 2
2.Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo ,,Sl. Glasnik na op{tina
Prilep,,.
Broj 07 - 3057/25
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕ
НА ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПРИЛЕП - НЕДВИЖНА
СТВАР – ВОДОСТОПАНСКА ГРАДБА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ
ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВЕСЕЛЧАНИ И ЗАГОРАНИ”
1. Одлуката за давање на управување на ЈКП “Водовод и канализација”
ствар – водостопанска градба водоснабдителен систем за
населени
Загорани”, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

Број 08 - 3066/25
16.11.2012 година
Прилеп

16.11.2012 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 36 st. 1 t. 10 od Zakonot za lokalna samouprava ("Sl.vesnik na
RM"br.5/02), ), ~len 3 i 5 od Zakonot za snabduvawe so voda za piewe i odveduvawe na urbani otpadni
vodi (“Sl.vesnik na RM” br. 68/2004, i ~l.26 od Statutot na op{tina Prilep ("Sl.glasnik na
op{tina Prilep"br.6/03), Sovetot na op{tina Prilep, na sednicata odr`ana na 15.11.2012 god.
donesuva:
ODLUKA
ZA DAVAWE NA UPRAVUVAWE NA JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA”
PRILEP - NEDVI@NA
STVAR –VODOSTOPANSKA GRADBA “VODOSNABDITELEN SISTEM ZA NASELENI MESTA
VESEL^ANI I ZAGORANI”
^len 1
Na JKP “Vodovod i kanalizacija” od Prilep, so status davatel na uslugi za op{tinata, mu se dava
na trajno
stopanisuvawe, bez nadomestok, infrastrukturen objekt VODOSNABDITELEN
SISTEM ZA NASELENI MESTA VESEL^ANI I ZAGORANI ( koj sodr`i bunarska
postrojka, rezervoar i razvodna mre`a za dvete sela), ~ij Investitor e Op{tina Prilep.
^len 2
So predavaweto na objektot, na JKP mu se dostavuva primerok od Proektot za izvedena sostojba (teh.
broj 70/2012) izraboten od DOOEL “GENIKO” od Prilep, soglasno snimana sostojba na lice mesto.
Vodostopanskata gradba sodr`i BUNARSKA-PUMPNA KU]I^KA, REZERVOAR so kapacitet
100m3 i RAZVODNA MRE@A za dvete naseleni mesta.
^len 3
Soglasno Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe (Sl.vesnik na RMbr. 51/05,
137/09, 124/10) JKP “Vodovod i kanalizacija” ima obvrska grafi~ki da ja a`urira dispozicijata na
infrastrukturnata gradba, so cel izdavawe na validni podatoci potrebni za izgotvuvawe na
proektna dokumentacija.
^len 4
Soglasno Zakonot za obezbeduvawe so voda za piewe i odveduvawe na urbani otpadni vodi
JKP upravuva i go odr`uva vodosnabditelniot i kanalizacioniot sistem.
^len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila sledniot den od denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Prilep”.
Broj 07 - 3057/26
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ
НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ НА УЛИЦИТЕ ВО ПРОСТОРОТ
ПОМЕЃУ: УЛ."БОРИС КИДРИЧ", БУЛ."МАРШАЛ ТИТО",
УЛ."МАРКСОВА" И УЛ."МИЦЕ КОЗАР" (ОРТАЏАМИЈА)
1. Одлуката за прогласување на режим на сообраќај на улиците во просторот помеѓу: ул."Борис
Кидрич", бул."Маршал Тито", ул."Марксова" и ул."Мице Козар" (Ортаџамија),
се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

Број 08 - 3066/26
16.11.2012 година
Прилеп

16.11.2012 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (“Сл.
весник на Р. Македонија” бр.54/2007) и член 26 с.1,т10 од Статутот на општина Прилеп (“Сл. гласник
на општина Прилеп“бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на
15.11.2012 godina, донесе:
ОДЛУКА
За прогласување на режим на сообраќај на улиците во просторот помеѓу: ул.“Борис Кидрич”,
бул.”Маршал Тито”, ул.”Марксова” и ул. “Мице Козар”(ортaџамија).
1.Еднонасочни:
-ул.”Браќа Ламески” од спој со бул.” Маршал Тито” до спој со ул.”Питу Гули”;
- ул.”Питу Гули” од спој со ул.“ Борис Кидрич” до ул.”Илка Присаѓанка”;
- ул.”Илка Присаѓанка” од спој со ул.“ Борис Кидрич” до спој со ул.”Пиринска”;
-ул.”Адем Адемоски” од спој со ул.”Пиринска” до спој со ул.”Стеван Апостолоски”;
-ул.”Нада Ламеска” од спој со ул.“Мице Козар” до спој со ул.”Адем Адемоски”
-ул.”Круме Волнароски” од спој со ул.“Мице Козар” до спој со ул.”Илка Присаѓанка” ;
-ул.”Трајко Сандански” од спој со ул.”Илка Присаѓанка” до спој со ул.” Марксова” ;
-ул.”Стеван Апостолоски” од спој со ул.”Илка Присаѓанка” до спој со ул.“ Борис Кидрич” ;
- ул.”Пиринска” од спој со ул.”Илка Присаѓанка” до спој со ул.”Адем Адемоски” ;
- ул.”Адем Адемоски” од спој со ул.”Пиринска” до спој со ул.“Мице Козар” ;
- ул.“11-ти Октомври” од спој со ул.“Мице Козар” до спој со ул.“ Борис Кидрич” ;
2.Двонасочни:
- ул.”Илка Присаѓанка” од спој со ул.”Пиринска” до спој со ул.”Браќа Ламески”
-ул.”Стеван Апостолоски” од спој со ул.“Мице Козар” до спој со ул.”Илка Присаѓанка”
Broj 07 - 3057/27
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА, ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО
ПРЕДВИДЕНА СО ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД ПРИЛЕП
ЗА БЛОК 2.01
1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши усоглсување на намената на земјиштето предвидена со Генералниот Урбанистички План
на Град Прилеп за блок 2.01, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/27
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 2, s.1, alineja 5 od Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na bespravni objekti
vo urbanisti~ko planska dokumentacija(,,Sl. vesnik na RM,, 56/11), i ~len 26 stav 1, to~ka 46 od
Statutot na op{tina Prilep("Sl. glasnik na op{tina Prilep" br. 6/2003, 4/2005 i 10/08) Sovetot na
op{tina Prilep na sednicata odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

16.11.2012 година

ODL UKA
za utvrduvawe uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska
dokumentacija so koja }e se izvr{i usoglasuvawe na namenata
na zemji{teto predvidena so Generalniot Urbanisti~ki
Plan na Grad Prilep za blok 2.01
^len 1
1.Se utvrduva deka postojat uslovi da se donese urbanisti~ko planska dokumentacija so koja ke se
izvr{i usoglasuvawe na namenata na zemji{teto i toa od A2- domuvawe vo stanbeni zgradi,
predvidena so Generalniot Urbanisti~ki Plan na Grad Prilep (donesen so odluka na sovet br.07989/9 od 13.05.2011) -za blok 2.01 na podra~jeto na ZD pe~atnica 11 Oktomvri AD- Prilep, vo namena
G-proizvodstvo,distribucija i servisi.
^len 2
2.Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo ,,Sl. Glasnik na op{tina
Prilep,,.
Broj 07 - 3057/28
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НА КП БР. 6320 ПО ИЛ 42178
1. Одлуката за откажување од корисничко право на КП бр. 6320 по ИЛ 42178 , се објавува
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/28
16.11.2012 година
Прилеп

во

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako i ~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na RM ("
Sl.Vesnik na RM" br.5/2002), kako i vrz osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 od Statutot na
Op{tina Prilep (Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 4/2005), Sovetot na Op{tina
Prilep na sednicata, odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
ODLUKA
za otka`uvawe od korisni~ko pravo 6320
~l.1
Op{tina Prilep kako korisnik na grade`no zemji{te, utvrdeno vo Imotniot list br.42178, izdaden
od strana na Agencija za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na nedvi`nosti Prilep,
zaveden pod br.1105-13372/2012 od 03.04.2012, za K.P.6320 za K.O.-Prilep, so vkupna povr{ina od 217
m2, so ovaa Odluka SE OTKA@UVA od korisni~koto pravo nad K.P.6320 K.O.-Prilep.
~l.2
Na Agencijata za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na nedvi`nosti Prilep, kako
nadle`na institucija, i se dava ovlastuvawe da ja sprovede ovaa Odluka, i istata Odluka
pretstavuva osnov za bri{ewe na korisni~ko pravo nad zemji{teto od ~l.1 od ovaa Odluka.
~l.3
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben glasnik na
Op{tina Prilep“.
Broj 07 - 3057/29
15.11.2012 godina

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

Prilep

16.11.2012 година

Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ Е ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НА КП БР.7659 ПО ИЛ 54523
1. Одлуката за откажување од корисничко право на КП бр.7659
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/29
16.11.2012 година
Прилеп

по ИЛ

54523, се објавува

во

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Вrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako i ~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na RM( SL.
Vesnik na RM br.5/2002), kako i vrz osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 od Statutot na
Op{tina Prilep (Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 4/2005), Sovetot na Op{tina
Prilep na sednicata, odr`ana na 15.11.2012godina, donese
ODLUKA
za otka`uvawe od korisni~ko pravo
na KP br. 7659 po IL 54523
~l.1
Op{tina Prilep kako korisnik na grade`no zemji{te, utvrdeno vo Imotniot list br.54523,
izdaden od strana na Agencija za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na nedvi`nosti
Prilep, zaveden pod br.1105-25613/2012 od 17.09.2012, za K.P.7659 za K.O.-Prilep, so vkupna povr{ina
od 450 m2, so ovaa Odluka SE OTKA@UVA od korisni~koto pravo nad K.P.7659 K.O.-Prilep.
~l.2
Na Agencijata za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na nedvi`nosti
Prilep, kako nadle`na institucija, i se dava ovlastuvawe da ja sprovede ovaa Odluka, i istata
Odluka pretstavuva osnov za bri{ewe na korisni~ko pravo nad zemji{teto od ~l.1 od ovaa Odluka.
~l.3
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben
glasnik na Op{tina Prilep“.
Broj 07 - 3057/30
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НА КП БР. 21412 ПО ИЛ 38967
1. Одлуката за откажување од корисничко право на КП бр. 21412 по ИЛ 38967,
"Службен гласник на Општина Прилеп".
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Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

Број 08 - 3066/30
16.11.2012 година
Прилеп

16.11.2012 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako i ~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na RM( SL.Vesnik na
RM br.5/2002), kako i vrz osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 od Statutot na Op{tina Prilep
(Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 4/2005), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata,
odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
ODLUKA
za otka`uvawe od korisni~ko pravo na
KP br. 21412 po IL 38967
~l.1
Op{tina Prilep kako korisnik na grade`no zemji{te, utvrdeno vo Imotniot list br.38967, izdaden
od strana na Agencija za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na nedvi`nosti Prilep,
zaveden pod br.1105-15889/2012 od 08.05.2012, za K.P.21412 za K.O.-Prilep, so vkupna povr{ina od 238
m2, so ovaa Odluka SE OTKA@UVA od korisni~koto pravo nad K.P.21412 K.O.-Prilep.
~l.2
Na Agencijata za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na nedvi`nosti Prilep, kako
nadle`na institucija, i se dava ovlastuvawe da ja sprovede ovaa Odluka, i istata Odluka
pretstavuva osnov za bri{ewe na korisni~ko pravo nad zemji{teto od ~l.1 od ovaa Odluka.
~l.3
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben glasnik na
Op{tina Prilep“.
Broj 07 - 3057/31
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НА КП БР.22185 ПО ИЛ 41682
1. Одлуката за откажување од корисничко право на КП бр.22185 по ИЛ 41682,
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/31
16.11.2012 година
Прилеп

се објавува

во

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako i ~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na RM (Sл.Vesnik na RM
br.5/2002), kako i vrz osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 od Statutot na Op{tina Prilep
(Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 4/2005), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata,
odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
ODLUKA
za otka`uvawe od korisni~ko pravo
na KP br. 22185 po IL 41682

------------------------------------------------------------------------------

22

--------------------------------------------------------------------------

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

16.11.2012 година

~l.1
Op{tina Prilep kako korisnik na grade`no zemji{te, utvrdeno vo Imotniot list br.41682,
izdaden od strana na Agencija za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na nedvi`nosti
Prilep, zaveden pod br.1105-715/2012 od 17.01.2012, za K.P.22185 za K.O.-Prilep, so vkupna povr{ina
od 450 m2, so ovaa Odluka SE OTKA@UVA od korisni~koto pravo nad K.P.22185 K.O.-Prilep.
~l.2
Na Agencijata za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na nedvi`nosti Prilep, kako
nadle`na institucija, i se dava ovlastuvawe da ja sprovede ovaa Odluka, i istata Odluka
pretstavuva osnov za bri{ewe na korisni~ko pravo nad zemji{teto od ~l.1 od ovaa Odluka.
~l.3
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben glasnik na
Op{tina Prilep“.
Broj 07 - 3057/32
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НА КП БР.22484/4 И /16 ПО ИЛ 54333
1. Одлуката за откажање од корисничко право на КП бр.22484/4 и /16 по ИЛ 54333,
"Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/32
16.11.2012 година
Прилеп

се објавува во

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~l.36 st. 1 t.10, kako i ~l.62 od Zakonot za lokalna samouprava na RM(
SL.Vesnik na RM br.5/2002), kako i vrz osnova na ~l.26 st.1 to~ka 33 kako i ~l.62 od Statutot na
Op{tina Prilep (Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep br.6/2003 i 4/2005), Sovetot na Op{tina
Prilep na sednicata, odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
ODLUKA
za otka`uvawe od korisni~ko pravo na KP br. 22484/4
i 22484/16 po IL 54333
~l.1
Op{tina Prilep kako korisnik na grade`no zemji{te, utvrdeno vo Imotniot list br.54333,
izdaden od strana na Agencija za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na nedvi`nosti
Prilep, zaveden pod br. 1105-23773/2012 od 17.08.2012, za K.P.22484/4 со вкупна површина од 182 м2 и
К.П.22484/16 so vkupna povr{ina od 1152 м2 za K.O.-Prilep, so ovaa Odluka SE OTKA@UVA od
korisni~koto pravo nad K.P.22484/16 и К.П.22484/4, K.O.-Prilep.
~l.2
Na Agencijata za katastar na nedvi`nosti - Oddelenie za katastar na nedvi`nosti Prilep,
kako nadle`na institucija, i se dava ovlastuvawe da ja sprovede ovaa Odluka, i istata Odluka
pretstavuva osnov za bri{ewe na korisni~ko pravo nad zemji{teto od ~l.1 od ovaa Odluka.
~l.3
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od denot na nejzinoto objavuvawe vo „Slu`ben glasnik
na Op{tina Prilep“.
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PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ
- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ БР.21, УБ БР.21.01,
ПЛАНСКИ ОПФАТ "А", ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Одлуката за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УЕ бр.21, УБ бр.21.01, плански
опфат "А", во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/33
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на
РМ"бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11 и/ 53/11 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа
("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина
Прилеп"бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 15.11.2012 година, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување Нацрт детален урбанистички план
за УЕ бр.21, УБ бр.21.01,плански опфат ,,А,, во
Општина Прилеп
чл.1
Се утврдува Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.21, УБ бр.21.01,плански опфат ,,А,,
Општина Прилеп, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука,( во
натамошниот текст:Планот) .
Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната
граница:
- од западната страна, почнувајќи од пресечната точка ..1.. на осовината на улицата ..Леце Котески.. како
магистрална -М5, па оди по осовината на новопроектираната улица ..А1.., како собирна - С6, источно од
стопанскиот комплекс на ..Теракота.., се до пресечната точка ..2..,
- од северната страна, од точка ..2.. оди према североисток по осовината на новопроектираната улица ..Б1..,
како сервисна - Се1 (ја прати осовината на отворениот канал) се до пресечната точка ..3.., каде прекршува
према југоисток и оди по осовината на новопроектираната улица ..Б2.., како индустриска Ин1( по границата на
кп 5998) се до пресечната точка ..4..,
- од источната страна, од точка ..4.. оди према југ по границата на кп 6060, се до пресечната точка ..5..,
до осовината на улицата ..Леце Котески.. и
- од јужната страна, по осовината на улицата ..Леце Котески.. како магистрала-М5, се до пресечната
точка ..1.., каде се затвора границата на планскиот опфат.
Вака определениот плански опфат измерен во рамките на осовините на улиците и посочените граници
има површина од 1,936 ха.
Чл.2
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:
1 Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.21, УБ бр.21.01,плански опфат ,,А,,, изработен е од ,,СТИЛ
ПРОЕКТ,, ДООЕЛ- од Приелп , со тех.бр.29/12 од октомври 2012 год.
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СОДРЖИНА
ОПШТ ДЕЛ
1. НАСЛОВНА СТРАНА
2. СОДРЖИНА
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА
4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ
6. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
7. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ од 1-10
1. ВОВЕД
2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА
ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ во
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ
- природни фактори
- сеизмика на просторот
- климатски услови
- културно наследство
5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ
- инвентаризација на постоен градежен фонд
- инвентаризација на постојна комунална инфраструктура
6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ
- степен на реализација
- извод од постоен ГУП
- програмска задача
- концепт за просторен развој
Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА
ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА
В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
Микролокација- ситуација---------------------м = 1: 10000
извод од ГУП - ПРИЛЕП --------------------- м = 1: 5000
-намена и сообраќај

ажурирана геодетска подлога-------------- м = 1: 1000

инвентаризација и снимање на постоен
градежен фонд, инфраструктура и вкупна
физичка супраструктура ------------------ м = 1: 1000
•
инвентаризација и снимка на бесправно
изградени градби ------------------------------- м= 1: 1000
•


ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ од 1-28
1. ВОВЕД
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА
ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ
- систем на групи на класи на намени
- класи на намени
- парцелација и регулација
- површини за градба и висински план
3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА
ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
- примарна и секундарна сообраќајна мрежа
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- стациониран сообраќај-паркирање и гаражирање
- нивелациско решение
- хидротехничка инфраструктура
- електроенергетика
4. ОСТАНАТО
- делумно обработени барања
- економско образложение
5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
- мерки за заштита на животната средина
- мерки за заштита на природата
- мерки за заштита на културното наследство
- мерки за заштита од пожар и други
природни и технички непогоди
- мерки за заштита и спасување
6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА
ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
- општи услови
- посебни услови
Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА
ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ------------------------------------В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

•




1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА
ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ------------------------ м =1: 1000
2. СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ
ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО------------------- м =1: 1000
3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН----------------------- м =1: 1000
водовод
канализација
електрика
птт
4. СИНТЕЗЕН ПЛАН
НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА-------------------------м =1: 1000

2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт Планот изработена од ,, УРБАН ПРОЕКТ,, ДООЕЛПрилеп , со тех.бр.31-06/12 од 09.10.2012година
3.Мислење бр.03-533/5 од 18.10.2012 год. од Комисијата за давање на мислење на планска документација
формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .
5.Програма бр. 07-230/6 од 31.01.2012 година за измена и дополнување на Програмата за донесување на
урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2012 год .
Чл.3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина
Прилеп".
Broj 07 - 3057/34
15.11.2012 godina
Prilep

------------------------------------------------------------------------------
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ - ПЛАН
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГУП УЕ БР.11, УБ БР.11.01,
ПЛАНСКИ ОПФАТ "1" ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Одлуката за утврдување Нацрт - план за измена и дополнување на ГУП УЕ бр.11, УБ бр.11.01,
плански опфат "1" во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/34
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на
РМ"бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11 и/ 53/11 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа
("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина
Прилеп"бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 15.11.2012 godina, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување Нацрт план за измена и дополнување на ГУП
УЕ бр.11, УБ бр.11.01,плански опфат ,,1,,,
во Општина Прилеп
чл.1
Се утврдува Нацрт план за УЕ измена и дополнување на ГУП УЕ бр.11, УБ бр.11.01,плански опфат
,,1,,, Општина Прилеп, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука,( во
натамошниот текст:Планот) .
Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната
граница:
-југозапад: осовина на Собирна улица С10, ул. „Кеј 9-ти Септември„
-југоисток: осовина на ул. „Едвард Кардељ“- секундарна улична мрежа
-североисток: осовина на Собирна улица С6, ново проектирана ул. „Победа“
-северозапад: осовина на ул. „Борка Спиркоски“- секундарна улична мрежа
Површината на планскиот опфат изнесува 8,5 ха сметано по осовините на наведените улици.
Чл.2
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1 Нацрт план за измена и дополнување на ГУП УЕ бр.11, УБ бр.11.01,плански
опфат ,,1,,, изработен е од ,,ПЕРКАН ПРОЕКТ,, DOOEL- од Приле , со тех.бр.49/12
од септември 2012 год.
СОДРЖИНА
1. НАСЛОВНА СТРАНА
2. СОДРЖИНА
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА
4. ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЛАНЕРИТЕ
5. ПРИЛОЗИ
1.
Програма за измени и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на
територијата на Општина Прилеп за 2012г.
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2.
Мислење за отпочнување постапка за изработка планска документација: Измена и дополнување на дел
од Генерален Урбанистички план, во УЕ 11, УБ 11.01-дел, плански опфат „1“, Општина Прилеп, со бр.03-540/2
од 05.03.2012година.
3.
Планска порограма за: Измена и дополнување на дел од Генерален Урбанистички план, во УЕ 11, УБ
11.01-дел, плански опфат „1“, Општина Прилеп, плански период: 2012 – 2022.
4.
Геодетски Елаборат за геодетски работи за посебни намени - за Ажурирана геодетска подлога, КО
Прилеп, со бр.16-364/1 од 05.07.2012
5.
Известување од Јавно комунално претпријатие „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп, за водовите
на постојната водоводна, канализациона и атмосферска мрежа бр. 03-388/2 од 10.07.2012г.
6.
Известување за водовите на постојната електрична мрежа со бр. 27-1662/2 од 02.07.2012г.
7.
Известување за водовите на постојната телефонска мрежа со бр.251-256762/2 од 09.07.2012г. издадено
од - Македонски Телеком АД Скопје.
8.
Известување од ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИЛЕП со
бр.08-215/2 од 18.06.2012г.
6. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
А - текстуален дел 1. Вовед
2. Географско и геодетско одредување на подрачјето за планскиот опфат
3. Историјат на планирањето за подрачјето на планскиот опфат
4. Податоци за природните чинители во рамките на планскиот опфат
5. Податоци за создадените вредности и чинители во рамките на планскиот опфат
6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и
вкупната физичка супраструктура
7. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини
8. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура
9. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби
10. Анализа на степен на реализација на постојниот план
11.Анализа на можностите за просторен развој
12.Извод од план од повисоко ниво
Б - нумерички дел 1. Нумерички показатели на постојната состојба
В - графички дел 1.Извод од: Генерален Урбанистички План за град Прилеп, со Одлука бр.07-989/9 од 13.05.2012г, со архивски
број 09-2612/2 од 27.07.2012г......................................м = 1: 2500
2.Ажурирана геодетска подлога............................................................................м = 1: 2500
3.Инвентаризација и снимање на изградениот
градежен фонд и вкупната физичка супраструктура...........................................м = 1: 2500
4.Инвентаризација и снимка на изградената комунална инфраструктура........м = 1: 2500
7. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А - текстуален дел –
1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период
2. Текстуални одредби од Изводот од план од повисоко ниво кои се
однесуваат на планскиот опфат и претставуваат услови за планирање
3. Планска програма
4. Опис и образложение на планскиот концеп за просторниот развој
во рамките на планскиот опфат
5. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба
на градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за
општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура
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- Намена на земјиштето и градбите
- Регулациони и градежни линии
- Површини за градба и висински план
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност
- Сообраќај и нивелациски план
- Водовод и Канализација
- Електрика и ПТТ
- Заштита на животната средина
- Мерки за заштита и спасување
- Плански решенија за отстранување и спречување на архитектонски бариери
за инвадилизирани лица
6. Економско образложение
7. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите
8. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите
Б - нумерички дел 1. Нумерички показатели на планираната состојба
2. Билансни показатели
В- графички дел 1. План на намена на земјиштето и градбите.......................................................м =1: 2500
2. Сообраќаен план.................................................................................................м =1: 2500
3. Инфраструктурен план........................................................................................м =1: 2500
4. Синтезен план......................................................................................................м =1: 2500
2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт Планот изработена од ЈП за ПУП -Прилеп , со
тех.бр.86/12 од септември 2012година
3.Мислење бр.03-540/7 од 18.10.2012 год. од Комисијата за давање на мислење на планска документација
формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .
5.Програма бр. 07-2394/7 од 13.09.2012 година за измена и дополнување на Програмата за донесување на
урбанистички
планови
на
територијата
на
Општина
Прилеп
за
2012
год
.
Чл.3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина
Прилеп".
Broj 07 - 3057/35
15.11.2012 godina
Prilep

------------------------------------------------------------------------------
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ БР.7 ДЕЛ ОД УБ 7.02,
ПЛАНСКИ ОПФАТ "1", КО ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД
ОД 2012 - 2017 ГОДИНА
1. Одлуката за донесување на Предлог - Детален урбанистички план за УЕ бр.7 дел од УБ 7.02,
плански опфат "1", КО Прилеп, плански период од 2012 - 2017 година, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/35
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник
на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална
самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп
("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на
ден 15.11.2012 година донесе:
ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
УЕ 7, дел од УБ 7.02, плански опфат "1",, КО ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ
ПЕРИОД 2012-2017
Чл.1
Се донесува Детален урбанистички план за УЕ 7, дел од УБ 7.02, плански опфат "1, Општина
Прилеп , плански период 2012-2017, (во понатамошниот текст: планот).
- Северо-источната страна е дефинирана со осовината на собирна улица ,С1- „ Димо Нареднико “,
како дел од примарна улична мрежа по ГУП, во должина од 136 м';
- Од Југоисточната и југозападната страна е дефинирана со осовината на магистрална улица М2,
ул. „ Маршал Тито”, како дел од примарна улична мрежа по ГУП во должина од 200м',
- Северо-западната страна е дефинирана со осовината на улица дефинирана со претходен ДУП ,
ул.„ Сотка Џигиџик ”, во должина од 146 м';
Површината на планскиот опфат за УЕ бр.7, УБ бр.7.02-дел, плански опфат “1”изнесува 1,2 џа .
Чл.2
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:
-Предлог Детален урбанистички план за ПРЕДЛОГ Детален урбанистички план за УБ 7 УЕ 7,02,
плански опфат ,,1,, КО Прилеп плански период 2012 -– 2017 , со тех.бр. 38/12 од јули 2012 година
изработен од ЈП за ПУП од Прилеп
-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.16-06/12 од март 2012 год изработена од ,,УРБАН
ПРОЕКТ,,ДООЕЛ-Прилеп.
-Одговор на забелешките од стручната ревизија техн. бр.38-а/11 од јуни 2012 г. од изработувачот на
планот
-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-329/1 од 09.02.2012 г.
-Стручно мислење бр.03-743/5 од 14.06.2012 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт
плановите во Општина Прилеп
-Одговор на мислење бр.38-б/ в јуни 2012 г
-Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-1581/9 од 22.06.2012 година
-Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр.08-1598/1 од 26.06.2012 г
-Соопштение бр. 03-1598/2 од 26.06.2012 година објавено во весниците
,,Вечер ,, и ,,Капитал ,, .
-Известување бр.09-16/8 од 06.07.2012год.
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-Список на присутни лица на јавната презентација
-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г.
-Записник од јавна презентација бр.09-16/ 9 од 11.07.2012 год
-Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 –16/ 10 од 17.07.2012 година
-Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-16/ 11
од 17.07.2012 год.
-Мислење од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-1731/2 од 01.08.2012 г.
-Мислење од ЈКП ,, Водовод и Канализација,, бр. 03-895/2 од 12.07.2012 год.
-Мислење од Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, Прилеп, бр.08-253/2 од
18.07.2012 г.
-Мислење од Дирекција за заштита и спасување бр.10-264/2 од 06.06.2012 г.
-Геодетски елаборат бр. 09-183/2 од 15.03.2012 г
СОДРЖИНА:
1.
Општ дел
1.1. Насловна страна
1.2. Содржина
1.3. Регистрација од Централен Регистар на РМ
1.4. Лиценца на правното лице
1.5. Решение за именување на одговорни планери
1.6. Копии од овластувањата на планерите
1.7. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урб. планови на
територијата на Општина Прилеп за 2012г.
1.8. Планска програма
2.
Документациона основа
2.1. Прилози на документационата основа, мислења и согласности од јавните претпријатија
2.1.1. Известување за водовите на постојната електрична мрежа бр. 27-1234/1 од 22.05.2012 год,
издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – Прилеп.
2.1.2. Известување од ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп, за водовите на постојната водоводна
и канализациона мрежа бр. 03-284/2 од 14.05.2012 год.
2.1.3. Известување за водовите на постојната телефонска мрежа бр. 251-165250/2 од 15.05.2012год.
издадено од „Македонски Телеком“ АД Скопје.
2.1.4. Известување бр. 08-181/2 од 15.05.2012 год. за недвижно културно наследство – споменик на
култура за дадениот плански опфат.
2.2. Текстуален дел
2.2.1. Вовед
2.2.2. Географско и геодетско одредување на
подрачјето на планскиот опфат
2.2.3. Историјат на планирањето и уредувањето
на планскиот опфат
2.2.4. Податоци за природни чинители и вредности
во планскиот опфат
2.2.4.1.
Географска положба
2.2.4.2.
Сеизмика на просторот
2.2.4.3.
Клима
2.2.5. Податоци за создадени вредности и чинители
2.2.5.1.
Културно наследство
2.2.6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд
2.2.6.1.
Површина на опфатот-нумерички показатели
2.2.6.2.
Нумерички показатели на ниво на катастарски парцели
2.2.6.3.
Преглед на објекти по конструктивен систем
2.2.6.4.
Преглед на објекти по спратност
2.2.7. Инвентаризација и снимање на градби од културно-историско значење
2.2.8. Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура
2.2.8.1.
Улична мрежа – сообраќај
2.2.8.2.
Хидротехничка инфраструктура
2.2.8.2.1.
Водовод
2.2.8.2.2.
Фекална канализација
2.2.8.2.3.
Атмосферска канализација
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2.2.8.3.
Електроенергетска мрежа
2.2.8.4.
Телекомуникациска мрежа – ПТТ
2.2.9. Инвентаризација на бесправно изградени објекти
2.2.10.
Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. план
2.2.11.
Анализа на можностите за просторен развој
2.2.12.
Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци
2.3. Графички прилози
2.3.1. Извод од ГУП на Прилеп бр. 09-435/2 од 15.02.2012г.
2.3.2. Изводи од ДУПбр.09-16/2 од 16.01.2012г
2.3.3. Ажурирана геодетска подлога
М=1:1000,
2.3.4. Документациона основа (инвентаризација и снимање на изграден град. фонд со постојна
инфраструктура)
М=1:1000,
2.3.5. Документациона основа (инвентаризација на бесправно изградени градби)
М=1:1000,
3.
Планска документација
3.1. Текстуален дел
3.1.1. Вовед
3.1.2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат
3.1.3. Текстуални одредби на план од повисоко ниво
3.1.4. Планска програма
3.1.5. Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој
3.1.5.1.
Систем на групи на класи на намени
3.1.5.2.
Класа на намени
3.1.5.3.
Густина на населеност
3.1.5.4.
Парцелација и регулација
3.1.5.5.
Урбано зеленило и озеленетост
3.1.6. Планско решение на комунална инфраструктура
3.1.6.1.
Планско решение на сообраќајна инфраструктура
3.1.6.2.
Хидротехничка инфраструктура
3.1.6.2.1.
Водовод
3.1.6.2.2.
Фекална канализација
3.1.6.2.3.
Атмосферска канализација
3.1.6.2.4.
Хидрантска мрежа
3.1.6.3.
Електроенергетика
3.1.6.3.1.
Улично осветлување
3.1.6.4.
Телекомуникациска мрежа
3.1.6.4.1.
Мобилна телефонија
3.1.7. Економско образложение
3.1.8. Мерки за заштита
3.1.8.1.
Мерки за заштита и спасување
3.1.8.2.
Мерки за заштита и спасување од пожар
3.1.8.2.1.
Хидрантска мрежа
3.1.8.3.
Мерки за заштита на животната средина
3.1.8.4.
Мерки за заштита на природата
3.1.8.5.
Мерки за заштита на културното наследство, конз. основи
3.1.9. Општи услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот
3.1.10.
3.1.11.

Други општи услови
Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот

3.2. Нумерички дел
3.2.1. Нумерички показатели на ниво на плански опфат
3.2.2. Нумерички показатели на ниво на градежни парцели
3.2.3. Билансни показатели
3.3. Графички дел
3.3.1. План на намена на земјиштето и градбите
3.3.2. Регулационен план
3.3.3. План на површини за градење
3.3.4. Сообраќаен план со нивелациски план
3.3.5. Инфраструктурен план (електрика, вод. и канал.)
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3.3.6. Синтезен план

М=1:1000

Чл.3
Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај
органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до
Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на
просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам,
еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува
кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.
Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.
Чл.4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со
образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија
формирана од градоначалникот на Општината.
Чл.5
Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди
картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот
Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички
податоци.
Чл.6
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.
Чл.7
Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.
Чл.8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
Прилеп.
Broj 07 - 3057/36
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2012 ГОДИНА
1. Одлуката за измена и дополнување на Програмата за донесување урбанистички планови на
територијата на Општина Прилеп за 2012 година, се објавува во "Службен гласник на Општина
Прилеп".
Број 08 - 3066/36
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл.весник на
РМ" бр.51/05, 137/07 91/09,124/10,18/11 и 53/11), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа("Сл.весник на РМ" бр. 5/2002),
на член 26 став 1 точка 7 од Статутот на општина
Прилеп("Сл. гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003) , Советот на општина Прилеп на седницата
одржана на 15.11.2012 година, донесе:
ОДЛ УКА
за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички
планови на територијата на општина Прилеп за 2012 година
Член 1
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Во Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина
Прилеп за 2012 година("Сл. гласник на Општина Прилеп" бр. 1/2012) во глава Б се додава нова
точка :
-Урбанистички план за н.м. Плетвар.
2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Сл. Гласник
на Општина Прилеп,,.
Broj 07 - 3057/37
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 12, ДЕЛ ОД УБ 12.03,
ПЛАНСКИ ОПФАТ "2", КО ПРИЛЕП
1. Одлуката за донесување на Предлог - Детален урбанистички план за УЕ 12, дел од УБ 12.03,
плански опфат "2", КО Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/38
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање,
("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот
за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина
Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата
одржана на ден 15.11.2012 godina, донесе:
ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
UE 12, del od UB 12.03, planski opfat "2",, КО ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017
Чл.1
Се донесува Детален урбанистички план за
UE 12, del od UB 12.03, planski opfat "2",,,
Op{tina Prilep , плански период 2012-2017, (во понатамошниот текст: планот).
-od jugozapadna strana, so osovinata na ulica ..11-ti Oktomvri..
-od severna strana, so osovinata na Pristapnata ulica
-od jugoisto~nata strana, so osovinata na ulica ..Mo{a Pijade..
Vaka opredeleniot planski opfat e so povr{ina od 0.35ha.
Чл.2
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:
-Predlog plan plan za UE 12, UB 12.03 - planski opfat ..2.., Op{tina Prilep, planski period
2012-2017, so teh.br.4/12 od avgust 2012 godina
-Programa za donesuvawe na urbanisti~ki planovi na teritorijata na op{tina Prilep za 2011
god. so br.07-2549/6 od 28.12.2011godina
-Izve{taj za izvr{ena stru~na revizija so teh. br.02/12 od januari 2012 god. izrabotena od ..JP za
PUP..- Prilep
-Izve{taj za postapuvawe po zabele{kite od stru~nata revizija so br. 07-29/1 od 03.02.2012 god.
od izrabotuva~ot na planot
-Re{enie za formirawe na stru~na komisija br.08-329/1 od 09.02.2012g.
-Stru~no mislewe br.03-341/2 od 24.02.2012godina
-Odgovor po mislewe na Op{tinskata komisija za urbanizam za DUP za UE 12, UB 12.03 - planski
opfat ..2.., Op{tina Prilep, so br. 07-62/3 od 07.03.2012 god.
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-Odluka za utvrduvawe na Nacrt Detalniot urbanisti~ki plan za UE 12, UB 12.03 - planski opfat
..2.., Op{tina Prilep, br.07-612/36 od 14.03.2012 godina
-Odluka za izmena na Odlukata za utvrduvawe Nacrt detalen urbanisti~ki plan za UE 12, UB
12.03 - planski opfat ..2.., Op{tina Prilep, so br. 07-1045/9 od 27.04.2012 god.
-Odluka za organizirawe na javna prezentacija i javna anketa za Nacrt Detalniot urbanisti~ki
plan za UE 12, UB 12.03 - planski opfat ..2.., Op{tina Prilep, so br.08-747/1 od 30.03.2012 godina
na 18.04.2012 god. vo sala br.2 vo novata zgrada na Op{tina Prilep.
-Soop{tenie br. 03-747/2 od 30.03.2012 godina objaveno vo vesnicite ..Utrinski vesnik.. i
..Ve~er.. na den 04.04.2012 godina
-Izvestuvawe do javnite pretprijatija br.09-44/5 od 28.03.2012god. i kopija od dostavapovratnici
- Spisok na prisutni lica na Javnata prezentacija
-Re{enie za formirawe na stru~na komisija br.08-1803/1 od 22.09.2011g.
-Zapisnik za odr`ana javna prezentacija po Nacrt detalen urbanisti~ki plan za UE 12, UB
12.03 - planski opfat ..2.., Op{tina Prilep, so br. 09-44/7 od 18.04.2012 god.
-Izve{taj od Javna prezentacija i Javna anketa br.09-44/8 od 18.06.2012 godina
-Izvestuvawe za postapuvawe po izve{tajot od javnata prezentacija i javnata anketa br.09-44/9
od 29.06.2012 godina
-Soglasnost od EVN Makedonija, KEC Prilep so br.27-757/2 od 24.04.2012god.
-Soglasnot od JKP Vodovod i kanalizacija Prilep so br.03-210/2 od 19.04.2012 godina
СОДРЖИНА:
А - текстуален дел –
1. Вовед
2. Географско и геодетско одредување на подрачјето за планскиот опфат
3. Историјат на планирањето за подрачјето на планскиот опфат
4. Податоци за природните чинители во рамките на планскиот опфат
5. Податоци за создадените вредности и чинители во рамките на планскиот опфат
6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и
вкупната физичка супраструктура
7. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини
8. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура
9. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби
10. Анализа на степен на реализација на постојниот план
11.Анализа на можностите за просторен развој
12.Извод од план од повисоко ниво
Б - нумерички дел 1. Нумерички показатели на постојната состојба
В- графички дел 1. Извод од ГУП на Општина Прилеп ------------------------------------------------------- м = 1: 5000
1а. Извод од ДУП за УАЕ 12 Општина Прилеп ------------------------------------------ м = 1: 1000
3. Ажурирана геодетска подлога-------------------------------------------------------------- м = 1: 1000
4. Инвентаризација и снимање на изградениот
градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и
изградената комунална инфраструктура----------------------------------------------- м = 1: 1000
5. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби --------------------- м = 1: 1000
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А - текстуален дел –
1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период
2. Текстуални одредби од Изводот од план од повисоко ниво кои се
однесуваат на планскиот опфат и претставуваат услови за планирање
3. Планска програма
4. Опис и образложение на планскиот концеп за просторниот развој
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во рамките на планскиот опфат
5. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба
на градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за
општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура
- Намена на земјиштето и градбите
- Регулациони и градежни линии
- Површини за градба и висински план
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност
- Сообраќај и нивелациски план
- Водовод и Канализација
- Електрика и ПТТ
- Заштита на животната средина
- Мерки за заштита и спасување
- Плански решенија за отстранување и спречување на архитектонски бариери
за инвадилизирани лица
6. Економско образложение
7. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите
8. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите
Б - нумерички дел 1. Нумерички показатели на планираната состојба
2. Билансни показатели
В - графички дел 1. План на намена на земјиштето и градбите ------------------------------------ м =1: 1000
2. Регулационен план ------------------------------------------------------------------- м =1: 1000
2а. Прилог за регулационен план - регулациона линија од
планскиот концепт на предходниот ДУП------------------------------------ м =1: 1000
3. План на површини за градење ---------------------------------------------------- м =1: 1000
4. Сообраќаен план, нивелациски план и план на зеленило-------------- м =1: 1000
5. Инфраструктурен план------------------------------------------------------------- м =1: 1000
•
Водовод
•
Канализација
•
Електрика
•
ПТТ
6. Синтезен план на планските решенија----------------------------------------- м =1: 1000
Чл.3
Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај
органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до
Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на
просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам,
еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува
кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.
Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.
Чл.4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со
образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија
формирана од градоначалникот на Општината.
Чл.5
Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди
картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот
Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички
податоци.
Чл.6
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Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.
Чл.7
Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.
Чл.8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
Прилеп.
Broj 07 - 3057/39
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ
НА СРЕДСТВАТА ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2012 ГОДИНА
1. Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2012 година,
се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/39
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben vesnik na RM,, br.5/2002), i ~len 43 od
Statutot na Op{tina Prilep (,,Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep,, 4/2005) Sovetot na Op{tina Prilep, na sednicata
odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
O D L U K A
za izmena na rasporedot na sredstvata vo
Buxetot na Op{tina Prilep za 2012 godina
^len 1
So ovaa Odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na Op{tina Prilep za 2012 godina
i toa na sledniot na~in:

Potprograma
Buxet Samofin. Donacii Dotacii Kredit
Potprograma

E00 GRADSKA ADMINISTRACIJA
423110 Kancelariski materijali 300.000
425920 Uslugi za kopirawe,
pe~atewe i izdavawe
1.200.000
485230 Kompjuterski softver
300.000

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA,
ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRA]AJ
424390 Odr`uvawe na drugi
gradbi

-3.500.000

0

0

0

0

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)
480190 Kupuvawe na druga
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0

0

0

K40 KULTURNI MANIFESTACII
I TVORE[TVO
426210 Rashodi za
reprezentacija
500.000 0
0
0 0
___________________________________________________________
0
0
0 0
^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep" i stanuva sostaven del na
Buxetot na Op{tinata za 2012 godina.
Број 08 - 3066/40
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ СО
РАМКОВЕН РЕВОЛВИНГ КРЕДИТ И ЗАСНОВАЊЕ НА ЗАЛОЖНО
ПРАВО НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА ЈКП "ПАЗАРИ" - ПРИЛЕП
1. Решението за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за задолжување со
Рамковен револвинг кредит и засновање на заложно право на недвижен имот на ЈКП "Пазари" Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/40
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Vrz osnova na ~len 11 stav 1 od Zakonot za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na RM"
38/96, 6/2002 i 40/2003) ~len 36 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
br.5/2002) i ~len 26 stav 1 to~ka 46 od Statutot na Op{tina Prilep ("Slu`ben glasnik na Op{tina
Prilep" 6/2003), Sovetot na Op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 15.11.2012 godina, donese:
R E [ E N I E
za davawe soglasnost na Odlukata br.02-335/1-2 od 08.11.2012 god.,za izmena na Odlukata za
zadol`uvawe so Ramkoven revolving kredit i zasnovawe na zalo`no pravo na nedvi`en imot na
JKP "Pazari" - Prilep
1. Se dava soglasnost na Odlukata br.02-335/1-2 od 08.11.2012 god.,za izmena na Odlukata za
zadol`uvawe so Ramkoven revolving kredit i zasnovawe na zalo`no pravo na nedvi`en imot na
JKP "Pazari" - Prilep.
2. Re{enieto }e se objavi vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep".
Broj 07 - 3057/41
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
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З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 1, ДЕЛ ОД УБ 1.01-ДЕЛ,
КО VARO[, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012 - 2017
1. Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за УЕ 1, дел од УБ 1.01-дел, КО Varo{,
плански период 2012 - 2017, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/41
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05,
137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и
чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп
на седницата одржана на ден 15.11.2012 godina, донесе:
ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
UE 1, del od UB 1.01-дел, КО VARO[,
VARO[ ПЛАНСКИ
ПЕРИОД 2012-2017

Се донесува Детален урбанистички план за
2012-2017, (во понатамошниот текст: планот).

Чл.1
UE 1, del od UB 1.01-дел , КО VARO[, Op{tina Prilep , плански период

• од североисточната страна е дефинирана по осовината на улица ,,Орде Чопела,, , од пресечната точка 1 до прекршната
точка 3, во должина од 487,26 м.
• од југоисточната страна по планираната магистрална улица ,,9,, , од пресечната точка ,,8,, , до пресечната точка ,,1,, , во
должина од 108,18 м
• од југозападната страна е дефинирана осовината на новопланираната сервисна улуца ,,А1,, од пресечната точка 6 до
пресечната точка 8, во должина од 402,54 м. и
• од северозападната страна е дефинирана по осовината на новопланираната сервисна улица ,,А2,, , од прекршната точка 3
до пресечна точка 6, во должина од 359,05м.
Површината на планскиот опфат за УЕ бр.1, УБ бр.1.01-дел , изнесува околу 10.0162 ха ,сметано по должина на границата
опфатот.
Чл.2
Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:
-Predlog Detalen urbanisti~ki plan za УE 1 УБ 1,01-дел, КО VARO[, Op{tina Прилеп planski period 2012 - 2017 , so teh.br.
40/12 od jули 2012 godina izraboten od ЈП за ПУП od Прилеп
-Programa za измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови teritorijata na op{tina Prilep za 2012
godina br.07-230/6 od 31.01.2012 godina
-Izve{taj za izvr{ena stru~na revizija teh.br.07-06/12 od juni 2012 god izrabotena od ,,УРБАН ПРОЕКТ,,ДООЕЛ-Прилеп.
-Odgovor na zabele{kite od stru~nata revizija tehn. бр.2-40/12 od јуни 2012 г. od izrabotuva~ot na planot
-Re{enie za formirawe na stru~na komisija br.08-329/1 od 09.02.2012 g.
-Stru~no mislewe br.03-2090/5 od 15.08.2012 godina od Komisijata za davawe na mislewe po Nacrt planovite vo Op{tina
Prilep
-Odgovor na mislewe br.40-b/ в avgust 2012 г
-Odluka za utvrduvawe na Nacrt plan br.07-2133/4 od 24.08.2012 godina
-Odluka za organizirawe na Javna prezentacija i javna anketa br.08-2207/1 od 03.09.2012 г
-Soop{tenie br. 03-2207/2 od 03.09.2012 godina objaveno vo vesnicite
,,Utrinski vesnik ,, i ,,Vest ,, .
-Izvestuvawe br.09-270/8 od 10.09.2012god.
-Spisok na prisutni lica na javnata prezentacija
-Re{enie za formirawe na stru~na komisija br.08-1803/1 od 22.09.2011g.
-Zapisnik od javna prezentacija br.09-270/6 od 18.09.2012 god
-Izve{taj od Javna prezentacija i Javna anketa br.09 –270/ 7 od 27.09.2012 godina
-Izvestuvawe za postapuvawe po izve{tajot od javnata prezentacija i javnata anketa br.09-270/ 8 од 27.09.2012 год.
-Мислење од EВН – KEЦ Прилеп бр.27-2331/2 од 27.09.2012 г.
-Мислење од ЈКП ,, Водовод и Канализација,, бр. 03-503/2 од 19.09.2012 год.
-Мислење од Дирекција за заштита и спасување бр.10-354/2 од 23.08.2012 год
СОДРЖИНА:
OP[T DEL
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1. NASLOVNA STRANA
2. SODR@INA
3. IZVOD OD REGISTRACIJATA NA FIRMATA
4. LICENCA ZA RABOTA NA PRAVNOTO LICE
5. OVLASTUVAWE NA PLANEROT I SORABOTNICITE
6. PISMA OD JAVNITE PRETPRIJATIJA
7. GEODETSKI ELABORAT ZA A@URIRANA PODLOGA
DOKUMENTACIONA OSNOVA
A. TEKSTUALEN DEL
1. VOVED
2. GEOGRAFSKI I GEODETSKI PODATOCI ZA
PROSTOROT NA PLANSKIOT OPFAT
3. ISTORIJAT NA PLANIRAWE NA PROSTOROT vo
PLANSKIOT OPFAT
4. PODATOCI ZA PRIRODNITE ^INITELI
- prirodni faktori
- seizmika na prostorot
- klimatski uslovi
- kulturno nasledstvo
5. PODATOCI ZA SOZDADENI VREDNOSTI I ^INITELI
- inventarizacija na postoen grade`en fond
- inventarizacija na postojna komunalna infrastruktura
6. ANALIZA NA STEPENOT NA REALIZACIJA NA
POSTOJNIOT PLAN SO MO@NOSTI ZA RAZVOJ
- stepen na realizacija
- izvod od postoen GUP
- programska zada~a
- koncept za prostoren razvoj
B. NUMERI^KI POKAZATELI NA
POSTOJNATA SOSTOJBA








V. GRAFI^KI PRILOZI
Mikrolokacija- situacija---------------------m = 1: 10000
izvod od GUP - PRILEP --------------------- m = 1: 5000
-namena i soobra}aj
a`urirana geodetska podloga-------------- m = 1: 1000
inventarizacija i snimawe na postoen
grade`en fond, infrastruktura i vkupna
fizi~ka suprastruktura ----------------------------------------------------------------- m = 1: 1000
inventarizacija i snimka na bespravnо izgradeni gradbi --------------- m= 1: 1000

PLANSKA DOKUMENTACIJA
A. TEKSTUALEN DEL
1. VOVED
2. OPIS I OBRAZLO@ENIE NA PLANSKITE RE[ENIJA
ZA IZGRADBA I NAMENA NA GRADE@NOTO
ZEMJI[TE I OBJEKTITE
- sistem na grupi na klasi na nameni
- klasi na nameni
- parcelacija i regulacija
- povr{ini za gradba i visinski plan
3. OPIS I OBRAZLO@ENIE NA PLANSKITE RE[ENIJA
ZA SOOBRA]AJNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
- primarna i sekundarna soobra}ajna mre`a
- stacioniran soobra}aj-parkirawe i gara`irawe
- nivelacisko re{enie
- hidrotehni~ka infrastruktura
- elektroenergetika
4. OSTANATO
- delumno obraboteni barawa
- ekonomsko obrazlo`enie
5. MERKI ZA ZA[TITA
- merki za za{tita na `ivotnata sredina
- merki za za{tita na prirodata
- merki za za{tita na kulturnoto nasledstvo
- merki za za{tita od po`ar i drugi
prirodni i tehni~ki nepogodi
- merki za za{tita i spasuvawe
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6. USLOVI ZA IZGRADBA, RAZVOJ I KORISTEWE NA
ZEMJI[TETO I GRADBITE VO PLANSKIOT OPFAT
- op{ti uslovi
- posebni uslovi
B. NUMERI^KI I BILANSNI POKAZATELI NA
PLANIRANIOT RAZVOJ------------------------------------V. GRAFI^KI PRILOZI
1. REGULACIONEN PLAN I PLAN NA
POVR[INI ZA GRADEWE------------------------ m =1: 1000
2. SOOBRA]AEN PLAN I NIVELACISKI
PLAN I PLAN NA ZELENILO------------------- m =1: 1000
3. INFRASTRUKTUREN PLAN----------------------- m =1: 1000
4. SINTEZEN PLAN
NA PLANSKITE RE[ENIJA-------------------------m =1: 1000
Чл.3
Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува,
еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и
урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај
донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.
Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.
Чл.4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и
неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.
Чл.5
Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на
хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење,
како подлоги за издавање на нумерички податоци.
Чл.6
Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.
Чл.7
Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на уредување на просторот.
Чл.8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.
Broj 07 - 3057/44
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ НА
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА
СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
1. Заклучокот за покренување на иницијатива за otpo~nuvawe postapka za отворање на
дневен центар за лица со intelekturalna popre~enost so nad 18 godini, се објавува во "Службен
гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/42
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на
Општина Прилеп" бр.6/2003), Sovetot na Општина Прилеп, na sednicata, odr`ana na den 15.11.2012
godina, pretresuvaj}i go Predlogot za покренување на иницијатива за otpo~nuvawe postapka za
отворање на дневен центар за лица со intelekturalna popre~enost so nad 18 godini, донесе:
З А К Л У Ч О К
за покренување на иницијатива за otpo~nuvawe postapka za
отворање на дневен центар за лица со intelekturalna popre~enost
so nad 18 godini
1. Se pokrenuva inicijativa za отворање на дневен центар за лица со intelekturalna popre~enost
so nad 18 godini.
2. Zaklu~okot da se dostavi do Gradona~alnikot, arhivata na Op{tina Prilep i do JU
Me|uop{tinski centar za socijalna za{tita.
3. Zaklu~okot }e se objavi во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Broj 07 - 3057/45
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп"
бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2012 ГОДИНА
1. Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на
располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на
Општина Прилеп за 2012 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/37
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од
11.02.2011), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 15.11.2012 година, донесе:
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2012 ГОДИНА
Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на
Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2012 година (Сл.гласник на општина
Прилеп бр.1/2012 )се менува и гласи :
глава ,,А Просторен опфат и предмет на Програмата ,, после алинеја 6 се додава една нова алинеја
и тоа:
•
ДУП за УЕ 9, УБ 9.02, донесен со Одлука бр. 07-2587/13 од 03.10.2012г
Во глава ,, Б) Основи за изработка на Програмата , во поглавјето Основни плански документи после
точка 6 се додава една нова точка и тоа:
1.
ДУП за УЕ 9, УБ 9.02, донесен со Одлука бр. 07-2587/13 од 03.10.2012г
,, Глава Г се менува во точка 2- Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на
Програмата во алинеја - два ( 2 ) бројот 4.308.997,50ден,, се менува и гласи :,, 4.398.697,50ден.,, и
после алинеја пет ( 6 ) се додава нова алинеја ( 7 ) која гласи: ,, од продажба на парцела големи
трговски единици 3.714.500,00ден.
,,Во точка четири ( 4 ) во табеларниот дел после точка 13 се додава една нова точка која гласи

1.
-

Почетна/ утврдена цена по
метар квадратен

12,00

П+2

39,00

117,00

100%

3,00

10,20

ДУП за УЕ 9, УБ 9.02, донесен со Одлука бр. 07-2587/13 од 03.10.2012г

19,25

1615,00

9,9

39,00

големи трговски
единици
мали комерцијални и
Б1
деловни намени
Б2

Вкупна почетна/ утврдена
цена

катност

2,00

максимално дозволена
висина (м1)

100%

коефициент на
искористеност на
земјиштето

3230,00

процент на изграденост

1615,00

Површина за градба (м2)
(м2)

броеви на катастарските
парцели во состав на
градежната парцела

Намена на земјиштето (опис)

Намена на земјиштето
(основна класа)

Вкупна површина на
градежна парцела (м2)

Реден број

Број на градежна парцела

ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ КОИ ШТО ЌЕ БИДАТ ПРЕДМЕТ НА ОТТУЃУВАЊЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

2300

П+1+Пк 2300

Преодни и завршни одредби
Програмата ја усвојува Советот на општината.
Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.
За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина Прилеп.
Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во Службениот гласник на општината.

Broj 07 - 3057/38
15.11.2012 godina
Prilep

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на
РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2012 ГОДИНА, 3 КВАРТАЛ
1. Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2012 година, 3 квартал,
се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/1
16.11.2012 година
Прилеп

------------------------------------------------------------------------------

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на
РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РАЗВОЈНИТЕ ПРОГРАМИ НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2013 ГОДИНА
1. Развојните програми на Општина Прилеп за 2013 година, се објавуваат во "Службен гласник на
Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/6
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник
на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ (2012 - 2014) 2013 - 2015 ГОДИНА
1. Програмата за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за периодот (2012 - 2014) 2013 - 2015
година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
Број 08 - 3066/7
16.11.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

------------------------------------------------------------------------------
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Врз основа на член 132 od Zakonot za energetika (" Slu`ben
vesnik na RM" 16/2011 i 136/2011) i 26 став 1 точка 46 од Статутот на
Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003),
Sovetot na Општина Прилеп, na sednicata, odr`ana na den 15.11.2012
godina, pretresuvaj}i ja Predlog-Programata za energetska efikasnost
na op{tina Prilep za periodot 2012-2014 godina, po prethodno
dobieno pozitivno mislewe od Agencijata za energetika na RM, Br. 03943/3 od 29.10.2012 godina, донесе:

PROGRAMA

za energetska efikasnost na op{tina Prilep za periodot 2013-2015
godina

------------------------------------------------------------------------------
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1. КРАТКО РЕЗИМЕ
Република Македонија во иднина се повеќе ќе биде зависна од увозот на енергија
како резултат на ограничените извори на комерцијални енергетски резерви. Оваа
зависност може да се ублажи со превземање на мерки во областа на енергетска
ефикасност, со цел да и се помогне на домашната економија преку намалување на
трошоците поврзани со увозот на енергија чија цена на светскиот пазар е со растечка тенденција, а со тоа би се продолжило траењето на домашните енергетски
резерви. Технологиите за енергетска ефикасност нудат начини за подобрување
на економската благосотојба преку намалување на еколошките загадувања предизвикани од употребата на енергија, вклучително и стакленичките гасови, со што
би се придонело до намалување и на ризикот од глобалната промена на климата.
Според Стратегијата за Енергетска Ефикасност на Република Македонија, енергетскиот интензитет на користење на енергија во Македонија, односно износот на
потрошена енергија сведен на единица економски производ, е трипати поголем
во споредба со САД и дури десет пати поголема од неколку земји од ЕУ. Од анализата на овие податоци детерминирани се причините за ваквите показатели, од
кои како најзначајни би ги издвоиле: недоволна и слаба изолација на објектите,
нередовно оддржување на енергетските системи во објектите, ниска свест на
населението за примена на мерките за енергетска ефикасност, како и навиките за
нерационалното трошење на енергија од страна на корисниците. Ова се воочените
причини во јавниот, резиденцијалниот, комерцијалниот сектор, а не го исклучуваат
и индустрискиот сектор.
Следењето и промовирањето на енергетската ефикасност преку употреба на мерки и технологии за енергетска ефикасност ќе придонесе за заштеда на енергија,
соодветно и подобрување на економијата на општината. Целта на изготвување
на програмата за енергетска ефикасност беше да се согледаат потенцијалите за
енергетска заштеда во јавниот, комерцијалниот, индустрискиот и транспортниот
сектор под општинско владение. Врз база на првично собраните податоци за потрошувачката на енергија и информации за моменталната состојба на објектите кои
ги управува општината, би можело да се идентификуваат можности и да се дадат
препораки за заштеда на енергија и зголемување на енергетската ефикасност во
наведените објекти.
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Квалитативните и кавантитативните информации собрани за уличното осветлување
и објектите под управа на општината беа внесени во база на податоци, а резултатите
добиени од нивната анализа се прикажани во оваа програма.
Изготвување на Програмата за енергетска ефиксност е законска обврска за секоја
општина според Законот за Енергетика (член 132). Политиката на општината за
енергетска ефикасност, според овој закон, се утврдува со Програмата за енергетска
ефикасност изработена во согласност со државната Стратегија за унапредување
на енергетската ефикасност. Програмата за енергетска ефикасност ја донесува
Советот на општината, а во неа се изготвува акциски / динамички план за три години. Градоначалникот изготвува план за реализација на програмата и извештај
за остварување на планот за претходната година и го доставува до Советот на
општината на одобрување односно усвојување.
Прегледот на објекти под општинска управа вклучува 43 објекти, со вкупната
грејна површина од 59809 m2. Вкупната годишна потрошувачка на енергија на
сите општински објекти и вклучувајќи го и уличното осветление на територија на
општината изнесува 8177 MWh/god. Вкупната потрошувачка на енергија (топлинска и електрична за осветлување) соодветно по сектори е прикажана во следните
дијаграми:
ОПШТИНА ПРИЛЕП - ВКУПНИ ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТЕДИ
Објект

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Потроше Заштеда Заштеда на Потро Заштеда Заштеда
Потро Заштеда Заштеда на
на енер на енер енергија на
шена
на енер на енерги
шена
на
енергија на
гија (kWh) гија (kWh) општина енергија гија (kWh) ја на оп- енергија енергија општина
(%)
(kWh)
штина (%)
(kWh)
(kWh)
(%)

ОУ “Блаже Конески”
ЈОУ Градска библиотека
“Борка Талески”
ООУ “Гоце Делчев”
ООУ “Добре Јованоски”
СОУ “Ѓорче Петров”
ООУ “Кочо Рацин”
Дом за стари и изнемоштени
лица “Киро Крстески Платник”
ОУ “Кирил и М етодиј”
с. Канатларци
ООУ “Климент Охридски”нова зграда
ООУ “Климент Охридски”стара зграда
СОЕПТУ “Кузман Јосифоски - Питу”
СОУ “М ирче Ацев”
СОУ “Орде Чопела”
ООУ “Рампо Левката”
СОУ “Ристе Ристески - Ричко”, нов
ЈУ ДГ “Наша Иднина” - Тризла
ЈУ ДГ “Наша Иднина” - Аличаир
ЈУ ДГ “Наша Иднина” - Бончеица

338.123

198.988

2,4%

261.818

158.681

2,8%

76.305

40.307

1,6%

150.256

44.676

0,5%

69.048

9.667

0,2%

81.208

35.010

1,4%

333.981
260.599
204.440
379.581

234.444
76.261
118.742
131.715

2,9%
0,9%
1,5%
1,6%

300.327
230.491
165.645
332.511

212.983
61.196
95.719
106.898

3,8%
1,1%
1,7%
1,9%

33.654
30.108
38.795
47.070

21.461
15.064
23.023
24.817

0,9%
0,6%
0,9%
1,0%

738.463

545.557

6,7%

604.147

459.193

8,1%

134.316

86.364

3,4%

148.704

90.115

1,1%

132.219

81.072

1,4%

16.485

9.043

0,4%

238.373

119.213

1,5%

226.712

110.631

2,0%

11.661

8.582

0,3%

66.871

32.630

0,4%

55.135

27.190

0,5%

11.736

5.439

0,2%

259.534
455.628
299.606
383.126
394.449
172.000
172.550
211.604

136.041
255.745
213.560
150.666
159.165
116.952
117.057
129.675

1,7%
3,1%
2,6%
1,8%
1,9%
1,4%
1,4%
1,6%

249.384
374.986
265.406
347.626
294.909
147.894
147.894
200.122

130.013
213.443
197.713
128.453
105.098
105.260
105.260
123.061

2,3%
3,8%
3,5%
2,3%
1,9%
1,9%
1,9%
2,2%

10.150
80.642
34.200
35.500
99.540
24.106
24.656
11.482

6.028
42.303
15.847
22.214
54.067
11.691
11.797
6.614

0,2%
1,7%
0,6%
0,9%
2,1%
0,5%
0,5%
0,3%

ЈУ ДГ “Наша Иднина” - Гоце Делчев 266.049

204.899

2,5%

240.246

184.894

3,3%

25.803

20.005

0,8%

0,0%
0,0%
37,6%

1.008.697

Објекти со греење на дрва 1.092.673
Улично осветлување
1.610.000
СЕ ВКУПНО
8.176.610 3.076.102
6

0,0%

83.976
1.610.000
5.655.217 2.616.424 46,3% 2.521.393 459.678

0,0%
0,0%
18,2%
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Распределбата на вкупната потрошувачка на енергија (топлинска и електрична
за осветлување) соодветно по сектори е прикажана во дијаграм 1, а распределбата на очекуваните енергетски заштеди (наведени во претходната табела) по
сектори е дадена во дијаграм 2.

Дијаграм 1 – Потрошувачка на топлинска и електрична енергија по сектори
23,88%

1,04%

0,66%

23,70%

3,22%

8,74%

63,58%

13,08%

1,22%
10,44%

50,18%
Општински услуги

Социјални грижи

Основни Училишта

Средни Училишта

Култура

Општински услуги

Социјални грижи

Култура

Основни Училишта

Средни Училишта

Улично осветление

Дијаграм 2 – Заштеди на топлинска и електрична енергија по сектори
28,36%

37,37%

30,73%

29,69%

33,91%

0,37%

33,96%

7,62%

Социјални грижи

Култура

Социјални грижи

Култура

Основни Училишта

Средни Училишта

Основни Училишта

Средни Училишта

Улично осветление

Потенцијалот на енергетска заштеда по имплементација на предвидените
мерки изнесува 3.076 MWh/god, односно 26.943.245 ден/год, од што 85% доаѓа
од заштеди на топлинска енергија, а останатите 15% од заштеди на електрична
енергија од осветлување.
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Дијаграм 3 – Проценети енергетски заштеди
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Од прикажаните податоци може да се заклучи дека општината има огромен потенцијал за енергетска ефикасност. Со оглед на тоа дека потрошувачката на енергија
во наредниот период изразена во финансиски средства, а споредена со сегашното
ниво, се предвидува да расте со стапка од 5%-15% на годишно ниво, што ќе се
должи на порастот на цените на енергенсите на пазарот а воедно и тенденцијата
за порастот на населението, очекуваните енергетски заштеди ќе резултираат во
се поголеми финансиски заштеди.
Со воведување на мерките за енергетска ефикасност порастот на потрошувачката
на енергија може да се намали со намалување на загубите на енергија, соодветно се
намалуваат трошоците за топлинска и електрична енергија од буџетот на општината,
а имаме подобрување на конфорот во просториите од објектите за образование и
администрација што соодветно ќе резултира и со поефикасна работна атмосфера
итн. Треба да се спомене дека со спроведувањето на програмата за енергетска
ефикасност директно се допринесува за заштита на животната средина преку
намалување на емисиите на штетни гасови во атмосферата.
Очекувани резултати од примена на мерките за енергетска ефикасност се дадени
во дијаграмот што следи.
Дијаграм 4 – Годишни заштеди на CO2e ( t ) по сектори
Средни Училишта 440

Основни Училишта 500
8

Социјални грижи 520

Култура 45
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За сите предложени мерки е подготвен тригодишен акционен план според рангирани критериуми за приоритетни мерки, како идеално сценарио за добивање
максимален бенефит од реализација на мерките за енергетска ефикасност предвидени со оваа Програма. Лимитираните финансиски средства, во случајов сведени
на сопствени средства и/или евентуални донации се главна бариера за реализација на идеалното сценарио. Од таму, изготвен е финансиски план, разработен
според финансиските можности на Општината да од свои средства инвестира во
реализација на најприоритетните мерки за ЕЕ, кои се воедно и финансиски најбрзо
исплативи. Со реализација на опфатените мерки во финансискиот план, даден во
табелата што следи, се очекуваат одредени заштеди кои што понатаму би можеле
да се употребуваат како извор за финансирање но доколку примените средства
од страна на надлежните министерства останат непроменети.
Проценетата инвестиција за сите предложени мерки изнесува 137.173.031 денари,
што земајќи ги во предвид планираните средства од буџетот во висина од 28.456.800
денари , ќе може да се реализира во наредните пет години доколку не се изнајдат
други финансиски извори. Предлог финансиот план предвидува изнаогање и на
други надворешни финансиски средства. Во секој случај реализацијата на предложената програма и нејзини измени се предвидени на секои наредни три години со
нов тригодишен акционен план, ускладен со едногодишните финансиски планови.
Табела 1 – Финансиски план за реализација на Програма за ЕЕ
ОПШТИНА ПРИЛЕП - ФИНАНСИСКИ ПЛАН
Објект
Инвестиција Проценета
(М КД)
енергетска
со ДДВ
заштеда
(МКД/год)

ИНВЕСТИЦИИ
201

201

КУМУЛАТИВНИ НЕТО ЗАШТЕДИ
201010101

Дом “К.К. Платник”
ООУ “Рампо Левката”
СОУ “Мирче Ацев”
ООУ “Гоце Делчев”
СОУ “Р.Р. Ричко”, нов
ООУ “Кочо Рацин”
СОУ “Орде Чопела”
СОЕПТУ “К. Ј. Питу”
ОУ “Блаже Конески”
ООУ “Добре Јованоски”
ООУ “Климент Охри
дски”- нова зграда
ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”
СОУ “Ѓорче Петров”

17.628.507
4.466.952
13.168.681
8.723.464
13.432.746
7.134.785
8.588.242
5.582.089
15.892.819
3.268.338

4.890.087
1.376.970
2.456.702
2.006.783
1.767.444
1.289.922
1.796.274
1.100.824
1.920.002
732.288

17.628.507
4.466.952
13.168.681
8.723.464
608.596 12.824.150
834.165 6.300.620
6.595.642 1.992.600
593.764 1.222.725 3.765.600
15.129.575 763.244
1.640.820 1.627.518

4.645.582
1.308.121
2.333.867
1.906.443
302.122
340.644

4.645.582
1.308.121
2.333.867
1.906.443
1.679.072
1.225.426
1.446.777
579.250
1.555.780
247.865

4.645.582
1.308.121
2.333.867
1.906.443
1.679.072
1.225.426
1.706.460
1.045.783
1.824.002
695.674

4.078.779

990.482

522.729

3.556.050

232.258

940.958

2.394.421

927.585

214.246

2.180.175

70.737

881.206

5.482.328

1.104.287

ЈУДГ “Наша Иднина” Гоце Делчев

536.768

4.945.560

169.696

1.049.073

6.913.252

1.730.360

6.913.252

1.643.842

ОУ “Кирил и Методиј”
с. Канатларци

2.737.062

832.389

2.737.062

790.770

ЈУДГ “Наша Иднина” Бончеица

4.282.310

1.058.808

4.282.310

1.005.868

255.483

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107
-----------

Oпштина Прилеп

9

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12
ОПШТИНА ПРИЛЕП - ФИНАНСИСКИ ПЛАН
Објект

ЈУДГ “Наша Иднина” Аличаир

Инвестиција Проценета
(М КД)
енергетска
со ДДВ
заштеда
(МКД/год)
6.046.358

1.032.971

16.11.2012 година

ИНВЕСТИЦИИ
201

201

481.783

КУМУЛАТИВНИ НЕТО ЗАШТЕДИ
201010101

5.564.575

151.511

981.322

ЈУДГ “Наша Иднина” - 5.994.083
1.028.598
481.783 5.512.300
151.511 977.168
Тризла
ООУ “Климент Охрид318.535
1.357.815
302.608
1.357.815
ски”- стара зграда
СЕ ВКУПНО
137.173.031 28.361.311 46.024.129 45.950.841 45.198.061 11.092.264 17.703.896 26.943.245
Сопствени средства
71.142.000
28.456.800 23.714.000 18.971.200
Донации / кредити
37.234.871
17.567.329 11.144.577 8.522.965
Од заштеди
28.796.160
11.092.264 17.703.896
СЕ ВКУПНО

137.173.031

46.024.129 45.950.841 45.198.061

Крајните резултати од реализација на Програмата треба да ги намалат енергетските трошоци на општината за 37,6 %, со проекти чија заштеда на енергија со
моменталните цени на енергенсите е пресметана на 26.943.245 денари, односно
вкупната инвестиција е со рок на отплата од околу 5.1 години.
Со поддршка на градоначалникот и општинскиот совет формиран е општински
тим за енергетска ефикасност кој е задолжен доследно да ја следи, спроведува
и контролира реализацијата на оваа програма, како и да ја надградува базата
на податоци. Активностите во надлежност на овој тим се дадени во табелата
што следи.
Активност

Рок на превземање

Акциски план за реализација на програмата за ЕЕ

Секои 3 години

Финансиски план за реализација на програмата за ЕЕ

Секоја година

Извештај за проект со ажурирање на база на податоци

По изведба на секој проект

Мониторинг на енергетска потрошувачка и заштеди

Континуирано - месечно

Извештаи за енергетските промени

Континуирано - квартално

Придобивките од реализација на Програмата за ЕЕ се една од клучните цели на
секоја општина и се усоглсени со националната стратегија и се од глобално значење, па затоа е потребно Општината да го почитува приоритетот за реализација
на оваа Програма во однос на останатите предвидени активности.

10
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2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Топлификација Инженеринг дооел - Скопје ја изработи оваа Програма врз основа
на Договорот за изработка на Програма за енергетска ефикасност во Општина
Прилеп за период 2012 - 2014, потпишан со УНДП - Проект Ублажување на климатските промени преку подобрување на ЕЕ во градежниот сектор.
Предмет на Програмата е следното:
Снимка на постоечката состојба на енергетските системи во наведените
објекти
ОУ ”Блаже Конески”
ЈОУ Градска библиотека ”Борка Талески”
ООУ ”Гоце Делчев”
ООУ ”Добре Јованоски“
СОУ ”Ѓорче Петров”
ООУ ”Кочо Рацин”
Дом за стари и изнемоштени лица ”Киро Крстески Платник”
ОУ ”Кирил и Методиј” с. Канатларци
ООУ ”Климент Oхридски”- нова зграда
ООУ ”Kлимент Охридски”- стара зграда
СОЕПТУ ”Кузман Јосифоски - Питу”
СОУ ”Мирче Ацев”
СОУ ”Орде Чопела”
ООУ ”Рампо Левката”
СОУ ”Ристе Ристески - Ричко”, нов
ЈУДГ ”Наша Иднина” - Тризла
ЈУДГ ”Наша Иднина” - Аличаир
ЈУДГ ”Наша Иднина” - Бончеица
ЈУДГ ”Наша Иднина” - Гоце Делчев
ОУ ”Блаже Конески” - Варош
ООУ ”Добре Јованоски“- Центар за обука Лазо Филипоски Ласки
ООУ ”Гоце Делчев” - с. Големо Радобил
СОУ ”Ѓорче Петров” 3 училници стар објект
ООУ ” Kлимент Охридски ” - с. Мажучиште
ОУ ”Кире Гаврилоски-Јане“
ОУ ”Кирил и Методиј” с.Подмол
ОУ ”Кирил и Методиj” с.Ерековци
ООУ ”Кочо Рацин” - Рид
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ООУ ”Круме Волнароски” - с. Чепигово
ООУ ”Круме Волнароски” - с. Ново Лагово
ООУ ”Круме Волнароски” - с. Старо Лагово
ООУ ”Круме Волнароски” - с. Алинци
ООУ ”Круме Волнароски” - с. Клепач
ООУ ”Круме Волнароски” - с. Загорани
ООУ ”Круме Волнароски” - с. Тополчани
ООУ ”Круме Волнароски” - с.Галичани
ООУ ”Круме Волнароски” - с. Беровци
СОУ ”Ристе Ристески – Ричко”, стар
ООУ ”Рампо Левката” - с. Селце
ООУ ”Рампо Левката” - с. Витолиште
ООУ ”Страшо Пинџур” - с. Големо Коњари
ООУ ”Страшо Пинџур” - с. Мало Коњари
ООУ ”Страшо Пинџур” - с. Кадино
ОМУ ”Ордан Михајлоски - Оцка”
Противпожарен дом
Утврдување на постојна енергетска состојба, одредување на референтна
годишна потрошувачкана топлинска и електрична енергија, врз основ на
сметките
Дефинирање на предлози за модернизација на енергетските системи
Проценка на трошоците за опрема, работи и услуги потребни за модернизација на енергетските системи според предвидените мерки на енергетска
ефикасност во оваа програма.
Пресметување на предвидени заштеди на енергија врз основ на детална
снимка на постоечката состојба и симулација на енергетскиот биланс на
наведените системи при нивна модернизација
Дефинирање на приоритети за спроведување на предложени мерки за ЕЕ
Динамички план за спроведување на предвидените ЕЕ мерки
Финансиски план за спроведување на предвидените ЕЕ мерки
Главна цел на оваа Програма е намалување на трошоците за енергија во Општината, пред се во делот на општинските објекти, а дополнително уличното осветлување е одделно разгледувано. Оваа цел би се остварила преку спроведување
12
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на проекти за ЕЕ во секој од општинските објекти и зголемување на свеста на
граѓаните од придобивките од придржување кон насоките за енергетска ефикасност на Општината, што ќе произлезе од оваа и некои други веќе изготвени
програми. Намалувањето на потрошувачката на енергија ќе има позитивен ефект
врз животната средина затоа што паралелно со намалената потрошувачка на
фосилни горива ќе се намали и емисијата на штетни гасови.
Воедно Програмата за ЕЕ на општината е и законска обврска на секоја општина
согласно Законот за Енергетика, а истата треба да е усогласена со Стратегијата
за унапредување на ЕЕ на Република Македонија.
Во член 132 од Законот за енергетика стои:
(1) Во согласност со Стратегијата за енергетска ефикасност на Република Македонија и акциониот план за енергетска ефикасност, советот на единицата на
локалната самоуправа, на предлог на градоначалникот, а по претходно мислење
од Агенцијата за енергетика, донесува програма за енергетска ефикасност што
се однесува за период од три години.
(2) Програмата од ставот (1) на овој член содржи приказ и оцена на состојбите
и потребите на енергија, индикативни цели за заштеда на енергија на локално
ниво, мерки за подобрување и унапредување на енергетската ефикасност и
целите што треба да се постигнат со тие мерки, изворите за финансирање на
вложувањата потребни за спроведување на мерките, активности и рокови за
спроведување на мерките, носители на активностите и други потребни податоци.
(3) Спроведувањето на програмата од ставот (1) на овој член се врши со годишен
план кој, на предлог на градоначалникот, го донесува советот на единицата на
локална самоуправа.
За најдобри резултати од имплементацијата на оваа програма општината треба
да вклучи многу повеќе заинтересирани лица отколку само тимот за ЕЕ во рамките на општината. Глобалната цел на оваа програма е зголемување на свеста
кај граѓаните преку презентирање на очекуваните и остварените бенефити за
општината:
-

финансирање на проекти преку енергетски заштеди

-

зголемување на стандардот на социјалните и здравствени општински услуги

-

подобрување на општинската инфраструктура

-

подобрување на конфорот во општинските објекти

-

подобрување на стандардот на живот
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За да се остварат глобалните цели, општинскиот тим за ЕЕ треба постојано да ја
мери и следи потрошувачката на енергија и да ја ажурира својата база на податоци, со што согледувањата добиени од остварените резултати ќе им помогнат
за понатамошно планирање за енергетските потреби. Секако не треба да се
изостави моментот од пронаоѓање на алтернативни енергетски извори.

14
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3. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНАТА
Општината 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, Тројачката Котлина и
подрачјето на градот Прилеп.
Координатите на градот Прилеп се: 41° 21’ 22’’ северна географска широчина и
21° 35’ 7’’ источна географска должина по Гринич.
Преку современ регионален пат Прилеп е поврзан со сите туристички центри
и поголеми градови во Република Македонија, посебно со граничниот премин
Меџитлија преку Битола кон Република Грција, со Крушево, како и со Преспанско-Охридскиот туристички регион.
Градот Прилеп се наоѓа на надморска височина од 620-650 метри, а на ридестите падини и до 680 метри. Прилепското поле го ограничуваат високи планини
(1500м) коишто условуваат умерено-континентална клима.
Од средномесечниот максимум, кој се јавува во месеците јули и август (околу
33,5°C) може да се заклучи дека во летото се јавуваат високи температури.
Во општина Прилеп, живеат 73.351 жители од кои 69.704 во градот. Најголемиот дел од жителите на општина Прилеп односно 70.878 се Македонци, а покрај
нив има уште и 4.433 Роми,172 Срби,917 Турци,22 Албанци,17 Власи, 86 Бошњаци како и 243 жители кои им припаѓаат на други националности
Табела 2 – Национална структура на населението во општината
Националност

Процент

Вкупно

Македонци

92.33

70 878

Роми

5.77

4 433

Турци

1.19

917

Срби

0.22

172

Бошњаци

0.11

86

Албанци

0.03

22

Власи

0.02

17

Други

0.32

243

Во историските извори Прилеп за прв пат се споменува во 1014 година. Територијата на градот и неговата околина претставувале едно од најважните стратешко-политички и воени подрачја на овој дел од Балканот. Во пелагонискиот
дел се наоѓале мошне важни крстосници на патишта од правецот на Егејското
и Јадранското море. Важните антички магистрали Виа Игнација и Виа Милитарис својата најприродна врска ја имале преку Прилеп. Исто така преку Прилеп
врвел и најкусиот трговско-каравански пат по кој од правецот на Јадранското
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море венецијанските и дубровничките трговци и курири поаѓале кон Солун.
Низ вековите, на овој простор се среќавале и се судирале хеленската, римската,
византиската и словенската култура.
Стопанскиот живот се согледува преку повеќе индустриски гранки, како што се
тутунската индустрија, металната индустрија, индустријата за неметали, хемиската, текстилната и дрвната индустрија.
Прилеп е познат светски центар за производство на квалитетен тутун од типот
“Прилеп” кој е особено баран на светскиот Пазар. Прилеп е и град во кој се наоѓаат рудниците на еден од најквалитетните мермери во светот.
Прилеп е град на тутунот и мермерот, на богато културно наследство и историја,
на националната гордост и отвореност кон светот, град херој.
Населени места кои што претставуваат дел од општина Прилеп се следните:
Алинци, Беловодица, Беровци, Бешиште, Бонче, Вепрчани, Веселчани, Витолиште,
Волково, Врпско, Галичани, Голем Радобил, Големо Коњари, Гуѓаково, Дабница,
Дрен, Дуње, Ерековци, Живово, Загорани, Кадино Село, Кален, Канатларци, Клепач,
Кокре, Крушевица, Крстец, Леништа, Лопатица, Мажучиште, Мал Радобил, Мало
Коњари, Мало Рувци, Манастир, Марул, Никодин, Ново Лагово, Ореовец, Пештани,
Плетвар, Подмол, Полчиште, Прилепец, Присад, Ракле, Селце, Смолани, Старо
Лагово, Топлица, Тројаци, Тополчани, Тројкрсти, Царевиќ, Чаниште, Чепигово,
Чумово, Шелеверци и Штавица.
Во иднина примарниот сектор како стопанска активност ќе биде учесник во
создавањето на општествен доход, бидејќи Прилеп располага со квалитетни
земјоделски површини и предели за развој на сточарството.
Посебно ќе се организира развојот во доменот на:


Окрупнување на уситнетите парцели



Проширување на површините под хидросистемот



Проширување на земјоделски површини



Организирање на модерно сточарење



Модернизација на технологијата за производство на тутун



Зголемување на шумските насади и планирано сечење на шумите

Приватниот сектор има големо учество во производството и обработката на
тутунот, како една од основните култури што се произведува на ова подрачје.
Доминантна улога во наредниот период се очекува да одигра индустријата под
услов сите расположиви капацитети да заживеат и претрпат соодветно преструктуирање и развој на нови индустриски капацитети. Посебен развој треба да
забележи: тутунската, електро, неметалната и текстилната индустрија, а поумерен
развој: металната, дрвопреработувачката, хемиската и останатата индустрија.
Посебен придонес во севкупниот развој на градот треба да даде развојот на
малото стопанство со изградба на пропратни капацитети на големата индустрија
со заокружување на технолошките целини.
16
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Стопанството во општината најмногу е застапено во следните стопански гранки:
Тутунска индустрија 11%
Рударство 9%
Земјоделие 11%
Прехранбена индустрија 13%
Текстилна индустрија 12%
Градежништво 10%
Метална индустрија 1%
Хемиска индустрија 1%
Трговија 20%
Туризам 3%
Занаети 9 %
Според согледувањата во Општина Прилеп постои значителен потенцијал за
остварување на енергетски заштеди во општинските објекти. Во продолжение
е даден осврт на наведените објекти преку констатирана постоечка состојба,
идентификување на потенцијали за заштеда и дефинирање на мерки за енергетска ефикасност, како и ориентациони инвестициски вредности за спроведување
на истите. Сумарните податоци за ефектите од спроведување на предвидените
мерки, односно од реализирање на оваа Програма за ЕЕ се дадени во следните
поглавја.
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4. ПОСТАПКИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕЕ
Во тек на изработката на Програмата извршено е собирање на податоци, нивна
обработка, обработка на сите резултати од пресметките и дефинирање на предлози за модернизација на енергетските системи врз основа на анализираните
податоци.
Целокупната изработка на Програмата се дели на неколку основни целини:
Собирање податоци за состојба на системите и енергетската потрошувачка
Изработка на листа на предлог мерки за енергетска ефикасност
Динамички план за остварување на целите по усвоена методологија
Финансиски план за споведување на предвидените мерки
За да се соберат податоците за постоечката состојба на енергетските системи
во општинските објекти направени се неколку посети на секој од објектите поединечно. Со ова покрај констатирањето на состојбата, согледани се сите можни
потенцијали за енергетска заштеда. Податоците за енергетската потрошувачка
(сметки за купено гориво и потрошена електрична енергија) за период од трите претходни години (2008, 2009, 2010) се собрани преку одговорните лица во
објектите и преку тимот во Општината. За секој објект направени се пресметки за
потребната топлинска енергија преку пресметка на топлински загуби (измерени
се сите надворешни и ладни површини и истите се споредени со расположливите архитектонски планови). Вака пресметаната потребна топлинска енергија
е споредена со вообичаените нормативи за типот на објектот и со собраните
сметки за купено гориво, што во најголем број случаи одстапуваат од потребното
(принудно штедење, позајмување, испорака на друга локација). Земајќи ги во
предвид сите податоци а зависно од информациите од пракса на одговорните
лица на објектите усвоена е референтна потрошувачка на енергија. Усвоената
референтна потрошувачка на енергија е земена како основа за пресметка на
очекуваните енергетски заштеди дадени преку предлог мерки за енергетска
ефикасност со апроксимативни инвестициски вредности и време на отплата. Во
оваа програма сите дадени податоци за потрошена енергија се однесуваат на
усвоената референтна потрошена енергија. За објектите што навидум според
нормативите специфичните топлински оптоварувања се мали истите се поради
применетите изолации на ладните површини, променетите фасадни отвори,
малиот број на работни часови и греење.
За реализација на предвидените мерки за секој од објектите изготвен е предлог
18
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динамички план врз база на усвоена методологија на рангирање на мерките и
усвоен предлог буџет за секоја од трите години kako идеално сценарио.
Рангирањето на предложените мерки е направено според шест критериума,
четири од кои се поврзани со состојбата на објектот (потрошена енергија, површина, број на луѓе, дотраеност), а другите два се економски показатели за
исплатливост на инвестицијата (време на отплата, интерна повратна стапка).
Предвидениот буџет за реализација на мерките за ЕЕ е распределен во период од три години, при што предвидените заштеди се земени во обзир бидејќи
истите се очекува да се пренасочат на покривање на потребни инвестиции за
реализација на мерките за ЕЕ.
Вака припремениот динамички план одговорните лица во Општината треба да
го усогласуваат со реалните можности на Општината за финансирање како и
обезбедување на дополнителни средства со аплицирање кон донации, партнерско финансирање и/или наменски кредитни линии.
Во оваа прилика им се заблагодаруваме на градоначалникот, одговорните лица,
како и на одговорните лица и персоналот во посетените објекти, на помошта и
соработката при изработка на оваа Програма:


Марјан Ристески, градоначалник на општина Прилеп



Дејан Стојчески, локална самоуправа, виш соработник за електрична инфраструктура



Винета Иваноска, локална самоуправа, виш соработник за локален економски развој



Блаже Димески, локална самоуправа, раководител на сектор инспекторат



Драги Звездакоски, локална самоуправа, раководител на сектор за финансии
и буџет
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5. БАЗА НА ПОДАТОЦИ И ИЗВОР НА ИНФОРМАЦИИ
5.1 База на податоци
Политиката за енергетска ефикасност не е возможно да се спроведе без вистински
податоци кои би се користеле за анализи и соодветни проценки врз основа на
кои може да се донесуваат правилни одлуки. Идентификација на трошоците за
енергија кои се финансирани од општинскиот буџет се предизвик за формирање
на база на податоци за објектите под надлежност на општината - детски градинки,
основни училишта, средни училишта, административни и културни објекти, како
и уличното осветление. Врз основа на солидно изградена база на податоци може
лесно во секој момент да се следат промените на потрошувачката на енергија во
објектите на општината и воедно да се направат различни видови на анализи.
Во 2011 година од страна на UNDP, AUSTRIAN DEVELOPMENT COOPERATION и
Министерството за животна средина и просторно планирање беше изработен софтвер ExCITE (External Climate and Inventory Tool for Energy efficiency) кој
овозможува постојано следење на потрошувачката на енергија во сите јавни
објекти на територијата на Република Македонија. Неговата сеопфатна база на
климатолошки податоци и инвентарот на јавните објекти, треба редовно да се
одржува и ажурира, со што е олеснето пресметувањето на потрошувачката на
енергија, а воедно и олеснета калкулација на трошоците за енергија и енергетската карактеристика на објектите. Овозможено е редовно внесување и следење
на потрошувачката на енергија и на трошоци за енергија за поединечни објекти
и групи на објекти, со што е олеснето изготвувањето на извештаи врз основа
на желбите на корисникот или врз основа на претходно изготвените формати.
Со софтверот постои можност за пресметка на енергетскиот перформанс на
општината и пресметка на емисијата на стакленички гасови од јавните објекти.
Во базата на податоци се опфатени следните информации, кои се од основно
значење за пресметување на енергетските карактеристики на објектите:


Месечни и годишни просечни температура: дневни температурни вредности, изведени врз основа на дневните референтни вредности во текот на
период од 15 години (1994-2009), за четирите референтни станици во земјата. Дополнително се пресметуваат вредностите на часовните надворешни
температуре на сув термометар во проценти;



Траење на надворешната температуре на сув термометар: Часовни
податоци за периодот од последните 10 години;

20
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Месечна и годишна просечна влажност: Просечни дневни вредности за
влажност се засноваат врз три дневни референтни вредности за период од
15 години (1994-2009), за климатолошките региони во земјата. Дополнително
се пресметуваат вредностите на релативната влажност во проценти и месечните просечни вредности за притисокот на водните испарувања;



Брзина и правец на ветерот: Податоците потребни за параметарот за
ветерот се правец, силина, брзина и траење. Параметарот за траење се поедноставува на две вредности (помалку од 4m/s и повеќе од 4m/s);



Соларно зрачење: УХМР нема евиденција на податоци за сончевото зрачење.
За да се исполни оваа табела ќе се користат податоци измерени од страна
на МЖСПП за последните 7 години. Покрај ова, ќе се користи и софтверската
алатка Метеороном 6.1. за пополнување на податоците кои недостигаат и
кои не се мерат во земјава.

Податоците во базата на податоци се организирани врз основа на Македонскиот
стандард MKS EN ISO15927 за хигротермални карактеристики на објекти пресметување и претставување на климатолошките податоци.
Од големо значење за собирање на податоците за инвентарот на јавните објекти,
беа механизмите за соработка воспоставени со ЕВН Македонија и Топлификација
АД Скопје, двата најголеми дистрибутери на енергија во земјата. Топлификација
АД Скопје ги обезбеди податоците за потрошувачката на топлинска енергија
(измерени и проектирани) како и грејната површина во јавните објекти, во согласност со Директивата за енергетски карактеристики на градежните објекти. ЕВН
Македонија, исто така во согласност со истата директива ги обезбеди податоците
за потрошувачката на електрична енергија во јавните објекти. Останатите важни
податоци беа собрани благодарение на одличната соработка со вработените во
општините и менаџерите на јавните згради.
Покрај податоците за потрошувачка на енергија, базата на податоци исто така
ги содржи и следните податоци:


Состојба на објектот;



Позиција на објектот;



Информации за површината и зафатнината;



Употреба на објектот;



Термални карактеристики на надворешната обвивка на објектот;



Снабдување со електрична енергија;



Систем за греење на објектот;



Систем за ладење на објектот;



Систем за вентилација;
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Систем за греење на вода;



Систем за електрично осветлување на објектите;



Други потрошувачи на електрична енергија;
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Системот ги има следниве видови на корисници:


Системски администратор - лоциран во Здружението на единици на локална самоуправа (ЗЕЛС) и го опслужува системот на техничка поддршка.
Системскиот администратор е одговорен за внесување на новите корисници,
доделување на улоги и издавање на дозволи. Системскиот администратор
може да ги види сите внесени податоци и исто така ги следи извештаите за
активностите на корисниците и промените на податоците во апликацијата;



Локален енергетски администратор - општински службеник одговорен
за собирање и внесување на податоците за потрошувачката на енергија и
трошоците за објектите и улично осветлување во секоја општина;



Локален енергетски менаџер - општински службеник одговорен за проверка
на податоците. Локалниот енергетски менаџер може исто така да ги менува
постоечките податоци или да внесе нови податоци во системот. Локалниот
енергетски менаџер го користи софтверот за да изготвува извештаи за потрошувачката на енергија и трошоците за енергија за објектите и уличното
осветлување кои се во сопственост на општината.



Енергетски менаџер - сместен е во Министерството за економија- во Секторот
за енергетика и во Агенцијата за енергетика. Енергетскиот менаџер главно
го користи ExCITE за да ги следи извештаите и трендовите во потрошувачката, кои понатаму можат да послужат при изработка на стратегии во оваа
област. Енергетскиот менаџер има пристап до сите климатски податоци, до
податоците за потрошувачката на енергија и податоците за трошоците за
енергија, како и до извештаите кои се изготвуваат.



Климатолошки администратор - сместен е во УХМР или во МЖСПП и е
одговорен за ажурирањето на климатолошките податоци кои ги обезбедува
УХМР и другите релевантни извори.



Гости - можат да ги прегледуваат податоците кои се предвидени за јавноста,
и можат да ги користат релевантните извештаи.

ExCITE е важна и корисна алатка и за централната и за локалната власт, со која
подобро и поефикасно може да се поддржи спроведувањето на Законот за
енергетика, и тоа преку:


22

Поддршка за подготовка на 3-годишени локални програми за енергетска
ефикасност (основни пресметки);
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120
-----------

Програма за енергетска ефикасност за период 201 - 201

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12



16.11.2012 година

Поддршка за изготвување на годишни анализи за потрошувачката на енергија;

Поддршка за организирање на систем за следење на потрошувачката на
енергија
Софтверот ќе овозможи националните институции за прв пат да изготвуваат
статистика за потрошувачката на енергија во јавните објекти во стандардизиран
формат. Оваа статистика претставува значајна основа за изработка на идните
национални и локални прогарми за енергетска ефикасност на јавните објекти.


5.2 Извор на информации
Заедно со одговорните лица од општината одреден е списокот на објекти по управа на општина Прилеп кои ќе бидат опфатени со програмата. Сектори по кои се
поделени објектите се: администрација, образование, социјални грижи, култура
и општински услуги. Собраните податоци за овие објекти според прашалникот
даден во Анекс, ќе бидат внесени во базата на податоци за енергетска ефикасност. Како извор на енергија за топлинските потребите на општинските објекти се
користи екстра лесно масло за греење и дрва, а во одредени случаи и електрична
енергија. Листата на објекти кој што се опфатени заедно со податоци за локација,
грејна површина и број на корисници се дадени во следната табела. Во анализите
се направени пресметки на електричната енергија за осветлување заради нејзиниот најголем удел во потрошената електрична енергија. За останатите уреди што
користат електрична енергија отпаѓа многу мал дел чија што заштеда би се земала
во предвид при детално длабинско разгледување на секој објект посебно, што е
следна фаза на оваа Програма. Сите натамошни податоци за електрична енергија
се однесуваат исклучиво на електрична енергија за осветлување.
Табела 3 – Сумарни податоци за објектите
1) Сектор: Образование
Целна група: Основни училишта
Грејна површина
Корисници
Локација
Име на административен објект
(м2)
Прилеп
ОУ “Блаже Конески”
3877
1023
Прилеп
ООУ “Гоце Делчев”
4050
907
Прилеп
ООУ “Добре Јованоски”
2200
1418
Прилеп
ООУ “Кочо Рацин”
1939
1113
Прилеп
ОУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци
1470
200
Прилеп
ООУ “Климент Охридски”- нова зграда
2280
930
Прилеп
ООУ “Климент Охридски”- стара зграда
820
160
Прилеп
ООУ “Рампо Левката”
5040
777
Прилеп
ОУ “Блаже Конески” - Варош
292
106
Прилеп
ООУ “Добре Јованоски”- Центар за обука
210
188
с. Големо Радобил
ООУ “Гоце Делчев” - с. Големо Радобил
66
7
с. Мажучиште
ООУ “ Климент Охридски “ - с. Мажучиште
54
16
Прилеп
ОУ “Кире Гаврилоски - Јане”
2816
970
с.Подмол
ОУ “Кирил и Методиј” - с.Подмол
300
14
с.Ерековци
ОУ “Кирил и Методиј” - с.Ерековци
125
15
Прилеп
ООУ “Кочо Рацин” - Рид
236
205
с. Чепигово
ООУ “Круме Волнароски” - с. Чепигово
65
20
с. Ново Лагово
ООУ “Круме Волнароски” - с. Ново Лагово
80
9
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с. Старо Лагово
с. Алинци
с. Клепач
с. Загорани
с. Тополчани
с. Галичани
с. Беровци
с. Селце
с. Витолиште
с. Големо Коњари
с. Мало Коњари
с. Кадино
Прилеп

ООУ “Круме Волнароски” - с. Старо Лагово
ООУ “Круме Волнароски” - с. Алинци
ООУ “Круме Волнароски” - с. Клепач
ООУ “Круме Волнароски” - с. Загорани
ООУ “Круме Волнароски” - с. Тополчани
ООУ “Круме Волнароски” - с. Галичани
ООУ “Круме Волнароски” - с. Беровци
ООУ “Рампо Левката” - с. Селце
ООУ “Рампо Левката” - с. Витолиште
ООУ “Страшо Пинџур” - с. Големо Коњари
ООУ “Страшо Пинџур” - с. Мало Коњари
ООУ “Страшо Пинџур” - с. Кадино
ОМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”
Вкупно:
Објекти во целната група:
2) Сектор: Образование
Целна група: Средни училишта
Локација
Прилеп
Прилеп
Прилеп
Прилеп
Прилеп

Име на административен објект
СОУ “Ѓорче Петров”
СОЕПТУ “Кузман Јосифоски - Питу”
СОУ “Мирче Ацев”
СОУ “Орде Чопела”
СОУ “Ристе Ристески - Ричко”, нов
Вкупно:
Објекти во целната група:
3) Сектор: Социјални грижи
Целна група: Домови
Локација

Име на административен објект
Дом за стари и изнемоштени лица “Киро
Прилеп
Крстески Платник”
Вкупно:
Објекти во целната група:
4) Сектор: Социјални грижи
Целна група: Детски градинки
Локација
Прилеп
Прилеп
Прилеп
Прилеп

Име на административен објект
ЈУДГ “Наша Иднина” - Тризла
ЈУДГ “Наша Иднина” - Аличаир
ЈУДГ “Наша Иднина” - Бончеица
ЈУДГ “Наша Иднина” - Гоце Делчев
Вкупно:
Објекти во целната група:
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430
140
140
60
820
85
100
122
9
185
630
70
244
28955
31

80
11
6
6
110
25
20
11
2
48
141
11
225
8774

Грејна површина
(м2)
2542
2100
5485
4600
5664
20391
5

Корисници

Грејна површина
(м2)

Корисници

4410

150

4410
1

150

Грејна површина
(м2)
956
956
1727
1494
5133
4

Корисници

Грејна површина
(м2)
650
650
1

Корисници

Грејна површина
(м2)
270
270
1

Корисници

790
2100
1400
740
880
5910

200
210
230
200
840

5) Сектор: Култура
Целна група: Културни домови и библиотеки
Локација
Прилеп

Име на административен објект
ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”
Вкупно:
Објекти во целната група:
6) Сектор: Општински услуги
Целна група: Противпожарна заштита
Локација
Прилеп

24

Име на административен објект
Противпожарен дом
Вкупно:
Објекти во целната група:

16
16

45
45
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6. СЕГАШНА ЕНЕРГЕТСКА СОСТОЈБА
Како правен субјект Општината не е производител на енергија, ниту во рамките
на општината постои поголем извор за производство на топлинска и електрична енергија. Согледувањата од посетата на објектите во општината покажуваат
дека 82% од топлинската енергија се добива со употреба на екстра лесно масло,
додека останатите 18 % се покриваат со употреба на дрва.
Што се однесува до електричната енергија, дистрибуцијата на истата во општината
се реализира преку електроенергетскиот систем на Република Македонија, кој
располага со нови високонапонски и нисконапонски трафостаници во градот
и надвор од него за уредно снабдување со електрична енергија. Градот троши
околу 95% од вкупната електрична енергија, а остатокот од 5% го трошат населените места.
Низ општина Прилеп поминуваат 110 kV, 35 kV и 10 kV далекуводи.
Снабдувањето на градот и населените места од општина Прилеп се врши со
следните главни трафостаници:
•

ТС Прилеп 2 110/35/10 kV со инсталирана снага од 60 MVA.

•

ТС Прилеп 3 110/10 kV со инсталирана снага од 40 MVA.

•

ТС Прилеп 1 35/10 kV со инсталирана снага од 16 MVA.

•

ТС Централна 35/10 KV со инсталирана снага од 20 MVA.

Снабдувањето на градот и населените места со електричната енергија се врши
од сите горенаведени трафостаници. Најголем дел од градот се снабдува од т.н.
“Централна” трафостаница лоцирана на еден од излезите на градот на патот
спрема Крушево. “Централната” трафостаница се снабдува со 35 kV кабловски
водови од ТС Прилеп 1. Дистрибуирањето низ градот се врши со 10 kV водови
од кои во градот 90% се поставени кабловски додека остатокот од 10% се воздушно поставени мрежи.
Од Трафостаницата Прилеп 1 можат да се снабдуваат со електрична енергија и
околните општини: Кривогаштани, Тополчани и Витолиште, додека пак од трафостаницата Прилеп 2 можат да се снабдуваат со електрична енергија Долнени,
Крушево и Кривогаштани.
Собраните податоци за потрошена топлинска и електрична енергија за осветлување по сектори се дадени во табелите и дијаграмите што следат.
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Табела 4 – Годишна потрошувачка на топлинска енергија
Грејна
површина

KWh / год
59.063

KWh / m2год
218,75

Р.бр.

Сектор

Годишна
Просечна специфична
потрошувачка потрошувачка
на енергија
на енергија

Број на
објекти

1 Општински услуги

1

m2
270

2 Социјални грижи

5

9.543

1.340.303

140,45

3 Култура

1

650

69.048

106,23

4 Образование
Основни Училишта

31

28.955

2.836.473

97,96

Средни Училишта

5

20.391

1.350.330

66,22

Вкупно

43

59.809

5.655.217

157,40

Дијаграм 5 – Процентуална потрошувачка на топлинска енергија по сектори
23,88%

1,04%

23,70%
Општински услуги
Социјални грижи

1,22%

Култура
Основни Училишта
Средни Училишта

50,16%

Табела 5 – Годишна потрошувачка на електрична енергија за осветлување

Р.бр.

Сектор

Број на
објекти

Годишна
потрошувачка на
енергија
KWh / год

1

Општински услуги

1

16.600

2

Социјални грижи

5

220.363

3

Култура

1

81.208

4

Образование
Основни Училишта

31

329.895

Средни Училишта

5

263.327

Улично осветление

/

1.610.000

43

2.521.393

5

Вкупно

26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------124
-----------

Програма за енергетска ефикасност за период 201 - 201

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12

16.11.2012 година

Дијаграм 6 – Процентуална потрошувачка на електрична енергија по сектори
0,66%

8,74%

63,58%

3,22%
13,08%

Општински услуги
Социјални грижи
Култура

10,44%

Основни Училишта
Средни Училишта
Улично осветление

Предмет на разработка на мерки за ЕЕ се дел од објектите под општинска управа
за кои што реално постои очекување за брзо исплатлива инвестиција. Претежно
тоа се oбјектите кои топлинската енергија ја добиваат со согорување на екстра
лесно масло. Сумарните биланси на потрошена топлинска и електрична енергија
за осветлување за секој од овие објекти е дадена во табелата што следи.
Табела 6 – Потрошена топлинска и електрична енергија
Опис на мерката

ОУ “Блаже Конески”

Волумен
(м3)

Инсталиран
Потрошено
Потрошена
капацитет (kW) гориво (lit / год ) енергија (kWh
/ год )

12.000

Топлинска енергија

375

Електрична енергија

53

СЕ ВКУПНО
ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”

99

Електрична енергија

23

СЕ ВКУПНО
Топлинска енергија

430
24

СЕ ВКУПНО
330

Електрична енергија

19,8

СЕ ВКУПНО
238

Електрична енергија

25

СЕ ВКУПНО

69.048

9.354

150.256

40.686

300.327

40.686

333.981

31.225

230.491

31.225

260.599

22.440

165.645

81.208

33.654

30.108

38.795
22.440

204.440

45.046

332.511

45.046

379.581

8.144

Топлинска енергија

476

Електрична енергија

33

СЕ ВКУПНО

9.354

76.305

6.030

Топлинска енергија

ООУ “Кочо Рацин”

338.123

7.042

Топлинска енергија

СОУ “Ѓорче Петров”

35.469

14.500

Електрична енергија
ООУ “Добре Јованоски”

261.818

3.250

Топлинска енергија

ООУ “Гоце Делчев”

35.469

47.070
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Дом за стари и изнемоштени лица
12.400
“Киро Крстески Платник”
Топлинска енергија
865
81.844
604.147
Електрична енергија
27
134.316
СЕ ВКУПНО
81.844
738.463
ОУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци
4.998
Топлинска енергија
190
17.912
132.219
Електрична енергија
15
16.485
СЕ ВКУПНО
17.912
148.704
ООУ “Климент Охридски”- нова зграда
7.496
Топлинска енергија
325
30.713
226.712
Електрична енергија
8
11.661
СЕ ВКУПНО
30.713
238.373
ООУ “Климент Охридски”- стара зграда
3.280
Топлинска енергија
79
7.470
55.135
Електрична енергија
8
11.736
СЕ ВКУПНО
7.470
66.871
СОЕПТУ “Кузман Јосифоски - Питу”
6.000
Топлинска енергија
357
33.785
249.384
Електрична енергија
7
10.150
СЕ ВКУПНО
33.785
259.534
СОУ “Мирче Ацев”
21.392
Топлинска енергија
537
50.800
374.986
Електрична енергија
57
80.642
СЕ ВКУПНО
50.800
455.628
СОУ “Орде Чопела”
13.800
Топлинска енергија
380
35.955
265.406
Електрична енергија
23
34.200
СЕ ВКУПНО
35.955
299.606
ООУ “Рампо Левката”
16.128
Топлинска енергија
498
47.094
347.626
Електрична енергија
25
35.500
СЕ ВКУПНО
47.094
383.126
СОУ “Ристе Ристески - Ричко”, нов
19.824
Топлинска енергија
423
39.952
294.909
Електрична енергија
69
99.540
СЕ ВКУПНО
39.952
394.449
ЈУДГ “Наша Иднина” -Тризла
4.016
Топлинска енергија
212
20.036
147.894
Електрична енергија
15
24.106
СЕ ВКУПНО
20.036
172.000
ЈУДГ “Наша Иднина” -Аличаир
4.016
Топлинска енергија
212
20.036
147.894
Електрична енергија
15
24.656
СЕ ВКУПНО
20.036
172.550
ЈУДГ “Наша Иднина” -Бончеица
5.354
Топлинска енергија
287
27.111
200.122
Електрична енергија
7
11.482
СЕ ВКУПНО
27.111
211.604
ЈУДГ “Наша Иднина” - Гоце Делчев
5.976
Топлинска енергија
344
32.547
240.246
Електрична енергија
16
25.803
СЕ ВКУПНО
32.547
266.049
СИТЕ ОБЈЕКТИ ВКУПНО
629.475
5.473.997
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7. ПРЕДЛОГ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
7.1 Вкупен приказ на мерките за енергетска ефикасност
По разгледувањето на потенцијалите за енергетска заштеда во секој од предвидените објекти, евидентно е дека во Општина Прилеп постои голем потенцијал
за намалување на трошоците за енергија. Како што беше напомнато за сите
подрачни училишта каде за греење се употребуваат дрва сите познати мерки за
зголемување на енергетската ефикасност нема да резултираат во намалување
на трошоците за енергија, туку истите би биле само инвестициски вложувања
за подобрување на конфорот во објектите. Од таа причина овие објекти не се
земени во предвид при понатамошното разгледување на енергетската ефикасност во општината.
Во табелата што следи дадени се предложените мерки за енергетска ефикасност
што ќе резултираат во исплатливо инвестирање со релативно краток рок на
отплата, а кои што генерално се поделени во неколку категории: реконструкција на енергетски системи (вградување на термостатски вентили и опрема за
автоматска регулација во котларите), изолација на фасада и кров, промена на
фасадни отвори, како и модернизација на осветлувањето. За секој од објектите,
согласно на постоечката состојба, дадени се мерките поединечно со проценета
инвестициона вредност и очекувана заштеда, како и време на поврат на инвестицијата. Дополнително очекуваната заштеда на енергија за секој од објектите
е дадена како сумарен очекуван резултат изразен во:


Литри екстра лесно масло за горење (ЕЛ масло - нафта)



Енергија (KWh/god)



Денари



Процентуално во однос на сегашната (референтна) потрошувачка

Резултатите покажуваат дека кај секој од наведените објекти има голем потенцијал
за енергетска заштеда што се движи од најмалку 29 % ООУ “Добре Јованоски”
максималните 79% за ЈУДГ “Наша Иднина” – Гоце Делчев.
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Табела 7 – Предложени ЕЕ мерки по објекти
Опис на мерката

Проценета Проценета Инвестиција Проценета Едноставен Заштеда
енергетска заштеда на (М КД) со
енергетска период на енергија
заштеда
ЕЛ масло
ДДВ
заштеда (МКД/ отплата
(%)
( KWh /год) (лит/год)
год)
(год)

ОУ “Блаже Конески”
Термостатски вентили
15.709
2.123
474.360
Автоматска регулација
20.945
2.830
288.884
Промена на фасадни отвори
65.850
8.899
7.261.750
Изолација на фасада
56.177
7.591
3.221.500
Модернизација - осветлување
40.307
4.646.325
СЕ ВКУПНО
198.988
21.443
15.892.819
ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”
Термостатски вентили
4.143
560
138.060
Автоматска регулација
5.524
746
76.186
Модернизација - осветлување
35.010
2.180.175
СЕ ВКУПНО
44.676
1.306
2.394.421
ООУ “Гоце Делчев”
Термостатски вентили
18.020
2.435
531.000
Автоматска регулација
24.026
3.247
331.374
Изолација на таван
116.353
15.723
2.450.000
Изолација на фасада
54.583
7.376
3.796.100
Модернизација - осветлување
21.461
1.614.990
СЕ ВКУПНО
234.444
28.781
8.723.464
ООУ “Добре Јованоски”
Термостатски вентили
13.829
1.869
283.200
Автоматска регулација
18.439
2.492
254.318
Изолација на таван
28.928
3.909
1.090.000
Модернизација - осветлување
15.064
1.640.820
СЕ ВКУПНО
76.261
8.270
3.268.338
СОУ “Ѓорче Петров”
Термостатски вентили
9.939
1.343
354.000
Автоматска регулација
13.252
1.791
182.768
Изолација на таван
43.929
5.936
925.000
Изолација на фасада
28.599
3.865
2.210.000
Модернизација - осветлување
23.023
1.810.560
СЕ ВКУПНО
118.742
12.935
5.482.328
ООУ “Кочо Рацин”
Термостатски вентили
19.951
2.696
467.280
Автоматска регулација
26.601
3.595
366.885
Промена на фасадни отвори
25.440
3.438
2.805.500
Изолација на таван
34.906
4.717
735.000
Модернизација - осветлување
24.817
2.760.120
СЕ ВКУПНО
131.715
14.446
7.134.785
Дом за стари и изнемоштени лица “Киро Крстески Платник”
Термостатски вентили
36.249
4.898
573.480
Автоматска регулација
48.332
6.531
666.602
Промена на фасадни отвори
122.984
16.619
8.912.500
Изолација на таван
207.397
28.027
3.200.000
Изолација на фасада
44.231
5.977
2.237.200
Модернизација - осветлување
86.364
2.038.725
СЕ ВКУПНО
545.557
62.053
17.628.507
ОУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци
Термостатски вентили
7.933
1.072
247.800
Автоматска регулација
10.578
1.429
145.887
Изолација на таван
62.561
8.454
975.000
Модернизација - осветлување
9.043
1.368.375
СЕ ВКУПНО
90.115
10.956
2.737.062
30

121.002
161.336
507.219
432.714
697.730
1.920.002

3,9
1,8
14,3
7,4
6,7
8,3

6%
8%
25%
21%
53%
59%

31.911
42.549
853.125
927.585

4,3
1,8
2,6
2,6

6%
8%
43%
30%

138.800
185.067
896.236
420.440
366.240
2.006.783

3,8
1,8
2,7
9,0
4,4
4,3

6%
8%
39%
18%
64%
70%

106.524
142.032
222.822
260.910
732.288

2,7
1,8
4,9
6,3
4,5

6%
8%
13%
50%
29%

76.555
102.073
338.375
220.293
366.991
1.104.287

4,6
1,8
2,7
10,0
4,9
5,0

6%
8%
27%
17%
59%
58%

153.674
204.899
195.957
268.871
466.521
1.289.922

3,0
1,8
14,3
2,7
5,9
5,5

6%
8%
8%
10%
53%
35%

279.214
372.285
947.308
1.597.516
340.701
1.353.062
4.890.087

2,1
1,8
9,4
2,0
6,6
1,5
3,6

6%
8%
20%
34%
7%
64%
74%

61.107
81.475
481.888
207.919
832.389

4,1
1,8
2,0
6,6
3,3

6%
8%
47%
55%
61%
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ООУ “Климент Охридски”- нова зграда
Термостатски вентили
13.603
Автоматска регулација
18.137
Изолација на таван
50.341
Изолација на фасада
28.551
Модернизација - осветлување
8.582
СЕ ВКУПНО
119.213
ООУ “Климент Охридски”-стара зграда
Термостатски вентили
3.308
Автоматска регулација
4.411
Изолација на таван
19.471
Модернизација - осветлување
5.439
СЕ ВКУПНО
32.630
СОЕПТУ “Кузман Јосифоски - Питу”
Термостатски вентили
14.963
Автоматска регулација
19.951
Промена на фасадни отвори
47.519
Изолација на таван
31.344
Изолација на фасада
16.236
Модернизација - осветлување
6.028
СЕ ВКУПНО
136.041
СОУ “Мирче Ацев”
Термостатски вентили
22.499
Автоматска регулација
29.999
Промена на фасадни отвори
63.066
Изолација на таван
97.879
Модернизација - осветлување
42.303
СЕ ВКУПНО
255.745
СОУ “Орде Чопела”
Термостатски вентили
15.924
Автоматска регулација
21.232
Изолација на таван
134.020
Изолација на фасада
26.536
Модернизација - осветлување
15.847
СЕ ВКУПНО
213.560
ООУ “Рампо Левката”
Термостатски вентили
20.858
Автоматска регулација
27.810
Изолација на таван
79.785
Модернизација - осветлување
22.214
СЕ ВКУПНО
150.666
СОУ “Ристе Ристески - Ричко”, нов
Термостатски вентили
17.695
Автоматска регулација
23.593
Промена на фасадни отвори
63.811
Модернизација - осветлување
54.067
СЕ ВКУПНО
159.165
ЈУДГ “Наша Иднина” - Тризла
Термостатски вентили
8.874
Автоматска регулација
11.832
Промена на фасадни отвори
14.886
Изолација на таван
52.240
Изолација на фасада
17.429
Модернизација - осветлување
11.691
СЕ ВКУПНО
116.952

1.838
2.451
6.803
3.858
14.950
447
596
2.631
3.674
2.022
2.696
6.422
4.236
2.194
17.569
3.040
4.054
8.522
13.227
28.844
2.152
2.869
18.111
3.586
26.718
2.819
3.758
10.782
17.358
2.391
3.188
8.623
14.202
1.199
1.599
2.012
7.060
2.355
14.224

16.11.2012 година
272.580
250.149
1.060.000
1.985.600
510.450
4.078.779

104.778
139.704
387.759
219.917
138.325
990.482

2,6
1,8
2,7
9,0
3,7
4,1

6%
8%
22%
13%
74%
50%

141.600
60.835
410.000
745.380
1.357.815

25.481
33.975
149.982
109.096
318.535

5,6
1,8
2,7
6,8
4,3

6%
8%
35%
46%
49%

318.600
275.164
2.511.000
660.000
1.254.600
562.725
5.582.089

115.256
153.674
366.026
241.435
125.061
99.372
1.100.824

2,8
1,8
6,9
2,7
10,0
5,7
5,1

6%
8%
19%
13%
7%
59%
52%

484.980
413.751
5.332.000
2.061.000
4.876.950
13.168.681

173.304
231.073
485.775
753.933
812.617
2.456.702

2,8
1,8
11,0
2,7
6,0
5,4

6%
8%
17%
26%
52%
56%

796.500
292.842
2.822.000
2.684.300
1.992.600
8.588.242

122.660
163.547
1.032.319
204.397
273.350
1.796.274

6,5
1,8
2,7
13,1
7,3
4,8

6%
8%
50%
10%
46%
71%

552.240
383.562
1.680.000
1.851.150
4.466.952

160.659
214.213
614.562
387.536
1.376.970

3,4
1,8
2,7
4,8
3,2

6%
8%
23%
63%
39%

283.200
325.396
7.037.000
5.787.150
13.432.746

136.296
181.728
491.518
957.903
1.767.444

2,1
1,8
14,3
6,0
7,6

6%
8%
22%
54%
40%

318.600
163.183
1.798.000
1.100.000
1.212.100
1.402.200
5.994.083

68.351
91.135
114.665
402.392
134.247
217.808
1.028.598

4,7
1,8
15,7
2,7
9,0
6,4
5,8

6%
8%
10%
35%
12%
48%
68%
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ЈУДГ “Наша Иднина” - Аличаир
Термостатски вентили
8.874
Автоматска регулација
11.832
Промена на фасадни отвори
14.886
Изолација на таван
52.240
Изолација на фасада
17.429
Модернизација - осветлување
11.797
СЕ ВКУПНО
117.057
ЈУДГ “Наша Иднина” - Бончеица
Термостатски вентили
12.007
Автоматска регулација
16.010
Промена на фасадни отвори
13.026
Изолација на таван
82.017
Модернизација - осветлување
6.614
СЕ ВКУПНО
129.675
ЈУДГ “Наша Иднина” - Гоце Делчев
Термостатски вентили
14.415
Автоматска регулација
19.220
Промена на фасадни отвори
21.926
Изолација на таван
110.365
Изолација на фасада
18.969
Модернизација - осветлување
20.005
СЕ ВКУПНО
204.899

1.199
1.599
2.012
7.060
2.355
14.224
1.623
2.163
1.760
11.083
16.630
1.948
2.597
2.963
14.914
2.563
24.986
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318.600
163.183
1.798.000
1.100.000
1.212.100
1.454.475
6.046.358

68.351
91.135
114.665
402.392
134.247
222.181
1.032.971

4,7
1,8
15,7
2,7
9,0
6,5
5,9

6%
8%
10%
35%
12%
48%
68%

177.000
220.810
1.573.250
1.727.000
584.250
4.282.310

92.489
123.319
100.336
631.756
110.909
1.058.808

1,9
1,8
15,7
2,7
5,3
4,0

6%
8%
7%
41%
58%
61%

311.520
265.082
2.418.000
1.720.000
1.319.200
879.450
6.913.252

111.033
148.043
168.892
850.106
146.109
306.178
1.730.360

2,8
1,8
14,3
2,0
9,0
2,9
4,0

6%
8%
9%
46%
8%
78%
77%

За да се добие уште појасна претстава за потенцијалите за енергетска заштеда, во
следната табела предложените ЕЕ мерки се дадени за секој објект поединечно и
тоа мерки за заштеда на:
• топлинска енергија
• електрична енергија
Најголем потенцијал за заштеда на топлинска енергија има во 77% за ЈУДГ “Наша
Иднина” – Гоце Делчев и 76% за Домот за стари и изнемоштени лица “Киро Крстески
Платник”, додека пак ООУ “Климент Охридски” – нова зграда и ЈУДГ “Наша Иднина”
– Гоце Делчев лежи најголемиот потенцијал за заштеда на електрична енергија.
Табела 8 – Заштеда на енергија по објекти
Опис на мерката

Волу- Инстали- Потрошен Потрошена Инвестиција Заштеда Заштеда Заштеда Заштеда
мен ран ка- о гориво енергија
со ДДВ
гориво енергија енергија енергија
(%)
(м3) пацитет (lit / год ) (kWh / год )
(lit / god) (kWh / год) (M KD / год )
(kW)*

ОУ “Блаже Конески” 12.000
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
ЈОУ Градска библиоте- 3.250
ка “Борка Талески”
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
ООУ “Гоце Делчев”
14.500
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО

32

375
53

35.469
35.469

99
23

9.354
9.354

430
24

40.686
40.686

261.818
76.305
338.123

11.246.494
4.646.325
15.892.819

69.048
81.208
150.256

214.246
2.180.175
2.394.421

300.327
33.654
333.981

7.108.474
1.614.990
8.723.464

21.443
21.443
1.306
1.306
28.781

158.681 1.222.272
40.307 697.730
198.988 1.920.002

61%
53%
59%

9.667
35.010
44.676

14%
43%
30%

74.460
853.125
927.585

212.983 1.640.543
21.461 366.240
28.781 234.444 2.006.783

71%
64%
70%
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ООУ “Добре Јованоски”
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
СОУ “Ѓорче Петров”
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
ООУ “Кочо Рацин”
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
Дом за стари и изнемоштени лица “Киро
Крстески Платник”
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
ОУ “Кирил и Методиј”
с. Канатларци
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
ООУ “Климент Охридски”- нова зграда
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
ООУ “Климент Охридски”- стара зграда
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
СОЕПТУ “Кузман
Јосифоски - Питу”
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
СОУ “Мирче Ацев”
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
СОУ “Орде Чопела”
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
ООУ “Рампо Левката”
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
СОУ “Ристе Ристески Ричко”, нов
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО

16.11.2012 година

7.042
330
19,8

31.225
31.225

230.491
30.108
260.599

1.627.518
1.640.820
3.268.338

8.270

165.645
38.795
204.440

3.671.768
1.810.560
5.482.328

12.935

332.511
47.070
379.581

4.374.665
2.760.120
7.134.785

604.147
134.316
738.463

15.589.782
2.038.725
17.628.507

62.053

132.219
16.485
148.704

1.368.687
1.368.375
2.737.062

10.956

226.712
11.661
238.373

3.568.329
510.450
4.078.779

14.950

55.135
11.736
66.871

612.435
745.380
1.357.815

3.674

249.384
10.150
259.534

5.019.364
562.725
5.582.089

17.569

374.986
80.642
455.628

8.291.731
4.876.950
13.168.681

28.844

265.406
34.200
299.606

6.595.642
1.992.600
8.588.242

347.626
35.500
383.126

2.615.802
1.851.150
4.466.952

17.358

294.909
99.540
394.449

7.645.596
5.787.150
13.432.746

14.202

8.270

61.196
15.064
76.261

471.378
260.910
732.288

27%
50%
29%

95.719 737.296
23.023 366.991
118.742 1.104.287

58%
59%
58%

106.898 823.401
24.817 466.521
131.715 1.289.922

32%
53%
35%

459.193 3.537.025
86.364 1.353.062
545.557 4.890.087

76%
64%
74%

81.072
9.043
90.115

624.470
207.919
832.389

61%
55%
61%

110.631
8.582
119.213

852.158
138.325
990.482

49%
74%
50%

27.190
5.439
32.630

209.439
109.096
318.535

49%
46%
49%

130.013 1.001.452
6.028
99.372
136.041 1.100.824

52%
59%
52%

213.443 1.644.085
42.303 812.617
255.745 2.456.702

57%
52%
56%

197.713 1.522.923
15.847 273.350
213.560 1.796.274

74%
46%
71%

128.453 989.434
22.214 387.536
150.666 1.376.970

37%
63%
39%

105.098 809.541
54.067 957.903
159.165 1.767.444

36%
54%
40%

6.030
238
25

22.440
22.440

12.935

8.144
476
33

45.046
45.046

14.446
14.446

12.400
865
27

81.844
81.844

62.053

4.998
190
15

17.912
17.912

10.956

7.496
325
8

30.713
30.713

14.950

3.280
79
8

7.470
7.470

3.674

6.000
357
7

33.785
33.785

17.569

21.392
537
57

50.800
50.800

28.844

13.800
380
23

35.955
35.955

26.718
26.718

16.128
498
25

47.094
47.094

17.358

19.824
423
69

39.952
39.952

14.202
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ЈУДГ “Наша Иднина” Тризла
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
ЈУДГ “Наша Иднина” Аличаир
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
ЈУДГ “Наша Иднина” Бончеица
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
ЈУДГ “Наша Иднина” Гоце Делчев
Топлинска енергија
Електрична енергија
СЕ ВКУПНО
СИТЕ ОБЈЕКТИ ВКУПНО

16.11.2012 година

4.016
212
15

20.036
20.036

147.894
24.106
172.000

4.591.883
1.402.200
5.994.083

14.224

105.260 810.790
11.691 217.808
116.952 1.028.598

71%
48%
68%

147.894
24.656
172.550

4.591.883
1.454.475
6.046.358

14.224

105.260 810.790
11.797 222.181
117.057 1.032.971

71%
48%
68%

200.122
11.482
211.604

3.698.060
584.250
4.282.310

16.630

123.061 947.899
6.614
110.909
129.675 1.058.808

61%
58%
61%

6.033.802 24.986 184.894 1.424.183
879.450
20.005 306.178
6.913.252 24.986 204.899 1.730.360
137.173.031 353.571 3.076.102 28.361.311

77%
78%
77%
56%

14.224

4.016
212
15

20.036
20.036

14.224

5.354
287
7

27.111
27.111

16.630

5.976
344
16

32.547
32.547
629.475

240.246
25.803
266.049
5.473.937

*Инсталиран капацитет (KW) се однесува на инсталиран капацитет на светилки во објектот, потребен инсталиран
капацитет на грејни тела и инсталиран капацитет на грејни тела што во најголем број случаи не соодвествува на
инсталираниот капацитет на котлите.

Табела 9 – Економска оправданост на предвидените ЕЕ мерки
Опис на мерката

Инвестиција Проценета енер- Едноставен IRR (%)
(М КД) со ДДВ гетска заштеда период на
(МКД/год)
отплата (год)

ОУ “Блаже Конески”
Термостатски вентили
474.360
Автоматска регулација
288.884
Промена на фасадни отвори
7.261.750
Изолација на фасада
3.221.500
Модернизација - осветлување
4.646.325
СЕ ВКУПНО
15.892.819
ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”
Термостатски вентили
138.060
Автоматска регулација
76.186
Модернизација - осветлување
2.180.175
СЕ ВКУПНО
2.394.421
ООУ “Гоце Делчев”
Термостатски вентили
531.000
Автоматска регулација
331.374
Изолација на таван
2.450.000
Изолација на фасада
3.796.100
Модернизација - осветлување
1.614.990
СЕ ВКУПНО
8.723.464
ООУ “Добре Јованоски”
Термостатски вентили
283.200
Автоматска регулација
254.318
Изолација на таван
1.090.000
Модернизација - осветлување
1.640.820
СЕ ВКУПНО
3.268.338

34

NPV
(МКД)

NPVQ

121.002
161.336
507.219
432.714
697.730
1.920.002

3,9
1,8
14,3
7,4
6,7
8,3

22%
55%
3%
12%
8%
4%

337.573
793.693
-2.281.799
1.026.950
35.500
-3.009.457

0,71
2,75
-0,31
0,32
0,01
-0,19

31.911
42.549
853.125
927.585

4,3
1,8
2,6
2,6

19%
55%
38%
37%

76.065
209.322
3.544.363
3.829.751

0,55
2,75
1,63
1,60

138.800
185.067
896.236
420.440
366.240
2.006.783

3,8
1,8
2,7
9,0
4,4
4,3

23%
55%
37%
9%
19%
19%

400.359
910.441
6.349.377
331.842
842.510
4.742.213

0,75
2,75
2,59
0,09
0,52
0,54

106.524
142.032
222.822
260.910
732.288

2,7
1,8
4,9
6,3
4,5

36%
55%
20%
9%
18%

431.585
698.727
1.097.699
109.907
1.645.373

1,52
2,75
1,01
0,07
0,50
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СОУ “Ѓорче Петров”
Термостатски вентили
354.000
76.555
Автоматска регулација
182.768
102.073
Изолација на таван
925.000
338.375
Изолација на фасада
2.210.000
220.293
Модернизација - осветлување
1.810.560
366.991
СЕ ВКУПНО
5.482.328
1.104.287
ООУ “Кочо Рацин”
Термостатски вентили
467.280
153.674
Автоматска регулација
366.885
204.899
Промена на фасадни отвори
2.805.500
195.957
Изолација на таван
735.000
268.871
Модернизација - осветлување
2.760.120
466.521
СЕ ВКУПНО
7.134.785
1.289.922
Дом за стари и изнемоштени лица “Киро Крстески Платник”
Термостатски вентили
573.480
279.214
Автоматска регулација
666.602
372.285
Промена на фасадни отвори
8.912.500
947.308
Изолација на таван
3.200.000
1.597.516
Изолација на фасада
2.237.200
340.701
Модернизација - осветлување
2.038.725
1.353.062
СЕ ВКУПНО
17.628.507
4.890.087
ОУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци
Термостатски вентили
247.800
61.107
Автоматска регулација
145.887
81.475
Изолација на таван
975.000
481.888
Модернизација - осветлување
1.368.375
207.919
СЕ ВКУПНО
2.737.062
832.389
ООУ “Климент Охридски”- нова зграда
Термостатски вентили
272.580
104.778
Автоматска регулација
250.149
139.704
Изолација на таван
1.060.000
387.759
Изолација на фасада
1.985.600
219.917
Модернизација - осветлување
510.450
138.325
СЕ ВКУПНО
4.078.779
990.482
ООУ “Климент Охридски”- стара зграда
Термостатски вентили
141.600
25.481
Автоматска регулација
60.835
33.975
Изолација на таван
410.000
149.982
Модернизација - осветлување
745.380
109.096
СЕ ВКУПНО
1. 357. 815
318. 535
СОЕПТУ “Кузман Јосифоски - Питу”
Термостатски вентили
318.600
115.256
Автоматска регулација
275.164
153.674
Промена на фасадни отвори
2.511.000
366.026
Изолација на таван
660.000
241.435
Изолација на фасада
1.254.600
125.061
Модернизација - осветлување
562.725
99.372
СЕ ВКУПНО
5. 582. 089
1. 100. 824
СОУ “Мирче Ацев”
Термостатски вентили
484.980
173.304
Автоматска регулација
413.751
231.073
Промена на фасадни отвори
5.332.000
485.775

16.11.2012 година
4,6
1,8
2,7
10,0
4,9
5,0

17%
55%
37%
8%
15%
15%

159.690
502.149
2.397.216
-47.131
651.979
1.927.527

0,45
2,75
2,59
-0,02
0,36
0,35

3,0
1,8
14,3
2,7
5,9
5,5

31%
55%
3%
37%
11%
13%

563.885
1.008.004
-881.565
1.904.815
370.274
1.520.697

1,21
2,75
-0,31
2,59
0,13
0,21

2,1
1,8
9,4
2,0
6,6
1,5
3,6

48%
55%
9%
50%
14%
66%
25%

1.300.069
1.831.460
388.310
12.484.648
1.107.853
7.040.431
15.184.367

2,27
2,75
0,04
3,90
0,50
3,45
0,86

4,1
1,8
2,0
6,6
3,3

21%
55%
49%
8%
28%

162.233
400.817
3.756.247
26.778
2.848.336

0,65
2,75
3,85
0,02
1,04

2,6
1,8
2,7
9,0
3,7
4,1

37%
55%
37%
9%
24%
21%

430.489
687.276
2.747.075
173.578
417.722
2.567.443

1,58
2,75
2,59
0,09
0,82
0,63

5,6
1,8
2,7
6,8
4,3

12%
55%
37%
8%
20%

29.380
167.141
1.062.545
-13.337
779. 575

0,21
2,75
2,59
-0,02
0,57

2,8
1,8
6,9
2,7
10,0
5,7
5,1

34%
55%
13%
37%
8%
12%
15%

454.777
756.002
1.082.697
1.710.444
-26.733
104.069
1. 804. 531

1,43
2,75
0,43
2,59
-0,02
0,18
0,32

2,8
1,8
11,0

34%
55%
7%

677.904
1.136.768
-562.589

1,40
2,75
-0,11
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Изолација на таван
2.061.000
Модернизација - осветлување
4.876.950
СЕ ВКУПНО
13. 168. 681
СОУ “Орде Чопела”
Термостатски вентили
796.500
Автоматска регулација
292.842
Изолација на таван
2.822.000
Изолација на фасада
2.684.300
Модернизација - осветлување
1.992.600
СЕ ВКУПНО
8. 588. 242
ООУ “Рампо Левката”
Термостатски вентили
552.240
Автоматска регулација
383.562
Изолација на таван
1.680.000
Модернизација - осветлување
1.851.150
СЕ ВКУПНО
4. 466. 952
СОУ “Ристе Ристески - Ричко”, нов
Термостатски вентили
283.200
Автоматска регулација
325.396
Промена на фасадни отвори
7.037.000
Модернизација - осветлување
5.787.150
СЕ ВКУПНО
13. 432. 746
ЈУДГ “Наша Иднина” - Тризла
Термостатски вентили
318.600
Автоматска регулација
163.183
Промена на фасадни отвори
1.798.000
Изолација на таван
1.100.000
Изолација на фасада
1.212.100
Модернизација - осветлување
1.402.200
СЕ ВКУПНО
5. 994. 083
ЈУДГ “Наша Иднина” - Аличаир
Термостатски вентили
318.600
Автоматска регулација
163.183
Промена на фасадни отвори
1.798.000
Изолација на таван
1.100.000
Изолација на фасада
1.212.100
Модернизација - осветлување
1.454.475
СЕ ВКУПНО
6. 046. 358
ЈУДГ “Наша Иднина” - Бончеица
Термостатски вентили
177.000
Автоматска регулација
220.810
Промена на фасадни отвори
1.573.250
Изолација на таван
1.727.000
Модернизација - осветлување
584.250
СЕ ВКУПНО
4. 282. 310
ЈУДГ “Наша Иднина” - Гоце Делчев
Термостатски вентили
311.520
Автоматска регулација
265.082
Промена на фасадни отвори
2.418.000
Изолација на таван
1.720.000
Изолација на фасада
1.319.200
Модернизација - осветлување
879.450
СЕ ВКУПНО
6. 913. 252
36

16.11.2012 година

753.933
812.617
2. 456. 702

2,7
6,0
5,4

37%
11%
13%

5.341.225
575.776
3. 315. 989

2,59
0,12
0,25

122.660
163.547
1.032.319
204.397
273.350
1. 796. 274

6,5
1,8
2,7
13,1
7,3
4,8

9%
55%
37%
4%
6%
16%

26.559
804.572
7.313.460
-677.500
-158.339
3. 464. 896

0,03
2,75
2,59
-0,25
-0,08
0,40

160.659
214.213
614.562
387.536
1. 376. 970

3,4
1,8
2,7
4,8
3,2

26%
55%
37%
16%
28%

525.795
1.053.825
4.353.860
749.248
4. 772. 629

0,95
2,75
2,59
0,40
1,07

136.296
181.728
491.518
957.903
1. 767. 444

2,1
1,8
14,3
6,0
7,6

47%
55%
3%
10%
5%

631.357
894.015
-2.211.204
640.457
-1. 573. 045

2,23
2,75
-0,31
0,11
-0,12

68.351
91.135
114.665
402.392
134.247
217.808
1. 028. 598

4,7
1,8
15,7
2,7
9,0
6,4
5,8

17%
55%
2%
37%
9%
9%
11%

140.041
448.341
-672.202
2.850.744
105.957
59.309
907. 894

0,44
2,75
-0,37
2,59
0,09
0,04
0,15

68.351
91.135
114.665
402.392
134.247
222.181
1. 032. 971

4,7
1,8
15,7
2,7
9,0
6,5
5,9

17%
55%
2%
37%
9%
9%
11%

140.041
448.341
-672.202
2.850.744
105.957
36.378
884. 962

0,44
2,75
-0,37
2,59
0,09
0,03
0,15

92.489
123.319
100.336
631.756
110.909
1. 058. 808

1,9
1,8
15,7
2,7
5,3
4,0

51%
55%
2%
37%
14%
21%

443.609
606.672
-588.136
4.475.674
159.958
2. 822. 386

2,51
2,75
-0,37
2,59
0,27
0,66

111.033
148.043
168.892
850.106
146.109
306.178
1. 730. 360

2,8
1,8
14,3
2,0
9,0
2,9
4,0

34%
55%
3%
49%
9%
33%
21%

433.520
728.298
-759.793
6.626.466
115.320
1.175.029
4. 697. 610

1,39
2,75
-0,31
3,85
0,09
1,34
0,68
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Интересно е согледувањето дека мерките за заштеда на електрична енергија
за осветлување се со висок процент на заштеда во однос на сегашната потрошувачка, но сепак имаат многу мал удел во вкупниот процент на предвидената
заштеда на енергија. Со оглед на оваа констатација, а со цел да се изработи што
поефикасен динамички план за реализација на предвидените мерки за ЕЕ, за
секоја од предложените мерки се пресметани и економски показатели на исплатливост на инвестицијата, и тоа:
- IRR - внатрешна повратна стапка
-

NPV (МКД) - нето сегашна вредност

- NPVQ - коефициент на NPV
Овие економски показатели колку се повисоки толку поисплатлива е инвестицијата, а се однесуваат на сегашните каматни стапки на кредитните линии како
и соодветен животен век за секоја од предвидените мерки. Истите се дадени
во претходната:

7.2 Општи мерки за подобрување на енергетската ефикасност
Во општи рамки, може да се сугерираат мерки кои ќе допринесат за ЕЕ, и мерки
кои важат за сите објекти кои имаат централно греење и котли на течно гориво
(нафта).
 Старите прозорци и врати се најчеста причина за загуба на енергија во
објектите. Затоа е неопходна промена на старите прозорци и врати


Инсталирање на автоматски затворачи на вратите и едуцирање на корисниците на објектите



Поставување изолација на надворешните ѕидови



Со оглед на тоа дека преку таванот се околу 30% од загубите на топлина
потребно е поставување на изолација на кровот, посебно ако таванот е во
лоша состојба



За климатизирани или неклиматизирани објекти кои што во лето се прегреваат, да се инсталираат надворешни затемнувачи на прозорите



Замена на старите инкадесентни светилки со жаречко влакно со нови флоуросцентни светилки



Инсталирање на сензори за присуство во простории кои што не се користат
често ( соби за состаноци, тоалети и др.)



Регулирање на надворешното осветлување со временски распоред, сензори
за присуство и во синхронизација со природната светлина



Можност за независна контрола на светилките кои што се блиски до прозорците. Со ова се постигнува да во зависност од надворешната светлина,
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светилките кои се најблиску до прозорците даваат најмалку светлина, а светилките во просторијата кои се најодалечени од прозорците даваат најмногу
светлина односно трошат највеќе енергија


Подигнување на свеста на корисниците на објектите

Подобрување на дистрибуција на топлина
 Цевните водови треба да се изолираат, како во котларниците така и на местата каде што поминуваат низ незагреани простории. Загубите може да се
намалат и за 80%.
 Урамнотежување на дистрибуцијата. Неурамнотежена инсталација доведува
до незадоволително греење во поедини простории. Проблемот делумно се
решава со вградување на термостатски вентили.
 Намалување на протокот на пумпите. Во принцип, во овакви инсталации,
најчесто пумпите се предимензионирани. Примената на пумпи со фреквентна
регулација е добро решение. Инвестицијата се враќа за приближно пет години.
Подобрување на топлинскиот ефект на радијаторите
По можност да се постави изолација на надворешните ѕидови, зад радијаторите..
Доколку радијаторите се поставени во маска, истите треба или да се извадат или
да се проверат во смисол, маската да не ја спречува циркулацијата на воздухот
а со тоа да дојде до намалување на грејниот ефект на радијаторот.
Регулација на котларите


Сите котлари од овој тип немаат автоматска регулација на греењето Вградувањето на автоматската регулација е, условно задолжителна, секаде каде
што ја нема, бидејки заштедите можат да се движат од 20 до 30%.



Контрола на температурите во просториите; зголемуавње на температурите
за 10С доведува до зголемена потрошувачка за 6%.



Намалување на температурите во ноќен режим . Може да се очекува заштеда
од 10 до 20%.



Зонирање на објектот е неопходност доколку постојат различни режими за
греење за поедини зони во објектот.

Котлара


Задолжително е чистењето на котелот барем еднаш годишно. Саѓите го намалуваат капацитетот на котелот за 4 - 8%. Саѓите се последица од лошо согорување, односно последица од неусогласен горач со котел, лошо наштелуван
горач, лошо повлекување на оџакот, недостаток од воздух за согорување, и сл.



Ако котлите се постари од 20 - 25 години пожелно е да се сменат. Повратот на
средствата е околу 5 - 10 години.
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Контрола на квалитетот и количеството за надополнување на инсталацијата со
вода. Честото додавање вода е сигнал дека е можна појава на корозија во инсталацијата заради влез на воздух. Не смее да се дозволи годишно надополнување
повеќе од 1.0 лит./kW инсталирана снага на котелот. Треба да се одбегнува системот
со отворен експанзионен сад како и да се провери неговата големина. Исто така
важно е затворањето на сите места од каде е можно влез на надворешен воздух
во инсталацијата.

7.3 Објекти со мерки за подобрување на конфорот
Покрај објектите кои што беа обработени во претходната точка, во општината
постојат и објекти за кои било која мерка за енергетска заштеда претставува
инвестиција со долг период на отплата односно тоа е неисплатлива инвестиција.
На ова се надоврзува и фактот дека во некои од нив учат мал број на ученици од
руралните делови на општината каде како извор на топлина се користи дрвото.
Кај нив топлината за загревање се добива со согорување на дрвото во примитивни печки наречени “пампури”. Овие печки покрај другите свои недостатоци
претставуваат и опасност од пожар.
Сепак од увидот кој што беше направен на овие објекти предложени се пакет
мерки за секој објект пооделно. Целта и резултатот од имплементирањето на
овие мерки е подобрување на конфорот внатре во објектите и со тоа создавање
на подобри услови за вработените и корисниците на овие општински објекти.
Табела 10 – Предлог ЕЕ мерки за подобрување на конфорот

ООУ “Гоце Делчев” - с. Големо Радобил



























ООУ “ Климент Охридски “ - с. Мажучиште
ОУ “Кире Гаврилоски-Јане”
ОУ “Кирил и Методиј” с.Подмол
ОУ “Кирил и Методиј” с.Ерековци




ООУ “Кочо Рацин” - Рид
ООУ “Круме Волнароски” - с. Чепигово
ООУ “Круме Волнароски” - с. Ново Лагово
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Модернизација- осветлување



Припрема на
санитарна топла вода
со сончеви колектори



Промена на кров

Изработка на централно греење



ОУ “Блаже Конески” - Варош
ООУ “Добре Јованоски”- Центар за обука Лазо
Филипоски Ласки

Промена на подови

Изолација на таван



Промена на фасадни
отвори

Објект

Изолација на надворешни ѕидови

Опис на мерката
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ООУ “Круме Волнароски” - с. Старо Лагово
ООУ “Круме Волнароски” - с. Алинци
ООУ “Круме Волнароски” - с. Клепач
ООУ “Круме Волнароски” - с. Загорани





ООУ “Круме Волнароски” - с. Тополчани
ООУ “Круме Волнароски” - с.Галичани
ООУ “Круме Волнароски” - с. Беровци
ООУ “Рампо Левката” - с. Селце
ООУ “Рампо Левката” - с. Витолиште





ООУ “Страшо Пинџур” - с. Големо Коњари
ООУ “Страшо Пинџур” - с. Мало Коњари
ООУ “Страшо Пинџур” - с. Кадино
ОМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”
Противпожарен дом



















16.11.2012 година


















































ЈУДГ “Наша Иднина” - Тризла
ЈУДГ “Наша Иднина” - Аличаир
ЈУДГ “Наша Иднина” - Бончеица
ЈУДГ “Наша Иднина” - Гоце Делчев
Дом за стари и изнемоштени лица “Киро
Крстески Платник”








7.4 Мерки за подобрување на ЕЕ на осветлувањето
Од анализата на потенцијалот за енергетска ефикасност на уличното осветление утврдено е дека сите живини светилки со висок притисок (HPML) секаде се
заменети со натриумови светилки со висок притисок (HPSL). Во блиска иднина
постои можност натриумови светилки со висок притисок (HPSL) да се заменат
со LED светилки.
Во ова поглавје се прикажани резултатите од направените анализи за енергетската ефикасност во поглед на електричната енергија потрошена од постоечката
инсталирана расвета (како најголем потрошувач) во јавните објекти во општината.
Предмет на анализа ќе бидат објектите кои се наоѓаат во градот, додека за
објектите кои се во селата треба да се спомене дека според направената посета,
водените разговори со раководители и стручни лица, како и од разгледувањето
е утврдено дека потрошувачката на електрична енергија е незначителна. Исто
така и квалитетот на светлото е на многу слабо ниво. Па, според тоа и мерките
препорачани во големите објекти можат да се применат за подобрување на
конфорот. Како заклучок, за овие објекти може да се забележи дека не може да
се изработи период на враќање на инвестиција за замена на постоечка расвета, бидејќи кај нив е потребна комплетно нова инвестиција за проектирање и
изработка на нова светлосна инсталација.
За изработката на студијата, направена е посета на секој од објектите, увид на
40
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постоечката расвета и обезбедени се сите потребни податоци (годишна потрошувачка на електрична енергија за најмалку 2 години, вкупен број и тип на
инсталирани расветни тела, цена на ел. енергија и сл.).
Според направената посета, утврдено е дека постоечката расвета е на незавидно
ниво, што се однесува до нејзината ефикасност и задолжителна потребна осветленост. Тоа се должи на фактот дека се користат во најголемиот број обични
(аналогни) арматури со флуоресцентни светилки и светилки со вжарено влакно,
а дел од нив се неисправни. Дополнително во спортските сали и за надворешното осветлување се користат рефлектори со живини/метал халогени светилки
од 400W, 250W или 125W.
Како дополнителни потрошувачи, кои ја комплетираат сметката за електрична
енергија на објектот се и разни компјутери, машини за перење, телевизори,
пумпи за системи за парно греење, горилници за котли, бојлери и сл.
Сите овие елементи ќе бидат вклучени во анализите соодветно, според добиените информации за нивниот број и инсталирана моќност, од контакт лицето
од објектот.
Оваа студија ја опфаќа грубата буџетска анализа за можното сценарио за замена
на постоечките светилки со нови поефикасни светилки. Притоа во анализата ќе
бидат дадени потребните средства за инвестиција, споредбата за годишната потрошувачка на електрична енергија со постоечката и новата расвета и периодот
на враќање на инвестицијата.
Со новоинсталираната расвета ќе се добијат следните подобрувања: постигнати нормативи за средна осветленост на просториите во објектот, зголемена
енергетска ефикасност (помала потрошувачка) и намалување на трошоците за
одржување (како резултат на поголемиот животен век на новите светилки кои
ќе се инсталираат).
Светилките коишто се користени во анализите за енергетска ефикасност, а кои
се замена за постоечките светилки се:


Powerboss Eluma low-bay



Powerboss Eluma high-bay



ERCO ERC BU III – 10W

 ERCO ERC I
Иако анализите се правени со овие светилки, реализацијата може да биде направена со нив или со друг бренд на светилки кои ги имаат нивните или слични
карактеристики.
Меѓутоа, оваа буџетска анализа може да биде и делумно изменета по деталните
анализи кои ќе бидат направени со потврдата за изработка на инвестициска
студија во која ќе бидат направени и фотометриски пресметки за повеќе референтни училници и простории.
За потребите за изработката на оваа анализа се направени следните апроксимации:
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Работно време на светилките: 40 недели во годината за училишта, 52 недели
за здравствен дом и градинка



Дворедните флуоресцентни светилки со вкупна инсталирана моќност од 90
W се заменуваат со ELUMA low-bay светилки во однос 2:1



Трошок за одржување (матерјал + работна рака) на 18/36 W светилка – 7
EUR / парче



Трошок за одржување (матерјал + работна рака) на 250 W живина светилка
– 30 EUR/парче



Трошок за одржување (матерјал + работна рака) на 400 W метал халогена
светилка – 30 EUR/парче



Животен век на 18/36W светилка – 7000 работни часа



Животен век на живина светилка – 3000 работни часа



Животен век на метал халогена светилка – 5000 работни часа



Вкупна моќност на 18 W неонка е 22.5 W вклучувајќи ја и пригушницата



Вкупна моќност на 36 W неонка е 45 W
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8. ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Потенцијал и најголем потик за заштеда на средства во општинската економија има
во заштедата на енергија и нејзино подобро искористување, притоа нагласувајќи
ги можностите за примена на мерките за енергетска ефикасност. Во координација со одговорните на секој поединечен објект секоја од предложените мерки
треба да се разгледа засебно, и активностите за нивно спроведување треба се
координираат во согласност со можностите за инвестирање и расположливиот
буџет во општината. Податоците од секоја година треба да се ажурираат се со
цел да се има увид во потрошувачката на енергија, и да се следи бенефитот од
направените промени.
Образовниот сектор (детски градинки, основни и средни училишта) има
најголемо учество во енергетскиот биланс на општината и во иднина потребата
за енергија би се зголемила, а соодветно на тоа претставува поле со најголем
потенцијал за заштеди. Пресметката за заштедите во објектите е изработена на
основа на фактурираната вредност за потрошена енергија и базата на податоци за
потрошената енергија во објектите изработена од соодветните одговорни лица.
Уличното осветление е во сопственост на општината и е дел од поважните
комунални дејности на локалната самоуправа, па од тука произлегува обврската
на оштината да се грижи за неговото правилно функционирање, одржување и
унапредување. Општината треба да ангажира специјализирани компании за
извршување на работи за одржување (најчесто замена на прегорени сијалици и
поставување на нови светилки) со што се обезбедува успешно функционирање
на уличното осветление. Стремежот кон подобрување на уличното осветлување
(поквалитетна и повисока осветленост на улиците) подразбира поголеми трошоци
за потрошена електрична енергија и соодветно одржување.
Зголемувањето на ефикасноста и квалитетот на уличното осветлување преку
употреба на штедливи ефикасни светилки (заштеда на енергија од 40% до 60%)
ја оправдува инвестицијата при што имаме релативно краток рок на отплата (од
3 до 6 години). Потрошувачката на електрична енергија може да се намали преку
контрола на осветлувањето и намалување на интензитетот на осветлувањето
во период кога е намалена фреквентноста на улиците. Од изготвените анализи
може да се согледа дека изработката на програмата и примената на мерките за
енергетска ефикасност се неопходни и економски оправдани.
Секоја година потрошувачката на електрична енергија за уличното осветлување
се зголемува како резултат на економскиот развој на општината соодветно се
одвојуваат повеќе средства за оваа комунална дејност. Со цел да се намали
потрошувачката на електрична енергија, а воедно да се намалат трошоците за
одржување на уличното осветление, се зголемува потребата за користење на
ефикасни светилки (поголем животен век на светилките и поквалитетна осветленост) и управување со уличното осветлување.
Просечната годишна потрошувачка на електрична енергија за улично осветление
по жител на ниво на Македонија изнесува 37kWh при просечно користење од
3650 часови годишно. Во споредба со податоците во однос на некои општини
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од Европската унија потрошувачката е двојно помала од таа кај нас, при што
несомнено се нагласува потребата од спроведување на мерките за енергетска
ефикасност во Општината.
Во продолжение се дадени потенцијалите за заштеда на Општина Прилеп по
сектори со спроведување на предвидените мерки за ЕЕ во оваа Програма.
Табела 11 – Годишна заштеда на топлинска енергија по сектори

Р.бр.

Сектор

Број на Грејна повр- Годишна Предвидена Годишна Просечна спе- Предвидена
објекти
шина
потрошу- годишна пот- заштеда на цифична пот- просечна специвачка на рошувачка на енергија рошувачка на фична потрошуенергија
енергија
енергија
вачка на
енергија

1 Социјални
грижи
2 Култура
3 Образование
Основни
Училишта
Средни
Училишта
Вкупно

m2

KWh / год

KWh / год

KWh / год

KWh / m2god

KWh / m2год

5

9.543

1.340.303

362.635

977.668

140,45

38,00

1

650

69.048

59.381

9.667

106,23

91,36

8

21.676

1.886.839

999.736

887.103

87,05

46,12

5

20.391

1.350.330

608.344

741.986

66,22

29,83

19

52.260

4.646.520

2.030.096

2.616.424

88,91

38,85

Дијаграм 7 – Процентуална заштеда на топлинска енергија по сектори
28,36%

37,37%
Социјални грижи
Култура
Основни Училишта
Средни Училишта

33,91%

0,37%

Табела 12 – Годишна заштеда на електрична енергија по сектори
Р.бр. Сектор

Предвидена годишна потрошувачка на
енергија

Годишна заштеда
на енергија

KWh / god

KWh / god

KWh / год

1

Социјални грижи

5

220.363

83.891

136.472

2

Култура

1

81.208

46.198

35.010

3

Образование

4

Основни Училишта

8

262.519

115.592

146.927

Средни Училишта

5

263.327

122.059

141.268

Улично осветление

/

1.610.000

1.610.000

0

19

2.437.417

1.977.740

459.677

Вкупно

44

Број на Годишна потрошувачка
објекти
на енергија
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Дијаграм 8 – Процентуална заштедана електрична енергија по сектори
30,73%

29,69%

Социјални грижи
Култура
Основни Училишта
Средни Училишта

31,96%

Улично осветление

7,62%

Дијаграм 9 – Процентуални заштеди на топлинска и електрична енергија

15%
Годишна заштеда на топлинска енергија

85%

Годишна заштеда на електрична енергија

Вкупниот потенцијал на енергетска заштеда за општината е даден во следниот
дијаграм и истиот е проценет на 3.076 MWh/ год, односно 26,943,245 МКД годишно.
Дијаграм 10 – Проценети енергетски заштеди

Заштеда на енергија
9.000
8.000
7.000
MWh/год

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

Заштеда на енергија
26,943,245 МКД/год
Предвидена
потрошувачка
Моментална
потрошувачка

1.000
0
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9. ДИНАМИЧКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА ЗА ЕЕ
Претходните пресметки и анализи ги прикажуваат резултатите од спроведување
на предложените мерки за ЕЕ. Бидејќи не секоја од мерките би можела да се
примени поединечно т.е. независно од другите, пресметани се и економските
показатели за сумарни предложени мерки за секој од објектите (IRR – внатрешна
повратна стапка). Доколку реализацијата на мерките за ЕЕ би одела по објекти
и според нивната економска оправданост тогаш редоследот за реализација е
даден во следната табела. Според ова приоритет во реализацијата на мерките
за ЕЕ би требало да добие ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески“, а последно
би било ОУ “Блаже Конески“.
Табела 13 – Економска оправданост на ЕЕ мерки по објекти
Опис на мерката

IRR

ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”

37%

ОУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци

28%

ООУ “Рампо Левката”

28%

Дом за стари и изнемоштени лица “Киро Крстески Платник”

25%

ООУ “Климент Охридски”- нова зграда

21%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Бончеица

21%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Гоце Делчев

21%

ООУ “Климент Охридски”- стара зграда

20%

ООУ “Гоце Делчев”

19%

ООУ “Добре Јованоски”

18%

СОУ “Орде Чопела”

16%

СОУ “Ѓорче Петров”

15%

СОЕПТУ “Кузман Јосифоски - Питу”

15%

ООУ “Кочо Рацин”

13%

СОУ “Мирче Ацев”

13%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Тризла

11%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Аличаир

11%

СОУ “Ристе Ристески - Ричко”, нов

5%

ОУ “Блаже Конески”

4%

Иако економските показатели даваат одредени насоки во однос на кои треба да
се подготви динамичкиот план за реализација на програмата за ЕЕ, сепак за да се
направи приоритет за реализација на предложените мерки, покрај економските
показатели, направено е уште едно рангирање на приоритети по објекти земајќи
во предвид некои други, пред се технички критериуми за секој објект. Како највлијателни критериуми за дефинирање на приоритетите по објекти земени се:
46
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потрошена енергија



површина на објектот



бројот на луѓе



состојбата (дотраеност) на објектот(помал-подобра состојба)



рок за поврат на инвестицијата

За секој од овие критериуми доделен е тежински фактор кој се множи со релативниот однос на вредноста на секој критериум со максималната вредност на
тој критериум.
Ваквата методологија на рангирање не резултираше во многу поинаков приоритетен редослед за реализација на предложените мерки за ЕЕ, дадена во следната
табела. Според техничките критериуми (м- технички коефициент) Домот за стари
и изнемоштени лица “Киро Крстески Платник“ е на првото место со убедливо
највисок коефициент.
Табела 14 – Рангирање по технички критериуми
Опис на мерката
Дом за стари и изнемоштени
лица “Киро Крстески Платник”

Потрошена Површина Број на Состојба на Рок на
енергија на објект
луѓе
објект
отплата
738.463

4.410

150

м

IRR

K

6

3,6

70% 25% 48%
68% 13% 40%

СОУ “Мирче Ацев”

455.628

5.485

1.400

6

5,4

СОУ “Ристе Ристески - Ричко”, нов

394.449

5.664

880

7

7,6

67%

5%

36%

ОУ “Блаже Конески”

338.123

3.877

1.023

6

8,3

62%

4%

33%

ООУ “Кочо Рацин”

379.581

1.939

1.113

7

5,5

57% 13% 35%

ООУ “Рампо Левката”

383.126

5.040

777

8

3,2

56% 28% 42%

ООУ “Гоце Делчев”

333.981

4.050

907

8

4,3

54% 19% 37%

СОУ “Орде Чопела”

299.606

4.600

740

8

4,8

53% 16% 35%

СОЕПТУ “Кузман Јосифоски - Питу”

259.534

2.100

2.100

5

5,1

53% 15% 34%

ООУ “Добре Јованоски”

260.599

2.200

1.418

6

4,5

48% 18% 33%

СОУ “Ѓорче Петров”

204.440

2.542

790

8

5,0

45% 15% 30%

ООУ “Климент Охридски”нова зграда

238.373

2.280

930

7

4,1

44% 21% 32%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Гоце Делчев

266.049

1.494

230

6

4,0

38% 21% 29%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Аличаир

172.550

956

210

6

5,9

35% 11% 23%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Тризла

172.000

956

200

6

5,8

35% 11% 23%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Бончеица

211.604

1.727

230

6

4,0

35% 21% 28%

ОУ “Кирил и Методиј” с.
Канатларци
ООУ “Климент Охридски”стара зграда
ЈОУ Градска библиотека
“Борка Талески”

148.704

1.470

200

6

3,3

29% 28% 28%

66.871

820

160

7

4,3

26% 20% 23%

150.256

650

16

7

2,6

25% 37% 31%

MAX

738.463

5.664

2.100

8

8,3
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Несомнено објектите кај кои лошата состојба на објектот алармира на неопходна
санација, се и економски најнеоправдани инвестиции затоа што предвидените
мерки не се само во функција на енергетска заштеда туку и на зголемување на
конфорот во објектот што всушност и претставува битна разлика помеѓу мерки
за заштеда и мерки за енергетска ефикасност што е предмет на оваа студија. Од
таа причина резултатите од двете рангирања се земени како подеднакво важни и
пресметан е збирен коефициент (к - техно-економски коефициент) за приоритет
за секој од објектите, даден во табелата што следи.
Табела 15 – Приоритетна листа за ЕЕ по објекти
Опис на мерката

Рангирање по коеф.

Дом за стари и изнемоштени лица
“Киро Крстески Платник”
ООУ “Рампо Левката”

48%

СОУ “Мирче Ацев”

40%

ООУ “Гоце Делчев”

37%

СОУ “Ристе Ристески - Ричко”, нов

36%

ООУ “Кочо Рацин”

35%

СОУ “Орде Чопела”

35%

СОЕПТУ “Кузман Јосифоски - Питу”

34%

ОУ “Блаже Конески”

33%

42%

ООУ “Добре Јованоски”

33%

ООУ “Климент Охридски”- нова зграда

32%

ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”

31%

СОУ “Ѓорче Петров”

30%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Гоце Делчев

29%

ОУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци

28%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Бончеица

28%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Аличаир

23%

ЈУДГ “Наша Иднина” - Тризла

23%

ООУ “Климент Охридски”- стара зграда

23%

Како што веќе беше напоменато реализацијата на секоја од мерките поединечно
нема да ги даде очекуваните резултати, но во исто време не е неопходно да
сите мерки во еден објект се реализираат како пакет. Оптимизирајќи ја реализацијата на секоја мерка во склоп на неопходни пакет мерки, како и земајќи го во
преглед конечниот приоритет по објекти според претходната табела, изготвен
е предлог акциски / динамички план за реализација на предложените мерки за
ЕЕ во период од три години, т.е. 201- 201. Поделбата на мерките за реализација
е дополнително усгласена и со рамномерна распределба на потребната инвестиција во текот на трите години.
Вака изготвениот динамички план за реализација на програмата за ЕЕ во Општина
48
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Прилеп е даден во табелата што следи. Истиот ќе претрпи промени по изготвување на Инвестициски студии посебно за секој од објектите, што всушност и ќе
ја прецизира сега апроксимативно земената инвестициска вредност. Дополнително динамичкиот план ќе треба да се усогласи и со буџетот на Општината и
нејзината иницијатива за пристапување кон соодветни грантови и / или кредитни
линии, за што повторно напоменуваме дека ќе биде потребно изготвување на
поединечни инвестициски студии.
Табела 16 – Динамички план за реализација на Програма за ЕЕ
Објект

Опис на мерката

Инвестициј Проценета
а (М КД) со енергетска
ДДВ
заштеда
(МКД/год)
Дом за
Термостатски вентили
573.480
279.214
стари и из- Автоматска регулација
666.602
372.285
немоштени
8.912.500
947.308
лица “Киро Промена на фасадни отвори
3.200.000 1.597.516
Крстески Изолација на таван
Платник” Изолација на фасада
2.237.200
340.701
Модернизација - осветлување 2.038.725 1.353.062
ООУ
Термостатски вентили
552.240
160.659
“Рампо
Автоматска регулација
383.562
214.213
Левката”
Изолација на таван
1.680.000
614.562
Модернизација - осветлување 1.851.150
387.536
СОУ “Мир- Термостатски вентили
484.980
173.304
че Ацев” Автоматска регулација
413.751
231.073
Промена на фасадни отвори
5.332.000
485.775
Изолација на таван
2.061.000
753.933
Модернизација - осветлување 4.876.950
812.617
ООУ “Гоце Термостатски вентили
531.000
138.800
Делчев”
Автоматска регулација
331.374
185.067
Изолација на таван
2.450.000
896.236
Изолација на фасада
3.796.100
420.440
Модернизација - осветлување 1.614.990
366.240
СОУ “Ристе Термостатски вентили
283.200
136.296
Ристески - Автоматска регулација
325.396
181.728
Ричко”, нов
Промена на фасадни отвори
7.037.000
491.518
Модернизација - осветлување 5.787.150
957.903
ООУ “Кочо Термостатски вентили
467.280
153.674
Рацин”
Автоматска регулација
366.885
204.899
Промена на фасадни отвори
2.805.500
195.957
Изолација на таван
735.000
268.871
Модернизација - осветлување 2.760.120
466.521
СОУ “Орде Термостатски вентили
796.500
122.660
Чопела”
Автоматска регулација
292.842
163.547
Изолација на таван
2.822.000 1.032.319
Изолација на фасада
2.684.300
204.397
Модернизација - осветлување 1.992.600
273.350
СОЕПТУ
Термостатски вентили
318.600
115.256
“Кузман
Автоматска регулација
275.164
153.674
Јосифоски
Промена на фасадни отвори
2.511.000
366.026
- Питу”
Изолација на таван
660.000
241.435
Изолација на фасада
1.254.600
125.061
Модернизација - осветлување 562.725
99.372

201

201

201*RR (%)

573.480
666.602
8.912.500
3.200.000
2.237.200
2.038.725
552.240
383.562
1.680.000
1.851.150
484.980
413.751
5.332.000
2.061.000
4.876.950
531.000
331.374
2.450.000
3.796.100
1.614.990
283.200
325.396
7.037.000
5.787.150
467.280
366.885
2.805.500
735.000
2.760.120
796.500
292.842
2.822.000
2.684.300
1.992.600
318.600
275.164
2.511.000
660.000
1.254.600
562.725
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48%
55%
9%
50%
14%
66%
26%
55%
37%
16%
34%
55%
7%
37%
11%
23%
55%
37%
9%
19%
47%
55%
3%
10%
31%
55%
3%
37%
11%
9%
55%
37%
4%
6%
34%
55%
13%
37%
8%
12%
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ОУ “Блаже Термостатски вентили
Конески” Автоматска регулација
Промена на фасадни отвори
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
ООУ
Термостатски вентили
“Добре Јо- Автоматска регулација
ваноски”
Изолација на таван
Модернизација - осветлување
ООУ
Термостатски вентили
“Климент Автоматска регулација
Охридски”Изолација на таван
нова
зграда
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
ЈОУ Градска Термостатски вентили
библиотека Автоматска регулација
“Борка
Талески” Модернизација - осветлување
СОУ “Ѓорче Термостатски вентили
Петров”
Автоматска регулација
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
ЈУДГ “Наша Термостатски вентили
Иднина” - Автоматска регулација
Гоце ДелПромена на фасадни отвори
чев
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
ОУ “Кирил Термостатски вентили
и Методиј” Автоматска регулација
с. КанатИзолација на таван
ларци
Модернизација - осветлување
ЈУДГ “Наша Термостатски вентили
Иднина” - Автоматска регулација
Бончеица
Промена на фасадни отвори
Изолација на таван
Модернизација - осветлување
ЈУДГ “Наша Термостатски вентили
Иднина” - Автоматска регулација
Аличаир
Промена на фасадни отвори
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
ЈУДГ “Наша Термостатски вентили
Иднина” - Автоматска регулација
Тризла
Промена на фасадни отвори
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
ООУ
Термостатски вентили
“Климент Автоматска регулација
Охридски”Изолација на таван
стара
зграда
Модернизација - осветлување
СЕ ВКУПНО
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474.360
121.002
288.884
161.336
7.261.750
507.219
3.221.500
432.714
4.646.325
697.730
283.200
106.524
254.318
142.032
1.090.000
222.822
1.640.820
260.910
272.580
104.778
250.149
139.704
1.060.000
387.759
1.985.600
219.917
510.450
138.325
138.060
31.911
76.186
42.549
2.180.175
853.125
354.000
76.555
182.768
102.073
925.000
338.375
2.210.000
220.293
1.810.560
366.991
311.520
111.033
265.082
148.043
2.418.000
168.892
1.720.000
850.106
1.319.200
146.109
879.450
306.178
247.800
61.107
145.887
81.475
975.000
481.888
1.368.375
207.919
177.000
92.489
220.810
123.319
1.573.250
100.336
1.727.000
631.756
584.250
110.909
318.600
68.351
163.183
91.135
1.798.000
114.665
1.100.000
402.392
1.212.100
134.247
1.454.475
222.181
318.600
68.351
163.183
91.135
1.798.000
114.665
1.100.000
402.392
1.212.100
134.247
1.402.200
217.808
141.600
25.481
60.835
33.975
410.000
149.982
745.380
109.096
137.173.031 28.361.311 46.024.129

16.11.2012 година
474.360
288.884
7.261.750
3.221.500
4.646.325
283.200
254.318
1.090.000
1.640.820
272.580
250.149
1.060.000
1.985.600
510.450
138.060
76.186
2.180.175
354.000
182.768
925.000
2.210.000
1.810.560
311.520
265.082
2.418.000
1.720.000
1.319.200
879.450
247.800
145.887
975.000
1.368.375
177.000
220.810
1.573.250
1.727.000
584.250
318.600
163.183
1.798.000
1.100.000
1.212.100
1.454.475
318.600
163.183
1.798.000
1.100.000
1.212.100
1.402.200
141.600
60.835
410.000
745.380
45.950.841 45.198.061

22%
55%
3%
12%
8%
36%
55%
20%
9%
37%
55%
37%
9%
24%
19%
55%
38%
17%
55%
37%
8%
15%
34%
55%
3%
49%
9%
33%
21%
55%
49%
8%
51%
55%
2%
37%
14%
17%
55%
2%
37%
9%
9%
17%
55%
2%
37%
9%
9%
12%
55%
37%
8%
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10. ФИНАНСИСКИ ПЛАН
Досегашните презентирани анализи покажуваат огромен потенцијал за енергетска заштеда во Општина Прилеп од дури 37,6% од сегашната потрошувачка на
енергија кај разгледуваните објекти. Но сепак за реализација на оваа Програма
пресуден е финансискиот потенцијал на општината диктиран од планираниот
буџет, како и од кредитоспособноста на општината и потенцијални други извори
на финансирање:
 Кредити од банки
 Донации
 Владини институции
 Фондови за специјални намени
 Невладини организации
Буџетот на општина Прилеп за 2011 година се состои од:
Табела 17 – Буџет на Општината
БУЏЕТ ОПШТИНА ПРИЛЕП
Вкупни приходи
Вкупни тековно оперативни приходи
Вкупни капитални приходи
Вкупни расходи

2011

%

1.003.441.000
938.741.000

94%

64.700.000

6%

1.003.441.000

Тековно оперативни расходи

765.610.000

76%

Капитални расходи

237.831.000

24%

Од расходните ставки дадени во следната табела е евидентно дека расположиви
средства за реализирање на предложените мерки за ЕЕ остануваат во износ од
47.428.000,00 ден.
Табела 18 – Расположиви расходни позиции
Расходи за инвестиции
Резерви
Поправки и тековно одржување
Одржување на згради
Одржување на други градби
Поправки и одржување на машини
Поправки и одржување на друга опрема
Капитални расходи
Реконструкција на деловни објекти
Реконструкција на капацитети во енергетика
Реконструкција на други објекти
Вкупно соодветно наменски категории расходи

2.500.000
7.082.000
6.900.000
1.604.000
5.442.000
16.400.000
2.000.000
5.500.000
47.428.000
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Наведените категории на расходи претставуваат 34.6% од вкупно потребната инвестиција за реализирање на оваа Програма, што значи дека истата би се реализирала за
време од неполни три години. Но сепак веројатно не е можно да целокупниот предвиден
фонд за овие расходи се употреби за мерките за ЕЕ. Земајќи ги во предвид целите на
националната стратегија за ЕЕ, Општината и покрај големиот потенцијал за енергетски
заштеди, заради лимитираност во расположивите средства за финансирање, треба
да се фокусира на реализација на најоправданите мерки чија што заштеда понатаму
ќе ја употреби за реализација на наредните мерки за ЕЕ.
Динамичкиот план претставува идеално сценарио во кое Општина во тек на трите
наредни години би ја реализирала оваа Програма постигнувајќи максимално можни
исплатливи резултати. За да истиот би можел евентуално да се оствари, во табелата што
следи е даден финансиски план каде што се земени делумно расположивите средства
од буџетот на Општината (земен е дел од горенаведените расходни позиции) а дополнети со евентуални донации и/или кредити намален за нето пресметаните заштеди.
Табела 19 – Финансиски план за реализација на Програма за ЕЕ
ОПШТИНА ПРИЛЕП - ФИНАНСИСКИ ПЛАН
Објект

Инвести- Проценета
ција (М КД) енергетска
со ДДВ
заштеда
(МКД/год)

Дом “К.К. Платник”
17.628.507
ООУ “Рампо Левката”
4.466.952
СОУ “Мирче Ацев”
13.168.681
ООУ “Гоце Делчев”
8.723.464
СОУ “Р.Р. Ричко”, нов
13.432.746
ООУ “Кочо Рацин”
7.134.785
СОУ “Орде Чопела”
8.588.242
СОЕПТУ “К. Ј. Питу”
5.582.089
ОУ “Блаже Конески”
15.892.819
ООУ “Добре Јованоски”
3.268.338
ООУ “Климент
4.078.779
Охридски”- нова зграда
ЈОУ Градска библиотека
2.394.421
“Борка Талески”
СОУ “Ѓорче Петров”
5.482.328
ЈУДГ “Наша Иднина” 6.913.252
Гоце Делчев
ОУ “Кирил и Методиј”
2.737.062
с. Канатларци
ЈУДГ “Наша Иднина” 4.282.310
Бончеица
ЈУДГ “Наша Иднина” 6.046.358
Аличаир
ЈУДГ “Наша Иднина” 5.994.083
Тризла
ООУ “Климент
Охридски”- стара зграда 1.357.815
СЕ ВКУПНО
137.173.031
Сопствени средства
71.142.000
Донации / кредити
37.234.871
Од заштеди
28.796.160
СЕ ВКУПНО
137.173.031
52

ИНВЕСТИЦИИ
201

201

КУМУЛАТИВНИ НЕТО ЗАШТЕДИ
20101011

4.890.087
1.376.970
2.456.702
2.006.783
1.767.444
1.289.922
1.796.274
1.100.824
1.920.002
732.288

17.628.507
4.466.952
13.168.681
8.723.464
608.596 12.824.150
834.165 6.300.620
6.595.642 1.992.600
593.764 1.222.725 3.765.600
15.129.575 763.244
1.640.820 1.627.518

4.645.582 4.645.582 4.645.582
1.308.121 1.308.121 1.308.121
2.333.867 2.333.867 2.333.867
1.906.443 1.906.443 1.906.443
302.122 1.679.072 1.679.072
340.644 1.225.426 1.225.426
1.446.777 1.706.460
255.483
579.250 1.045.783
1.555.780 1.824.002
247.865
695.674

990.482

522.729

232.258

3.556.050

940.958

927.585

214.246

2.180.175

70.737

881.206

1.104.287

536.768

4.945.560

169.696

1.049.073

1.730.360

6.913.252

1.643.842

832.389

2.737.062

790.770

1.058.808

4.282.310

1.005.868

1.032.971

481.783

5.564.575

151.511

981.322

1.028.598

481.783

5.512.300

151.511

977.168

318.535

1.357.815

302.608

28.361.311 46.024.129 45.950.841 45.198.061 11.092.264 17.703.896 26.943.245
28.456.800 23.714.000 18.971.200
17.567.329 11.144.577 8.522.965
11.092.264 17.703.896
46.024.129 45.950.841 45.198.061
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Општина Прилеп припаѓа на поголемите општини во Република Македонија, треба
во рамките на својот буџет треба да издвои ставки за реализирање на проекти кои ќе
резултираат со заштеда на енергија во општинските објекти. Проектите предвидени
со оваа Програма, како што е предвидено со финансискиот план, Општината треба
да ги спроведе со финансии обезбедени од сопствениот буџет и од други извори.
Донаторските организации, како што се УСАИД, Светска Банка, Ундп, билатералните
грантови фондови со Германија, Австрија, Јапонија, Швајцарија бараат целосни и
прецизни раководни, технички и финансиски издржани проекти. Во ЕУ и Македонија
има повеќе фондови и поволни кредитни линии погодни за финансирање мерки
за ЕЕ и обновливи извори на енергија и нивна промоција, а подолу се наведени
тековните.*
Табела 20 – Фондови и кредитни линии*
ЕУ Структурни и
кохезиски фондови

Финансиски/ меѓународни институции

Трети страни

ИПА претпристапни
фондови

Програма за кредитни линии за одржлива
енергија на ЕУ/ЕБРД за Западен Балкан,
"WeBSECLF"

Компанија за
енергетски сервис
(ЕСКО)

CIP

Кредити за ЕЕ на Прокредит банка

Приватни јавни
партнерства - ППП

FP7 - Финансирање
на истражувачки
проекти и програми

Green for growth Fund

Intelligent Energy
Europe

Проекти на УСАИД

ГЕФ проект

Светска банка

УНДП

Проект за енергетска ефикасност

Дополнително општината може за своите проекти од јавно приватно партнерство
да ги искористи иследните финансиски извори:
МБПР - Македонска Банка за подршка на развојот
Кредити за енергетска ефикасност и одржливи извори на енергија
ЕБРД - Европска Банка за обнова и развој
Кредитна линија за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија на ЕБРД
(Western Balkans Sustainable Energy Credit Line – WeBSEFF)

* Превземено од: Компендиум - Материјали за тренинг програма за енергетска ефикасност за единиците на
локална самоуправа; УНДП; Скопје 2010
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11. ПРЕДИЗВИЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Од досега изложеното евидентни се можностите за спроведување на мерките
за енергетска ефикасност во Општината. Реализирањето на овие мерки се базира на креираната база на податоци (за објектите под општинско управување),
стручниот тим за енергетска ефикасност во општината и насоките на дејствување
дадени во програмата.
Развојот на енергетската ефикасност во општината е инертен поради постоење
на повеќе правни / финансиски и институционални бариери кои е неопходно да
се надминат, а тука би ги наброиле најзначајните:
Правни / Финансиски бариери:
 Отежнато е пристапувањето до надворешните фондови за потребите на
енергетската ефикасност;
 Зголемени каматни стапки се отежнувачкиот фактор во можноста општината
да аплицира за кредит и да обезбеди средства за примена на мерките за
енергетска ефикасност;
Институционални бариери:
 Општинската управа (по децентрализацијата) има недоволно вработени во
однос на зголемениот број на обврски;
 Вработените службеници во општината имаат недоволно време / финансиски средства за да можат во целост да се посветат на имплементација на
енергетската ефикасност во зградите под општинска управа;
 Се почесто се посочуваат и превземаат активностите од краткорочното
планирање, а не се посветува потребното внимание на долгорочните цели
на општината
 Постои недоволна промоција за развој и имплементација на проекти за
енергетска ефикасност;
За успешно реализирање на активностите и планираните насоки на дејстување
општината ќе наиде на одредени предизвици и пречки, коишто можат да се
групираат во неколку категории:
Обезбедување на финансиски средства:
 Градоначалникот и општинскиот совет треба во рамките на општинскиот
буџет да издвојат средства кои што ќе бидат наменети за спроведување на
мерките и приоритетите предвидени со програмата.
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Овозможување пристап до поволните кредитни линии и донатори за помош
како: IPA фондовите, EBRD, UNDP, USAID и странски амбасади во Република
Македонија.
Анимирање на родителите на децата за финансиска помош во училиштата,
со цел да изврши реновирање на објектите и со тоа да се подобрат условите
за учење на нивните деца.
Отворање соработка со фирмите во општината кој преку доброволно донирање средства ќе допринесат за подобрување на енергетската ефикасност
во општината.
Создавање пристап до банките и нивно анимирање за можно кредитирање
на проекти од областа на енергетската ефикасност
Општината треба во континуитет да врши мониторинг на енергетските системи во општинските објекти. Изградената база на податоци треба да биде
подлога за брзо увидување и укажување на недостатоците.
Тимот во општината задолжен за енергетска ефикасност треба да има јасно
определени цели и активности. Добрата организација ќе допринесе за ефикасно реализирање на програмата за енергетска ефикасност во општината.

Подигнување на свеста на населението
 Потребно е да се креира кампања чија цел ќе биде да се подигне свеста на
населението во однос на енергетската ефикасност. Преку кампањата населението ќе се запознае со предностите и погодностите што ги носи енергетската
ефикасност и ќе му бидат презентирани други успешни примери. Оваа кампања треба да биде помогната од Министерството за локална самоуправа,
невладини организации, Министерство за образование и општината.
Употреба на базата на податоци
 Креираната база на податоци треба константно да се одржува и надополнува.
Тоа е поради потребата од увид и анализи на потрошувачката на енергија
на општината.
Ангажирање на локалната самоуправа во спроведувањето на програмите за
енергетска ефикасност
 Општината треба континуирано да работи на создавање и реализирање на
планови за енергетска ефикасност.
 Базата на податоци треба да биде главна алатка за анализа на потрошувачката на енергија на општината. Потребно е нејзино константно ажурирање
со нови податоци. На почеток од годината Анализата на резултатите од
изминатата година треба да покаже колкави се ефектите од мерките за
енергетска ефикасност и според тоа да се направи план за активностите во
наредната година.
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12. ЦЕЛИ И ПРИДОБИВКИ НА ОПШТИНАТА
Целта на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Прилеп е да се
намалат буџетските трошоци за енергија. Подеднакво важен е и еколошкиот
аспект односно намалувањето на емисијата на штетни гасови во атмосферата.

12.1 Долгорочни цели
Долгорочни цели односно очекувани резултати од мерките за енергетска ефикасност на општината се:


Намалување на просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2)



Намалување на CO2 емисиии во атмосферата



Реконструкција на постоечките енергетски ситеми



Реконструкција на постоечките општински објекти



Подобрување на внатрешниот конфор во детските градинки, основните и
средните училишта



Навремено откривање на енергетските системи со голема потрошувачка и
нивно реконструирање



Примена на природен гас за загревање



Користење на обновливи извори на енергија

Активности кои општината треба да ги превземе за да ги оствари овие цели се:


Среднорочни и долгорочни планирања на потрошувачката на енергија



Одржување на базата на податоци



Мерење и следење на потрошувачката на енергија



Следење и применување на најдобрите практики од областа на енергетската
ефикасност



Изнаоѓање на финансиски средства за реализација на проекти



Креирање на кампањи чија крајна цел е подигање на социјалната свест кај
населението

За реализирање на активностите произлезени од оваа програма општината
треба да ги вклучи:


Советниците и службениците од општината



Корисниците на услугите од општината



Снабдувачите со енергија



Владини организации и министерства
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Донаторски институции
Невладини организации
Финансиски институции

Придобивки кои што би ги имале општината и населението од спроведувањето
на програмата за енергетска ефикасност се:
 Намалување на трошоците за енергија
 Заштеда во општинскиот буџет
 Подобрување на општинската инфраструктура
 Подобрување на конфорот и здравјето на луѓето (посебно на децата во
училиштата)
 Подобрување на уличното осветлување
 Подобрување на животниот стандард

12.2 Среднорочни цели
Среднорочните цели се однесуваат за периодот од 201 - 201година.
 Намалување на просечната потрошувачка на енергија (KWh/m2)
 Намалување на општинските трошоци за енергија за 37%
 Замена на оштетени прозори и врати, поставување на изолација на зидните
и тавански површини
 Реконструирање на котларите во објектите
 Подобрување на внатрешниот конфор во општинските објекти, посебно во
училиштата во руралните средини
 Замена на светилките од уличното осветлување
 Намалување на штетната емисија на гасови
 Континуирана работа на тимот за енергетска ефикасност и констанатно
реализирање на проекти од ЕЕ

12.3 Краткорочни цели






Организација на тимот за енергетска ефикасност
Реализирање на проектите предвидени во првата фаза од програмата
Регулирање (намалување) на греењето во објектите каде што има прегреаност односно регулирање на греењето во и вон работно време
Замена на старите светилки со енергетски ефикасни светилки
Намалување на специфичната потрошувачка на енергија по м2 во општинските објекти
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13. ЕФЕКТИ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Со реализацијата на програмата за енергетска ефикасност односно примена на
мерките предвидени во неа се влијае и врз животната средина. Преку намалената потрошувачка на електрична енергија индиректно се влијае на емисијата
на штетни гасови во атмосферата додека со намалената количина на согорено
гориво директно се намалува емисијата на стакленички гасови.
Во следните табела се претставени намалените емисии на штетни гасови на
годишно ниво од заштедено гориво и електрична енергија.
Табела 21 – Намалена емисија на штетни гасови од заштедено гориво
Заштеда на
гориво

Намалени
емисии (t)

Намалени
емисии (t)

Намалени
емисии (t)

Вкупно намалени емисии (t)

литри (L)

CO2

CH4

N2O

CO2e

353.571

945,6

0,5

10,6

956,7

Табела 22 – Намалена емисија на штетни гасови од заштедена електрична енергија
Заштеда на електрична енергија

Намалени
емисии (t)

Намалени
емисии (t)

Намалени
емисии (t)

Вкупно намалени емисии (t)

KWh/год

CO2

CH4

N2O

CO2e

459.677

547,1

0,1

1,5

548,7

Табела 23 – Намалена емисија на штетни гасови од заштедена енергија
Р.бр. Сектор

1
2
3

4

Број на Годишна заш- Годишна заштеобјекти теда на топлин- да на електричска енергија
на енергија

Социјални грижи
Култура
Образование
Основни Училишта
Средни Училишта
Улично осветление
Вкупно

Годишна
заштеда на
енергија

Годишна заштеда на
CO2e

KWh / год

KWh / год

KWh / год

CO2e (t)

5
1

977.668
9.667

136.472
35.010

1.114.140
44.677

520
45

8
5
/
19

887.103
741.986

146.927
141.268
0
459.677

1.034.030
883.254
0
3.076.101

500
440

2.616.424

1.505

Дијаграм 11 – Процентуална распределба на заштеди на CO2
Средни Училишта 440

Основни Училишта 500
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Социјални грижи 520

Култура 45
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14. ОРГАНИЗАЦИЈА И КОНТРОЛА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА
Програмата за ЕЕ на Општината, како среднорочен план, треба да се реализира
под водство на тимот за ЕЕ во рамките на Општината. Членовите на тимот за ЕЕ се
дел од организациската структура на Општината назначени од Градоначалникот.
Покрај овој тим во реализација на Програмата мора да бидат вклучени и други
претставници од Општината како и експерти за одредени области поврзани со
енергетиката.
Тимот за ЕЕ при Општина Прилеп го сочинуваат:
 Дејан Стојчески, локална самоуправа
 Винета Иваноска, локална самоуправа
Надлежности на тимот за ЕЕ како одговорен за спроведување на оваа Програма
се следните:
- Ажурно водење на базата на податоци и изготвување извештаи
- Учество во подготвување на буџетот за сите расходи поврзани со енергетските
системи, како и расходи предвидени за имплементација на мерките за ЕЕ
- Спроведува проекти предвидени во Програмата за ЕЕ, изготвува извештај
за нивниот тек
- Организира јавни презентации за зголемување на свеста на граѓаните за
добивање максимален ефект од Програмата за ЕЕ
- Соработува со консултански фирми и експерти за изработка на квалитетни
инвестициски студии за проектите
- Следи можности за финансирање на предвидените мерки за ЕЕ преку разни
странски донации и/или кредитни линии
- Соработува со невладини организации и донори за изнаогање решиние за
поефикасен механизам за финансирање
- Активно учествува во размена на ставови и искуства со владините институции поврзани со креирање стратегии за остварување на ЕЕ потенцијал
- Координирање на активностите со визијата и стратегиите за развој на
Општината
- Следење на остварувањето на целите зацртани во оваа Програма
- Изготвување на извештаи за остварените резултати
- Проценка на нови потенцијали за подобрување на ЕЕ на Општината и давање
предлози за нивно вклучување во реализација
- Подготовка на тригодишни акциски планови
- Изготвување на едногодишни финансиски планови усогласени со буџетот
на Општината и надворешните финансиски можности
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Тимот за ЕЕ има клучна улога во успешноста на реализацијата на оваа програма. Истиот е предводен од Раководител на тимот, кој ја раководи и организира
активноста на сите членови и е одговорен за развој на потенцијалите за ЕЕ на
Општината. За својата работа директно одговара и соработува со Градоначалникот на Општината.
Членовите на тимот за ЕЕ се од различни сектори на Општината за да нивното
искуство и заеднички активности резултираат во максимално можен ефект при
реализација на Програмата за ЕЕ.
Една од најодговорните функции на тимот за ЕЕ е контролата и контролниот
механизам врз спроведувањето на мерките за ЕЕ и добиените резултати од
имплементираните мерки. За да се постигне и одржува потребното ниво на
конфор потрошувачката на енергија во повеќето згради е за 25-30% повисока
од реалната потреба. Потенцијалот за заштеда на енергија кај овие објекти е
значително изразен, па одтука се јавува и потребата за имплементација на мерките за енергетска ефикасност со цел потрошувачката на енергија да се намали
на оптимално ниво.
Планирано е следење на резултатите од спроведените мерки за енергетска
ефикасност преку мерења во различни временски периоди и споредба на
резултатите со пресметаните. За анализирање на резултатите потребно е со
мерењата да се опфатат следниве показатели:
 Потрошувачка на енергија (топлинска и електрична)


Состојбата во објектите (степен на осветленост, температурни разлики и
влажност)

 Заштеда на финансиски средства
Потрошената електрична енергија ќе се мери преку електричното броило поставено во секој објект, притоа споредувајќи ја потрошената електрична енергија
пред и после спроведувањето на мерките. Поголемиот дел од електричната
енергија е искористена за осветлување во објектите, со што спроведувањето на
мерката за поефикасно осветлување допринесува до поквалитетно осветлување
во просториите а воедно се намалуваат трошоците за одржување и енергија.
Енергетските заштеди од топлинска енергија се одредуваат со пресметка или
преку мерења пред и после спроведувањето на мерките со утврдена динамика
во текот на целата година. Како мерни уреди кои најточно можат да ја измерат
промената се мерачите на нафта што би ја регистрирале реалната потрошувачка на
секој од објектите. Понатаму може да се користат и дата логери кои имаат во себе
вградено сензори преку кои во просториите се мерат температурните разлики,
притисок и влажност, осветление итн, со што би се пресметувала потрошената
енергија. Со анализа на снимените (претходно наведени) големини веднаш се
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идентификуваат заштедите на енергија во определениот временски период како
и проблемите во работата на системот. Доколку се забележат одредени одстапувања причинети од човечка фактор или грешка во системот потребно е да се
најдат причините и соодветно да се отстранат. Во случај добиените резултати да
се како претпоставените или подобри, тогаш се донесува заклучок дека целта
од примената на мерките за енергетска ефикасност е постигната. Единствено е
битно да мерените податоци и евидентираните големини да бидат еднозначни
односно пред и по имплементирање на мерките за ЕЕ да се мерат исти големини
во исти единечни мерки.
Како извори на информации, а со цел да се добијат попрецизни податоци ќе се
користат:
• Сметките од добавувачите на нафта и огревно дрво
•

Сметки од дистрибутерот на електрична енергија

•

Податоци за потрошувачката на енергија декларирани од производителот
на опремата

•

Методи за мерење на енергија дата логери, броила за електрична енергија,
мерач на проток итн.
Притоа треба да се наведе дека степенот на точност на податоците е од +5%. За
точност на постигнатите заштеди и начини на мерење општината ќе консултира
надворешни советници и специјализирани фирми.
Во табелата што следи се дадени контролните механизми за реализација на оваа
Програма, што треба да бидат спроведени од страна на тимот за ЕЕ.
Активност

Рок на превземање

Акциски план за реализација на програмата за ЕЕ

Секои 3 години

Финансиски план за реализација на програмата за ЕЕ

Секоја година

Извештај за проект со ажурирање на база на податоци

По изведба на секој проект

Мониторинг на енергетска потрошувачка и заштеди

Континуирано - месечно

Извештаи за енергетските промени

Континуирано - квартално

Информациите за постигнатите резултати од активностите во програмата за
енергетска ефикасност ќе бидат доставени до:
•

Градоначалникот и другите одговорни лица од општината

•

Целокупната јавност

•

Вклучените страни во финансирање и спроведување на проектите за енергетска ефикасност
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15. ПРИМАРНИ ЗАКОНИ КОИ ЈА ВКЛУЧУВААТ ЕНЕРГЕТСКАТА
ЕФИКАСНОСТ
Врз основа на законската рамка за енергетска ефикасност која е опфатена во
неколку закони изработена е Програмата за енергетска ефикасност за општината. Целосното планирање, подготовка, имплементирање и употреба на мерките
за енергетска ефикасност опфатени со програмата се во склад со постојната
законска рамка.
При изработка на Програмата за ЕЕ на Општината земени се во предвид насоките дадени во:
- Законот за енергетика (Сл. Весник 16/11)
- Стратегија за ЕЕ на РМ
- Стратегија за унапредување на ЕЕ во РМ до 2020
- Стратегија за развој на енергетиката во РМ до 2030
- Правилник за ЕЕ на градежни објекти (Сл. Весник 143/08)
- Директива 2002/91/EC за енергетски перформанс на зградите
- Прв акционен план за ЕЕ на РМ до 2018 год.
- Втор национален извештај на РМ кон Рамковната конвенција на ОН за климатски промени
- Уредба за индикативни цели за заштеда на енергија во РМ (Сл. Весник 112/11)
Програмата треба да биде усвоена и усогласена со активностите на
- Агенција за енергетика на РМ
- Министерство за економија на РМ
- Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ
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16. ЗАКЛУЧОК
Во деновите кога постои финансиска и еколошка загриженост насекаде во светот,
а особено во земјите во развој како што е Р.Македонија, важно е да се сведат
работните трошоци за нормално функционирање на минимум. Ова се однесува
и на општинските управи, како посебни структури кои се грижат за нормално
функционирање на општинските јавни објекти (училишта, градинки, здравствени
домови, интернати, спортски сали и сл.). Една од разликите помеѓу општините
кои одлично се справуваат со потешкотиите за нормално функционирање и
општините кои многу тешко успеваат да се соочат со проблемите е во тоа што
првите ги редуцирале нивните непотребни трошоци за енергија пред да биде
многу доцна.
Непотребни трошоци во оден објект се дел од вкупните трошоци, за кои до
неодамна се зборуваше дека се „работни трошоци”. Со водење на неефикасен
објект, всушност се врши натплаќање на снабдувачот со енергија. Тоа едноставно
е непотребно.
Со добро изработена стратегија за енергетска ефикасност, потрошувачката на
енергија на општинско ниво би можела да се рационализира и да резултира
во големи енергетски заштеди. Стратегијата за ЕЕ се изготвува на основа на
поединечно изработени програми од различни области. Една од тие програми
е и оваа која што го разгледуваше потенцијалот за енергетска заштеда, како и
можноста за реализирање на ЕЕ општински објекти.
Резултатите од Програмата за ЕЕ на Општина Прилеп покажуваат вкупен потенцијал за енергетска заштеда од 37,6 % во општинските објекти, односно вкупна
годишна заштеда од 26,943,245 денари, што крајно значи дека предвидената
инвестиција би се вратила од заштедите за 5,1 години. Предочениот потенцијал
за енергетска заштеда е доста висок и истиот би требало да биде дел од приоритетите на Стратегијата за ЕЕ на Општина Прилеп.
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ПРИЛОЗИ
P.1. рашалник за утврдување состојба на објектот
P.2. Тригодишен акциски – динамички план
P.3. Финансиски план за реализација на Програмата за ЕЕ

Прилог 1 – Прашалник

Прашалник за Програма за енергетска ефикасност на
јавните објекти
Одговарањето на прашалникот со внесување на детални и прецизни информации ќе допринесе да се добие реална слика за објектот и неговата потрошувачка на енергија, како и за поквалитетна изработка на Програмата за ЕЕ
на општината.
Општи податоци
Име на објектот
Адреса
Населено место
Одговорно лице:

Лице за контакт:

Име:

Име:

Презиме:

Презиме:

Телефон:

Телефон:

Факс:

Факс:

e-mail:

e-mail:

Сектор (образование,социјална заштита,здраствена
заштита)
Подсектор (основно училиште ,градинка, здраствен
дом, интернат...)
Корисник (општина, град, министерство, друга
институција, приватна институција)
Сопственост (општина, град, министерство, друга
институција, приватна институција)
Коментар
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Напомена: Во прилог ни се потребни сметките за електрична енергија и енергенс за
греење за изминатите 3 години.
Генерални информации
Година на градба:
Година на последно реновирање
Вид на реновирање
Вид на мерки за енергетска ефикасност кои се
имплементирани
Тип на градба:

 Масивна
 Полумасивна
 Монтажна

Состојба на објект и термални карактеристики (описно)
Под
Врати и прозорци ( дрвени, ПВЦ, алуминиумски /
термопан, обично стакло )
Надворешни зидови (состав и дебелина)
Кров и кровна конструкција
Просторна поставеност
Насока на влезот (север, југ, исток, запад)

Површина и волумен
Генерални информации за објектот
Напомена: Единечна квадратура по кат
Меѓуспратни висини

 Подрум
 Приземје
 Кат
број на катови




Подрум
Приземје
Кат

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Вкупна површина на објектот (м2)
Вкупна греана површина на објектот (м2)
Вкупен греан волумен на објектот Ve (м3)
Вкупна ладена површина на објектот (м2)
Вкупен ладен волумен на објектот Vec (м3)
Општи забелешки за објектот
Користење на објектот
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Број на вработени
Број на корисници
Број на работни денови во една седмица
Број на работни часови во работен ден
Општи забелешки за употребата на објектот
Годишна потрошувачка на електрична енергија (KWh)
1.

2008

(KWh)

1.

(денари)

2.

2009

(KWh)

2.

(денари)

3.

2010

(KWh)

3.

(денари)

Систем на греење
Вид на енергенс за греење









Нафта
Мазут
Дрва
Јаглен
Електрична енергија
Гас
друо

Годишна потрошувачка на гориво по грејна сезона
(во соодветна мерна единица)
1. 2008
2. 2009
3. 2010

(
(
(

)
)
)

Тип на систем на греење

1.
2.
3.

( денари )
( денари )
( денари )

 индивидуално по просторија
 индивидуален централен систем
 систем на градско (централно) греење

Часови на активно греење во денот
Тип на котел
Година на производство на котелот
Вкупен топлински капац. на котелот (KW)
Тип на радијатор / број на чланци

 гусан
 алуминиумски
 панелен
 цевен регистар

број
број
број
број

Димензии на грејните тела
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 вода - воздух
 вода - вода
 земја - вода
 друга комбинација

Вкупен капац. на топлинската пумпа (KWh)
Индивидуално греење по простории со електрични
греалки ?

 Да
 Не

Инсталиран капацитет на електричните греалки (KWh)
Генерални забелешки на системот за греење
Систем на ладење на објектот
Вид на ладење

 индивидуално по простории
 централно

Вкупна инсталирана моќност на ладилните единици
/ системи (KW)
Инсталирана моќност на индивидуалните сплит
ладилни еднинци / број

2.5 KW
3.5 KW
5 KW

количина
количина
количина

Генерални забелешки на системот за ладење
Систем за вентилација на објектот
Вентилиран волумен ( м3 )
Вкупен проток на воздух (м3/h)
Вкупна инсталирана моќност на системот
Генерални забелешки за системот за вентилација
Подготовка на топла санитарна вода
Гориво
Вкупна инсталирана моќност на системот (KW)
Систем со соларни колектори
Број на колектори
Површина
Капацитет на бојлер
Инсталирана моќност на системот
Генерални забелешки за системот за топла
санитарна вода
Систем на внатрешно електрично осветлување
Број на светилки со жаречко влакно
Вкупна инсталирана моќност на светилки со
жаречко влакно (KW)
Број на неонски светилки
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Вкупна инсталирана моќност на неонски светилки
(KW)
Број на метал - халогени светилки
Вкупна инсталирана моќност на метал - халогени
светилки (KW)
Генерални забелешки за системот за внатрешно
електрично осветлување
Систем на надворешно електрично осветлување
Број на светилки
Вкупна инсталирана моќност на светилки (KW)
Останати потрошувачи на електрична енергија
Вкупно инсталирана моќност на останата опрема:
кујна, компјутери (KW)

Прилог 2А

Тригодишен акциски – динамички план за реализација
на Програмата за ЕЕ
Објект

Опис на мерката

Дом за
стари и
изнемоштени лица
“Киро
Крстески
Платник”

Термостатски вентили
Автоматска регулација
Промена на фасадни отвори
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
ООУ
Термостатски вентили
“Рампо
Автоматска регулација
Левката”
Изолација на таван
Модернизација - осветлување
СОУ “Мир- Термостатски вентили
че Ацев”
Автоматска регулација
Промена на фасадни отвори
Изолација на таван
Модернизација - осветлување
ООУ “Гоце Термостатски вентили
Делчев”
Автоматска регулација
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
СОУ “Ристе Термостатски вентили
Ристески Ричко”, нов Автоматска регулација
Промена на фасадни отвори
Модернизација - осветлување
68

Инвестициј а Проценета
(М КД) со ДДВ енергетска
заштеда
(МКД/год)
573.480
666.602
8.912.500
3.200.000
2.237.200
2.038.725
552.240
383.562
1.680.000
1.851.150
484.980
413.751
5.332.000
2.061.000
4.876.950
531.000
331.374
2.450.000
3.796.100
1.614.990
283.200
325.396
7.037.000
5.787.150

279.214
372.285
947.308
1.597.516
340.701
1.353.062
160.659
214.213
614.562
387.536
173.304
231.073
485.775
753.933
812.617
138.800
185.067
896.236
420.440
366.240
136.296
181.728
491.518
957.903

201

201

201

573.480
666.602
8.912.500
3.200.000
2.237.200
2.038.725
552.240
383.562
1.680.000
1.851.150
484.980
413.751
5.332.000
2.061.000
4.876.950
531.000
331.374
2.450.000
3.796.100
1.614.990
283.200
325.396
7.037.000
5.787.150
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ООУ “Кочо
Рацин”

СОУ “Орде
Чопела”

СОЕПТУ
“Кузман
Јосифоски
- Питу”

ОУ “Блаже
Конески”

ООУ
“Добре Јованоски”
ООУ
“Климент
Охридски”нова
зграда
ЈОУ Градска
библиотека
“Борка
Талески”
СОУ “Ѓорче
Петров”

ЈУДГ “Наша
Иднина” Гоце Делчев

ОУ “Кирил
и Методиј”
с. Канатларци
ЈУДГ “Наша
Иднина” Бончеица

Термостатски вентили
Автоматска регулација
Промена на фасадни отвори
Изолација на таван
Модернизација - осветлување
Термостатски вентили
Автоматска регулација
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
Термостатски вентили
Автоматска регулација
Промена на фасадни отвори
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
Термостатски вентили
Автоматска регулација
Промена на фасадни отвори
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
Термостатски вентили
Автоматска регулација
Изолација на таван
Модернизација - осветлување
Термостатски вентили
Автоматска регулација
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
Термостатски вентили
Автоматска регулација
Модернизација - осветлување
Термостатски вентили
Автоматска регулација
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
Термостатски вентили
Автоматска регулација
Промена на фасадни отвори
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
Термостатски вентили
Автоматска регулација
Изолација на таван
Модернизација - осветлување
Термостатски вентили
Автоматска регулација
Промена на фасадни отвори
Изолација на таван
Модернизација - осветлување

467.280
366.885
2.805.500
735.000
2.760.120
796.500
292.842
2.822.000
2.684.300
1.992.600
318.600
275.164
2.511.000
660.000
1.254.600
562.725
474.360
288.884
7.261.750
3.221.500
4.646.325
283.200
254.318
1.090.000
1.640.820
272.580
250.149
1.060.000
1.985.600
510.450
138.060
76.186
2.180.175
354.000
182.768
925.000
2.210.000
1.810.560
311.520
265.082
2.418.000
1.720.000
1.319.200
879.450
247.800
145.887
975.000
1.368.375
177.000
220.810
1.573.250
1.727.000
584.250

16.11.2012 година
153.674
204.899
195.957
268.871
466.521
122.660
163.547
1.032.319
204.397
273.350
115.256
153.674
366.026
241.435
125.061
99.372
121.002
161.336
507.219
432.714
697.730
106.524
142.032
222.822
260.910
104.778
139.704
387.759
219.917
138.325
31.911
42.549
853.125
76.555
102.073
338.375
220.293
366.991
111.033
148.043
168.892
850.106
146.109
306.178
61.107
81.475
481.888
207.919
92.489
123.319
100.336
631.756
110.909

467.280
366.885
2.805.500
735.000
2.760.120
796.500
292.842
2.822.000
2.684.300
1.992.600
318.600
275.164
2.511.000
660.000
1.254.600
562.725
474.360
288.884
7.261.750
3.221.500
4.646.325
283.200
254.318
1.090.000
1.640.820
272.580
250.149
1.060.000
1.985.600
510.450
138.060
76.186
2.180.175
354.000
182.768
925.000
2.210.000
1.810.560
311.520
265.082
2.418.000
1.720.000
1.319.200
879.450
247.800
145.887
975.000
1.368.375
177.000
220.810
1.573.250
1.727.000
584.250
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ЈУДГ
“Наша
Иднина” Аличаир

Термостатски вентили
Автоматска регулација
Промена на фасадни отвори
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
ЈУДГ “Наша Термостатски вентили
Иднина” - Автоматска регулација
Тризла
Промена на фасадни отвори
Изолација на таван
Изолација на фасада
Модернизација - осветлување
ООУ
Термостатски вентили
“Климент Автоматска регулација
Охридски”Изолација на таван
стара
зграда
Модернизација - осветлување
СЕ ВКУПНО

Прилог 2Б

318.600
163.183
1.798.000
1.100.000
1.212.100
1.454.475
318.600
163.183
1.798.000
1.100.000
1.212.100
1.402.200
141.600
60.835
410.000
745.380
137.173.031

16.11.2012 година
68.351
91.135
114.665
402.392
134.247
222.181
68.351
91.135
114.665
402.392
134.247
217.808
25.481
33.975
149.982
109.096
28.361.311

318.600
163.183
1.798.000
1.100.000
1.212.100
1.454.475
318.600
163.183
1.798.000
1.100.000
1.212.100
1.402.200
141.600
60.835
410.000
745.380
46.024.129 45.950.841 45.198.061

Сумарен тригодишен акциски – динамички план за
реализација на Програмата за ЕЕ
ОПШТИНА ПРИЛЕП - АКЦИСКИ ТРИГОДИШЕН ПЛАН

ИНВЕСТИЦИИ

201

201

КУМУЛАТИВНИ НЕТО ЗАШТЕДИ

Објект

Инвести- Проценета
ција
енергетска
(М КД)
заштеда
со ДДВ (МКД/год)

201010101

Дом “К.К. Платник”

17.628.507

4.890.087

17.628.507

4.645.582 4.645.582 4.645.582

ООУ “Рампо Левката” 4.466.952

1.376.970

4.466.952

1.308.121 1.308.121

1.308.121

СОУ “Мирче Ацев”

13.168.681

2.456.702

13.168.681

2.333.867 2.333.867 2.333.867

ООУ “Гоце Делчев”

8.723.464

2.006.783

8.723.464

1.906.443 1.906.443 1.906.443

СОУ “Р.Р. Ричко”, нов

13.432.746

1.767.444

608.596 12.824.150

302.122

1.679.072

ООУ “Кочо Рацин”

7.134.785

1.289.922

834.165

340.644

1.225.426 1.225.426

СОУ “Орде Чопела”

8.588.242

1.796.274

6.300.620
6.595.642 1.992.600

СОЕПТУ “К. Ј. Питу”

5.582.089

1.100.824

ОУ “Блаже Конески”

15.892.819

1.920.002

15.129.575 763.244

ООУ “Добре Јованоски”

3.268.338

732.288

1.640.820 1.627.518

ООУ “Климент
Охридски”- нова
4.078.779
зграда
ЈОУ Градска библио- 2.394.421
тека “Борка Талески”

593.764

1.222.725 3.765.600

1.679.072

1.446.777 1.706.460
255.483

579.250

1.045.783

1.555.780 1.824.002
247.865

695.674

990.482

522.729

3.556.050

232.258

940.958

927.585

214.246

2.180.175

70.737

881.206

5.482.328

1.104.287

536.768

4.945.560

169.696

1.049.073

ЈУДГ “Наша Иднина” - 6.913.252
Гоце Делчев

1.730.360

6.913.252

1.643.842

832.389

2.737.062

790.770

1.058.808

4.282.310

1.005.868

СОУ “Ѓорче Петров”

ОУ “Кирил и Методиј”
с. Канатларци

2.737.062

ЈУДГ “Наша Иднина” - 4.282.310
Бончеица

ЈУДГ “Наша Иднина” - 6.046.358 1.032.971
481.783 5.564.575
151.511
981.322
Аличаир
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137.173.031

1.028.598
318.535
28.361.311

16.11.2012 година
481.783

5.512.300

151.511

1.357.815

302.608

46.024.129 45.950.841 45.198.061 11.092.264 17.703.896 26.943.245
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Прилог 3

Финансиски план за реализација на Програмата за ЕЕ
ОПШТИНА ПРИЛЕП - ФИНАНСИСКИ ПЛАН

Објект

Инвестиција Проценета
(М КД) енергетска
со ДДВ
заштеда
(МКД/год)

ИНВЕСТИЦИИ

201

201

КУМУЛАТИВНИ НЕТО ЗАШТЕДИ

201010101

Дом “К.К. Платник” 17.628.507 4.890.087 17.628.507

4.645.582 4.645.582 4.645.582

ООУ “Рампо
Левката”

4.466.952

1.376.970 4.466.952

1.308.121 1.308.121 1.308.121

СОУ “Мирче Ацев”

13.168.681 2.456.702 13.168.681

2.333.867 2.333.867 2.333.867
1.906.443 1.906.443 1.906.443

ООУ “Гоце Делчев”

8.723.464

2.006.783 8.723.464

СОУ “Р.Р. Ричко”,
нов

13.432.746

1.767.444

608.596 12.824.150

302.122

ООУ “Кочо Рацин”

834.165

340.644 1.225.426 1.225.426

7.134.785

1.289.922

СОУ “Орде Чопела” 8.588.242

1.796.274

СОЕПТУ “К. Ј. Питу”
ОУ “Блаже
Конески”
ООУ “Добре
Јованоски”
ООУ “Климент
Охридски”- нова
зграда
ЈОУ Градска
библиотека “Борка
Талески”

1.100.824

5.582.089

6.300.620
6.595.642 1.992.600

593.764

1.222.725 3.765.600 255.483

1.679.072 1.679.072

1.446.777 1.706.460
579.250

1.045.783

15.892.819 1.920.002

15.129.575 763.244

1.555.780 1.824.002

3.268.338

732.288

1.640.820 1.627.518

4.078.779

990.482

522.729

2.394.421

927.585

СОУ “Ѓорче Петров” 5.482.328

1.104.287

ЈУДГ “Наша Иднина” - Гоце Делчев

6.913.252

1.730.360

6.913.252

1.643.842

ОУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци

2.737.062

832.389

2.737.062

790.770

ЈУДГ “Наша Иднина” - Бончеица

4.282.310

1.058.808

4.282.310

1.005.868

ЈУДГ “Наша
Иднина” - Аличаир

6.046.358

1.032.971

481.783

5.564.575

151.511

981.322

ЈУДГ “Наша
Иднина” - Тризла

5.994.083

1.028.598

481.783

5.512.300

151.511

977.168

ООУ “Климент
Охридски”- стара
зграда

1.357.815

318.535

247.865

695.674

3.556.050

232.258

940.958

214.246

2.180.175

70.737

881.206

536.768

4.945.560

169.696

1.049.073

1.357.815

302.608

СЕ ВКУПНО

137.173.031 28.361.311 46.024.129 45.950.841 45.198.061 11.092.264 17.703.896 26.943.245

Сопствени
средства

71.142.000

28.456.800 23.714.000 18.971.200

Донации / кредити 37.234.871

17.567.329 11.144.577 8.522.965

Од заштеди

28.796.160

11.092.264 17.703.896

СЕ ВКУПНО

137.173.031

46.024.129 45.950.841 45.198.061
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5. Programata da se dostavi do Gradona~alnikot i arhivata na
Op{tina Prilep .
6.
Прилеп".

Programata }e se objavi

Broj 07 - 3057/8
15.11.2012 godina
Prilep

------------------------------------------------------------------------------

во "Службен гласник на Општина

PRETSEDATEL
na Sovetot na Op{tina Prilep
Prof. D-r. Gordana Miceska
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SODR@IN A
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Izdava: Op{tina Prilep. Glaven i odgovoren urednik: Marjan
Risteski – Gradona~alnik na Op{tina Prilep. Dizajn i
kompjuterska obrabotka: Gorica ^atleska. Pe~ati: Oddelenie
za pravni i op{ti raboti. Tira`: 60 primeroci.

