
 

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, 

4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВА НА БУЏЕТОТ НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 1. Одлуката за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
 

   Број 08 - 1999/1                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

23.05.2018 година                                                                на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                                                            Илија Јованоски 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 

Прилеп – Излегува по потреба 

23 Мај 2018 година 

Службен гласник број 8 

Овој примерок чини 50 ден. 

Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при Комерцијална 

банка – Филијала Прилеп 

300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

Адреса: „Прилепски бранители “ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, 

 емаил:prilep@prilep.gov.mk 

 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 

ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП 

,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’-ПРИЛЕП ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01.2018 ГОДИНА ДО 31.03.2018 

ГОДИНА 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење 

на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп за 

период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година, 

се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/2                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од 

Законот за јавни претпријатија ("Службен весник 

на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 

25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), 

врз основ на член 46 од Деловникот за работа на 

Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на 

23.05.2018 година, донесе:  
 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’-Прилеп за период од 01.01.2018 

година до 31.03.2018 година 

 

 

член 1 

 Се дава согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Водовод и канализација’’- Прилеп за период од 

01.01.2018 година до 31.03.2018 година, бр.02-148/3 

од 04.05.2018 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Водовод и 

канализација’’-Прилеп, Градоначалникот и 

архивата на Општина Прилеп. 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 
         Број  09– 1997/3                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

 

 

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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 

ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП 

,,КОМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 

01.01.2018 ГОДИНА ДО 31.03.2018 ГОДИНА 

 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење 

на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп за период од 

01.01.2018 година до 31.03.2018 година, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/3                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од 

Законот за јавни претпријатија ("Службен весник 

на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 

25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), 

Советот на Општина Прилеп на седницата одржана 

на  23.05.2018 година, донесе:  
 

 

 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец’’-

Прилеп за период од 01.01.2018 година до 

31.03.2018 година 
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член 1 

 Се дава согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец’’- Прилеп за период од 01.01.2018 

година до 31.03.2018 година, бр.03-1061 од 

23.04.2018 година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата 

на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 

 
         Број  09– 1997/4                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

 

 

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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЗАЛОЖУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ’’-

ПРИЛЕП 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката за заложување на недвижен имот во 

сопственост на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/4                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 4 од 

Законот за јавни претпријатија ("Службен весник 

на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 

25/15, 61/15И 39/16), Советот на Општина Прилеп 

на седницата одржана на  23.05.2018 година, 

донесе:  

О Д Л У К А 

за давање согласност на Одлуката за заложување на 

недвижен имот во сопственост на ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп  

 

 

член 1 

 Се дава согласност на Одлуката за 

заложување на недвижен имот во сопственост на 

ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп,бр.02-861/4 од 

29.03.2018 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата 

на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 
 

         Број  09– 1997/5                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

 

 

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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 

ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ ЗА АВАЛИРАЊЕ 2 (ДВЕ) 

МЕНИЦИ 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

Одлуката на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп за давање 

согласност за авалирање 2 (две) меници, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/5                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 4 од 

Законот за јавни претпријатија ("Службен весник 

на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 

25/15, 61/15И 39/16), Советот на Општина Прилеп 

на седницата одржана на  23.05.2018 година, 

донесе:  

О Д Л У К А 

за давање согласност на Одлуката на ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп за давање согласност за 

авалирање 2 (две) меници 
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член 1 

 Се дава согласност на Одлуката за давање 

согласност за авалирање 2 (две) меници, на ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп бр.02-861/3 од 29.03.2018 

година. 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата 

на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 
         Број  09– 1997/6                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

        

 

 

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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНАТА И 

ДОПОЛНУВАЊЕТО НА ГОДИШНИОТ ПЛАН 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА, НА ЈКП 

,,КОМУНАЛЕЦ’’-ПРИЛЕП 

 

 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

измената и дополнувањето на Годишниот план за 

вработување во 2019 година, на ЈКП ,,Комуналец’’-

Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 

 
              Број 08 - 1999/6                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 
                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа3 и став 2 

од Законот за вработени во јавниот сектор 

("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и 

член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина 

Прилеп на седницата, одржана на ден 23.05.2018 

година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност на измената и дополнувањето 

на Годишниот план за вработување во 2019 година, 

на ЈКП ,,Комуналец ’’-Прилеп 

 

член 1 

    Се дава согласност на измената и 

дополнувањето на Годишниот план за вработување 

во 2019 година, на ЈКП ,,Комуналец ’’-Прилеп, 

бр.03-1050 од 20.04.2018 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈКП ,,Комуналец 

’’-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 

       
 
 

         Број  09– 1997/7                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

 

 

 
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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 

ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП 

ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018 ГОДИНА 

ДО 31.03.2018 ГОДИНА 

 

 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

тримесечниот извештај за финансиското работење 

на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.01.2018 

година до 31.03.2018 година, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
              Број 08 - 1999/7                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 
                     П р и л е п                           Илија Јованоски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од 

Законот за јавни претпријатија ("Службен весник 

на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 

25/15, 61/15 и 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од 

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник 

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), 

Советот на Општина Прилеп на седницата одржана 

на  23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за 

период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година 

 

член 1 

 Се дава согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП 
Прилеп за период од 01.01.2018 година до 

31.03.2018 година, бр.02-551/6 од 09.05.2018 година. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 
 

         Број  09– 1997/8                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

 
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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 

ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА, 

НА ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ,,БОРКА 

ТАЛЕСКИ’’-ПРИЛЕП 

 

 1. Одлуката за давање согласност на 

Годишниот план за вработување во 2019 година, на 

ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, 

се објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/8                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен весник 

на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа3 и став 2 

од Законот за вработени во јавниот сектор 

("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и 

член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина 

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина 

Прилеп на седницата, одржана на ден 23.05.2018 

година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2019 година, на 

 ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп 

 

 

член 1 

    Се дава согласност на Годишниот план за 
вработување во 2019 година, на  ЈОУ Градска 

библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп. 

 

член 2 

Одлуката да се достави до ЈОУ Градска 

библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, 

Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во ’’Службен гласник на 

Општина Прилеп’’. 

 
 

         Број  09– 1997/9                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

 
 

 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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА “ФЕСТИВАЛ НА 

ПИВОТО - 2018“ 

 

 1. Одлуката за определување на 

локалитет за организирање на “Фестивал на пивото 

- 2018“, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/9                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002), член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Општина Прилеп (“Сл.гласник на општина 

Прилеп“бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на 

Општина Прилеп на седницата одржана на 

23.05.2018 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за определување на локалитет за организирање на 

“Фестивал на пивото - 2018“ 

 

 

Член 1 

Манифестацијата “Фестивал на пивото 2018“ ќе се 

одржи на локалитетот кој ги опфаќа следните 

граници: 

- од север - Плоштад „Александрија“ 

- од исток - крстосница на Булевар “Гоце 

Делчев“ со улица „Прилепски Бранители“ 

- од југ- Плоштад „Методија Андонов – 

Ченто“ 

- од запад - крстосница на Булевар “Гоце 

Делчев“ со улица “Кузман Јосифоски“. 

Површината предвидена за поставување на 

штандови изнесува 4176m2
 
- нето површина. 

Член 2 

Се забранува поставување на бини и штандови во 

парковските површини кои не се предвидени во 

графичкиот прилог даден во прилог на оваа одлука.  

Се забрануваат градежни зафати (трајни или 

монтажно-демонтажни) на летната сцена, пред 

споменикот на Александар Македонски. 

За паркинг простор, за потребите на фестивалот, се 

одредува просторот од Булевар “Гоце Делчев“ со 

пресекот на улица “Кузман Јосифоски“ и улица 

“Димо Наредникот“, делот од крстосницата на 

Булевар “Гоце Делчев“ со улица „Прилепски 

Бранители“ до новата општинска зграда, паркингот 

помеѓу новата општинска заграда и зградата на 

Македонски телеком и паркингот на улица „Кузман 

Јосифоски“ (кај Центарот за култура „Марко 

Цепенков“). 

Член 3 

Посебните локации за фестивалот, како и 

поставувањето на санитарни чворови, определени 

се со графички прилог - “Фестивал на 

пивото-2018“, изработен од ЈП за ПУП Прилеп кој 

е составен дел на оваа одлука. 

 

 
 

Член 4 

Пред добивање на одобрение за начинот на 

користење на просторот, организаторот е должен да 

прибави согласност од: ЕВН Македонија АД 

Скопје - КЕЦ Прилеп, ЈКП “Водовод и 

канализација“ Прилеп, ЈКП “Комуналец“ Прилеп, 

МВР - Сектор за сообраќај, Територијална ПП 

единица - Прилеп и други служби кои ќе го 

опслужуваат фестивалот. 

 

Член 5 

Обезбедувањето и безбедноста на фестивалот е 

обврска на организаторот. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во “Сл.гласник на општина Прилеп“. 

 

 
         Број  09– 1997/10                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

 

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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПРИФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА-

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 
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 1. Одлуката за прифаќање на донација-

финансиски средства на Општина Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/10                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 
                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа ("Службен весник на 

РМ" број 5/02), а во врска со член 6 став 2 и 3 од 

Законот за финансирање на единиците за локална 

самоуправа ("Службен весник на РМ" број 

61/04,96/04, 67/07,156/09 и 47/11) и член 26 став 1 

точка 33 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 

и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на 

седницата, одржана на 23.05.2018 година, донесе: 

 

  О  Д  Л  У  К  А 

  за прифаќање на донација на Општина Прилеп 

 

 

      Член 1 

  Со оваа одлука, Општина Прилеп ја 

прифаќа донацијата од давателот на донацијата-

Дамјан Даскалоски, која се состои во финансиски 

средства во висина од 1500 евра во денарска 

противредност за цели од јавен интерес, односно 

истите ќе бидат наменети за развој на спортот во 

Општина Прилеп.  

                                             Член 2 

  Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се 

прими и реализира согласно закон. 

 

                                            член 3 

  Оваа Одлука влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во "Службен гласник на 

Oпштинa Прилеп". 

 
 

         Број  09– 1997/11                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

 

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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПРИФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА-ПАТНИЧКО 

МОТОРНО ВОЗИЛО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

 

 

 1. Одлуката за прифаќање на донација-

патничко моторно возило на Општина Прилеп, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/11                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 

 Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа ("Службен весник 

на РМ" број 5/02), а во врска со член 6 став 2 и 3 

од Законот за финансирање на единиците за 

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 

61/04,96/04, 67/07,156/09 и 47/11) и член 26 став 1 

точка 33 од Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина 

Прилеп на седницата, одржана на 23.05.2018 

година, донесе: 

 

                                 О  Д  Л  У  К  А 

     за прифаќање на донација на Општина Прилеп 

 

 

Член 1 

 Со оваа одлука, Општина Прилеп ја 

прифаќа донацијата од давателот на донацијата- 

Здружение за хуманитарни цели КРОЧЕ ВЕРДЕ-

Алба, која се состои во патничко моторно возило 

MERCEDES ML 420 4MATIC SPORT 2007 година 

за цели од јавен интерес, односно полесно 

функционирање во тековните работи на Општина 

Прилеп.  

Член 2 

  Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се 

прими и реализира согласно закон. 

 

член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во "Службен гласник на 

OпштинaПрилеп". 

 

 
         Број  09– 1997/12                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

 

 

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, 4/2005 и 11/2008) 

Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 
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З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ПО 

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА И 

ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА 

ПОСТАВУВАЊЕ НА СПОМЕН ПЛОЧА 

 

 

 1. Заклучокот по барање за одобрување 

на локација и издавање на согласност за 

поставување на спомен плоча, се објавува  во 

“Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/12                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 

на РМ“ бр. 05/02) а в.в. член 5 од Закон за 

меморијални споменици и спомен-обележјата 

(,,Службен весник на РМ“ бр.66/2004, 

89/2008,152/2015) и член 26 точка 46 Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 

Oпштината Прилеп на седницата одржана на 

23.05.2018 година донесе: 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

по барање за одобрување на локација и издавање на 

согласност за поставување на спомен плоча 

 

 

1. Советот го разгледа барањето за одобрување 

на локација и издавање на согласност за 

поставување на спомен плоча во чест на Ненад 

Серафимоски, бр.09-760/1 од 27.02.2018 

година и по истото позитивно се произнесе. 

2. Спомен плочата ќе биде поставена во паркот 

кај основниот суд во Прилеп на кп бр. 18973. 

 

3. Спомен плочата  изработена од мермер ќе биде 

во висина од 150cm, поставена на постамент од 

20cm на која ќе биде испишан текст ,,сите 

дадовме нешто, а некои дадоа се,, во спомен на 

припадникот Ненад Серафимоски кој го даде 

животот во Диво Насеље на ден 09.05.2015 

година штитејќи го уставниот поредок на 

Република Македонија. 

 

4. Точно дефинирани позиции за спомен плочата 

и технички карактеристики ќе бидат 

предвидени во проектот-елаборатот кој треба 

да го обезбеди барателот и да го достави до 

сектор за урбанизам и Совет на Општина 

Прилеп. 

 

5. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавен во ,,Службен 

гласник на општината Прилеп“.  

 

 
 

         Број  09– 1997/13                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

        

 

 

  

 

 

 

 

 

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, 

4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

 

 1. Програма за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за период 2018-2020 година, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 
   Број 08 - 1999/13                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

23.05.2018 година                                                                на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                                                            Илија Јованоски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 

05/02) а в.в. член 132 од Закон за енергетика (,,Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 

151/2014, 192/2015, 2015/2015, 6/2015, 189/2016) и член 26 точка 46 Статутот на Општина Прилеп ("Службен 

гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Oпштината Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, разгледувајќи ја Предлог-Програмата за енергетска ефикасност во Општина 

Прилеп за период 2018-2020 година, по претходно позитивно мислење од Агенцијата за енергетика на РМ, 

бр.03-286/2 од 04.05.2018 година ја донесе следната: 

 

 

 

ПРОГРАМА 

за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за период 2018-2020 година 

 

 

1. ВОВЕД  
 

Енергетската ефикасност како важна компонента на енергетската политика на Република 

Македонија, подразбира користење на помалку енергија за да се обезбеди истата услуга или да се 

изврши истата задача, а истовремено ги намалува емисиите на нус производи кои што се добиваат со 

согорување на фосилни горива, со што се придонесува во заштитата на локалната и глобалната 

животна средина. 

Имајќи ги во предвид надлежностите на Локалната самоуправа, како и зголемената улога на 

општината, која е дадена со Законот за локалната самоуправа, односно со префрлување на 

надлежности од централната на општинската власт, вклучително и делегирањето на широк спектар 

“надлежности“ и раководни одговорности, се нудат големи можности и предизвици за примена и 

усвојување на практики за подобра енергетска ефикасност, во насока на промоција и реализација на 

придобивките од енергетската ефикасност за голем дел од потрошувачите на енергија во Општината. 

На таков начин, Општината, преку одговорно работење во рамките на нејзините надлежности, 

може да работи на зголемување на енергетската ефикасност во училиштата, јавните здравствени 

институции, јавните канцеларии и другите јавни претпријатија. 

 

Зголемувањето на свеста на граѓаните, претставува голем влијателен фактор во промовирањето 

на ефикасно користење на енергијата, заштитата на животната средина и подобрување на условите 

за работа и живеење. 

 

Општина Прилеп, Советот на општината, Градоначалникот и општинската администрација, се 

свесни дека е потребно долгорочно планирање за енергијата, од причини што тоа претставува клучен 

елемент во долгорочниот економски развој на општината, како и клучен фактор во енергетската 

зависност, односно намалување на влијанијата врз животната средина и природата. 

 

Општина Прилеп ги препозна политиките за остварување на енергетската ефикасност, како и 

обезбедувањето на низа погодности од спроведувањето на тие политики, па затоа ги превзема 

обврските на локалната власт, дадени со Законската регулатива во поглед на  изработка, донесување 

и имплементирање на Програма за енергетска ефикасност (ПЕЕ) во општина Прилеп. 

 

При тоа, усогласеноста на Програмата со политиките за енергетска ефикасност дадени во 

Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност на Република Македонија,  како и Првиот 

Акционен план за енергетска ефикасност, е во потполност имплементирана во самата Програма. 

 

Програмата за енергетска ефикасност за општина Прилеп, подготвена е да важи за наредните 

три години; 2018, 2019 и 2020 година и ќе се применува на целата територија од општината, со тоа 

што неjзиното спроведување ќе се врши со Годишен план кој на предлог на Градоначалникот, ќе го 

донесува Советот на единицата на Локалната самоуправа, кој најдоцна до крајот на Февруари, ќе го 

доставува до Агенцијата за енергетика, како и Информација за спроведување на Програмата за 

енергетска ефикасност во претходната година. 
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Со Програмата за енергетска ефикасност ќе се даде: 

 Приказ и оцена на состојбите и потребите на енергија; 

 Индикативни цели за заштеда на енергија на локално ниво; 

 Мерки за подобрување и унапредување на ЕЕ и целите што треба да се постигнат со тие 

мерки; 

 Извори за финансирање на вложувањата потребни за спроведување на мерките; 

 Активности и рокови за спроведување на мерките; 

 Носители на активностите и други потребни податоци. 

Цели на програмата 

Со имплементирање на ПEE, општина Прилеп има за цел да ги подобри животните услови на 

своето население, користејќи ја постојната инфраструктура и предностите во животната и работната 

средина, имајќи предвид дека енергетската ефикасност треба да стане составен дел на сите процеси 

во општината. 

При тоа, главна цел е намалување на трошоците за енергија во општината, пред се во делот на 

Јавниот сектор од општината и дополнително, Јавното осветлување, кое би се остварило преку 

спроведување на проекти за енергетска ефикасност во сите објекти од јавниот сектор на општината, и 

зголемување на свеста на граѓаните за придобивките од придржување кон насоките за EE на 

Општината, што ќе произлезе од оваа Програма. 

Намалувањето на потрошувачката на енергија ќе има позитивен ефект и врз животната средина, 

затоа што паралелно со намалената потрошувачка на фосилни горива, ќе се намали и емисијата на 

штетни гасови. 

Предмет на ПЕЕ е следното: 

 Снимка на постоечката сосотојба на енергетските системи во објектите на Јавниот сектор од 

општината; 

 Утврдување на постојната енергетска состојба, одредување на референтна годишна 

потрошувачка на топлинска и електрична енергија; 

 Дефинирање на предлози за модернизација на енергетските системи; 

 Проценка на трошоците за опрема, работа и услуги потребни за модернизација на 

енергетските системи според предвидените мерки за енергетска ефикасност; 

 Пресметување на предвидените заштеди на енергија врз основа на детална снимка на 

постоечката состојба и симулација на енергетскиот биланс на наведените системи  при нивна 

модернизација; 

 Дефинирање на приоритети за спроведување на предложените мерки за ЕЕ; 

 Динамичен план за спроведување на предвидените мерки за ЕЕ; 

 Финансиски план за спроведување на предвидените мерки за ЕЕ. 

 

Глобалната цел на оваа ПЕЕ 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 здравствените општински услуги; 

 Подобрување на општинската енергетска инфраструктура; 

 Подобрување на конфорот во објектите на Јавниот сектор од општината; 

 Подобрување на стандардот за живеење и работа. 

 

За остварување на целите на Програмата, Тимот за ЕЕ на општината, постојано ќе ја следи 

потрошувачката на енергија и ќе ја ажурира својата база на податоци, со што согледувањата добиени 

од остварените резултати ќе им помогнат за понатамошно планирање на енергетските потреби во 

Општината. При тоа не треба да се изостави моментот од пронаоѓање на алтернативни и обновливи 

енергетски извори. 
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Слика 1: Генерален процес за идентификување на целите на ПЕЕ 

Енергетска политика и регулативи 

Во развојот на сегашната Програма за Енергетска Ефикасност (ПЕЕ) се земени во предвид 

моменталната и применлива енергетска политика и регулатива како и останатите релевантни 

стратешки документи 

Локални енергетски политики и регулативи 

Табела 1: Плански документи на општината 

Наслов на документот Статус Година Опис и важност за ПЕЕ 

Стратегија за Локален 

Економски Развој на 

општина Прилеп 

2014-2020 

Донесена 2014    Стратегијата за локален економски развој на 

општината Прилеп, претставува демократски процес 

за креирање на визија, мисија и стратегии за 

достигнување на посакуваната иднина, и 

претставува корисна алатка за насочување на 

активностите за имплементација на стратегијата. 

   Визијата на општината е: Водечка општина во 

Република Македонија и регионот, со висок квалитет 

на живот и задоволни граѓани, која ги совладува 

локалните и традиционалните вредности со 

современите трендови и технологии, творечката моќ 

и капацитетот на граѓаните за обезбедување на 

одржлив развој. 

   Мисијата, дефинирана во процесот на стратешкото 

планирање е: Општина Прилеп како атрактивна 

бизнис и туристичка дестинација, посакувано место 

за живеење со ефикасна администрација и развиена 

инфраструктура, обезбедува висок квалитет на 

услуги за граѓаните и бизнис заедницата, 

конкурентни услови за економски развој и заштита на 

животната средина. 

   Со имплементација на Стратешкиот план за 

•Output: Прелиминарна верзија на листа на припритетни цели 

Чекпр 1 - Тимпт за ЕЕ дефинира дплга листа на цели пд Прпграмата за енергетска 
ефикаснпст 

•Output: Одпбрена листа на припритетни цели 

Чекпр 2 - Прпграмата за енергетеска ефикаснпст ја презентира листата на 
Градпнашалникпт 

•Output: Кратка листа на припритетни ЕЕ цели 

Чекпр 3 - Градпнашалникпт пдпбрува кратка листа на припритетни цели пд 
Прпграмата за енергетска ефикаснпст 

•Output: Предлпг за припритетни цели вп ппщтината 

Чекпр 4 - Градпнашалникпт ја презентира кратката листа на цели пд Прпграмата за 
енергетска ефикаснпст дп Спветпт на ппщината 

•Output: Одлука на Спветпт на ппщтината за кратката листа на припритетни цели на ппщтината  

Чекпр 5 - Спветпт на ппщтината ги пдпбрува финалните цели пд Прпграмата за 
енергеска ефикаснпст 
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Наслов на документот Статус Година Опис и важност за ПЕЕ 

локален економски развој, ќе се придонесе кон 

подобрување на состојбите и прашањата што се 

однесуваат на економско-социјалната положба, а со 

тоа ќе се подобри квалитетот на животот на 

граѓаните. 

   Имплементацијата на Стратешка цел 4 -

Подобрување на постоечката и развој на нова 

инфраструктура, ќе овозможи подобрување на ЕЕ. 

Локален Еколошки 

Акционен План за 

општина Прилеп - ЛЕАП 

Донесен 2003    Локалниот Еколошки Акционен План (ЛЕАП), 

претставува документ на општинската политика, со 

кој се раководат општинските органи како и сите 

заинтересирани субјекти, организации, институции и 

другите правни и физички лица, во нивниот 

заеднички напор да го унапредат квалитетот на 

животната средина и добросостојбата на граѓаните. 

   ЛЕАП-от содржи среднорочни и долгорочни мерки 

и активности за заштита на животната срдина и 

здравјето на луѓето, од интерес на општината и во 

надлежност на општината, меѓу кои и: 

 Зголемување на енергетската ефикасност. 

Просторен План на 

општина Прилеп 

Донесен 1985    Просторниот план, претставува соодветен пристап 

кон водење на правилна политика на општествено 

економскиот развој, осмислена и рационална 

концепција за уредување, користење, заштита и 

планиран развој на просторот. 

   Со планирањето и просторната организација, ќе се 

овозможи промена на просторот со цел да се 

постигне  поголем степен на негова организираност 

рационално користење на неговите потенцијали, 

унапредување на животните услови, и квалитет на 

животната и работната средина. 

   Просторниот план, обработува посебна Секторска 

студија - Енергетика и енергетска инфраструктура, 

со што е дефинирана долгорочна политика за 

користење на енергетските потенцијали од 

општината, особено хидропотенцијалот, енергијата 

на ветерот и енергијата на сонцето како обновливи 

извори на енергија. 

План и Програма за 

управување со отпад на 

општина Прилеп 

Донесени 2013    Со Планот и програмата, дефинирани се 

приоритетите и начелата при управувањето со 

отпад, мерките за намалување на штетните 

влијанија од отпадот врз животната средина, 

животот и здравјето на луѓето и обезбедување на 

висок степен на заштита. 

   Потенцирано е искористувањето на отпадот, со 

предлог, остатоците особено од биоразградливиот 

отпад да се користат за производство на биогас 
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Наслов на документот Статус Година Опис и важност за ПЕЕ 

односно електрична енергија. 

Национална енергетска и регулативна политика
1
 

Ова што следува е преглед на моменталното национално законодавство на локалните единици за 

самоуправа (LSGs).   

Стратегија за подобрување на Енергетската Ефикасност во Република Македонија до 2020-

та година (Службен весник на Република Македонија бр.143/10). 

Целта на Стратегијата е да развие рамка за забрзано усвојување на практики за енергетска 

ефикасност и тоа на одржлив начин преку спроведување на серија програми и иницијативи, кои се 

поврзани со намалување на зависноста од увозот, интензитетот на енергијата, непродуктивното 

користење на енергијата, подготовка на добра клима за да се максимизира вклученоста и можностите 

на приватниот сектор во комплементарни активности за застапување и за обука. 

Спроведувањето на Стратегијата налага комбинација од институционални и технички активности 

што се колективно потребни за да се гарантира дека спроведувањето се одвива на економичен и 

еколошки одржлив начин. 

Енергетската ефикасност е важна компонента на секоја енергетска политика затоа што 

подразбира користење помалку енергија за да се обезбеди истата услуга или да се изврши истата 

задача. 

Со префрлањето на надлежностите од централната на општинската власт, вклучително и 

делегирањето на широк спектар надлежности и раководни одговорности, се нудат големи можности и 

предизвици за примена и усвојување на практики за подобра енергетска ефикасност. Зголемената 

улога на општините, која е зајакната со Законот за локалната самоуправа, е една од примарните 

движечки сили, предложени во Стратегијата, и тоа во насока на промоција и реализација на 

придобивките од енергетската ефикасност, за голем дел од потрошувачите на енергија. 

Општината преку одговорно работење во рамките на нејзините надлежности, може да работи на 

зголемување на енергетската ефикасност во училиштата, јавните здравствени институции, јавните 

канцеларии и другите јавни претпријатија. Од аспект на политиката за енергетска ефикасност, 

општината е обврзана да изготви Програма за унапредување на енергетската ефикасност во 

согласност со Стратегијата, како и Годишен план за спроведување на Програмата, и годишни 

Извештаи за напредокот во енергетската ефикасност. 

Постоечките невладини организации, можат да дадат ефективен придонес во реализацијата на 

Програмата за енергетска ефикасност, и тоа преку обезбедување обука, локален дофат до 

потрошувачите и услуги за развивање на јавната свест. Тие исто така можат да имаат важна улога во 

изготвувањето и реализацијата на проекти за енергетска ефикасност, како и да ја преземат водечката 

улога во префрлањето на Стратегијата од национално ниво на локално ниво, како и на ниво на 

потрошувачи на финална енергија. 

Потрошувачката на енергија во комерцијалниот и услужниот сектор (мали и средни претпријатија) 

и јавниот сектор, покажува големи варијации. 

На краткорочен план, фокусот на државната политика за енергетска ефикасност, ќе биде ставен 

на Јавниот сектор бидејќи тој може полесно да се опфати преку мерки на политиката. Се  очекува 

дека, лидерската улога на јавниот сектор, преку давање пример, ќе поттикне акции и во 

комерцијалниот сектор. Активностите треба да бидат насочени кон потенцијалите на големи 

енергетски заштади без или со мал трошок, како што се: поттикнување на промени во однесувањето 

преку образование, обуки и информативни кампањи. 

Главните цели на Република Македонија во областа на енергетската ефикасност се слични на 

Европските цели. Целите декларирани од страна на ЕУ во енеретиката до 2020 година се: 

                                                 
1
 Бидејќи овие законски документи се предмет на промена, мораат да бидат постојано и внимателно следени. На 

следниот линк се поставени сите национални регулативи: http://www.pravo.org.mk/ 
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 Намалување на нето потрошувачката на финална енергија до 20%; 

 Обезбедување на енергија од обновливи извори на енергија во износ од 20% од 

потрошувачката на финална енергија; 

 Намалување на емисиите на стакленички гасови за 20%; 

 Целите утврдени од страна на Република Македонија, кои се дел од Стратегијата, се базираат 

на целите на ЕУ, и ги земаат предвид спецификите на земјата. 

Првиот Акционен План за Енергетска Ефикасност на Република Македонија до 2018-та 

година (усвоен на 05.04.2011). 

Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност на Република Македонија, се 

спроведува преку Национален акционен план за енергетска ефикасност, кој што како документ дава 

преглед на препорачаните програми кои што ќе ги постигнат енергетските заштеди проектирани во 

Стратегијата, и обезбедува временска рамка за спроведувањето. 

Акциониот план исто така, дава преглед на финансиски средства, потребни за спроведувањето, 

како и преглед на вредностите на постигнатите заштеди. 

Акциониот план, опфаќа период од 9 години со цел да можат да се утврдат мерки и активности за 

постигнување на национална индикативна цел од најмалку 9% заклучно со 2018 година, во однос на 

просечната енергетска потрошувачка во земјата, остварена во периодот 2002 - 2006 година, а исто 

така определува и временска национална индикативна цел на енергетски заштеди од 4% за период 

од три години, односно до 2012 година. 

Стратегија за развој на Енергетиката на Република Македонија до 2030-та година (Службен 

весник на Република Македонија бр.61/10). 

Оваа Стратегија ги поставува инструкциите за поефикасно користење на изворите на енергија и 

зголемување на употребата на обновливи извори на енергија. Голем дел од активностите наведени 

во оваа Стратегија имаат директно влијание врз тоа како градовите се организирани и управувани. 

Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија во Република Македонија 

до 2020-та година (Службен весник на Република Македонија бр. 125/10). 

Со оваа Стратегија, дополнитено е поддржана Стратегијата за развој на енергетиката на 

Република Македонија до 2030 година. 

Закон за Енергетика (Службен весник на Република Македонија бр.16/11). 

Согласно Законот за енергетика, (Сл.Весник на РМ бр.16/11, 136/11, ,79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16, 189/16), Советот на единицата на Локалната самоуправа, на 

предлог на Градоначалникот, а по претходно мислење на Агенцијата за енергетика, донесува 

Програма за енергетска ефикасност, што се однесува за период од три години. 

Програмата 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; Извори за финансирање на 

вложувањата потребни за спроведување на мерките; Активности и рокови за спроведување на 

мерките; Носители на активностите; и други потребни податоци. 

Спроведувањето на Програмата се врши со Годишен план кој на предлог на Градоначалникот, го 

донесува Советот на единицата на Локалната самоуправа. 

Лицата од Јавниот сектор, од општината се должни да применуваат мерки за подобрување на 

енергетската ефикасност на зградите, градежните единици, уредите и постројките: 

 Да донесуват тригодишни програми за подобрувае на енергетската ефикасност и да ги 

спроведуваат мерките утрврдени со Програмата; 

 Да изготвуваат Годишни анализи за потрошувачката на енергија и да организираат 

мониторинг над потрошувачката на енергија; 

 Да обезбедат Сертификат за енергетските карактеристики на зградата, за зградите или 

градежните единици што се во сопственост на лицата од Јавниот сектор. 

Извршувањето на овие обврски за Јавните установи и Јавните претпријатија основани од 

Единицата на локалната самоуправа, го обезбедува Единицата на локална самоуправа. 

Лицата од Јавниот сектор, односно Единицата на локалната самоуправа, најдоцна до крајот на 

Февруари, се должни до Агенцијата за енергетика, да достават Збирни извештаи за извршените 

енергетски контроли во претходната календарска година. 
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Во Акционен план за енергетска ефикасност, треба да се определат мерките што лицата од 

Јавниот сектор, во зависност од дејноста што ја вршат, се должни да ги применуваат во своето 

работење заради остварување на целите на заштеда на енергија и енергетска ефикасност. 

Лицата од Јавниот сектор, се должни да ја следат и да управуваат со потрошувачката на енергија 

во зградите или градежните единици во кои што ја вршат дејноста на начин на кој се остварува 

енергетска ефикасност и заштеда на енергија. 

Единицата на локалната самоуправа, покрај обврската да ја следи и да управува со 

потрошувачката на енергија во зградите или градежнитте единици во кои што ја врши дејноста на 

начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија, е должна да ја следи и да 

управува со потрошувачката на енергија во јавното осветлување на начин на кој се остварува 

енергетската ефикасност и заштеда на енергија. 

Заради исполнување на овие обврски, Министерството определува лица за користење на 

податоците од Единствениот информациски систем за следење и управување со потрошувачката на 

енергија кај лицата од Јавниот сектор (Информативен систем), воспоставен и одржуван од страна на 

Агенцијата за енергетика, кој содржи податоци за потрошувачката на енергија и трошоци за 

потрошената енергија во зградите или  градежните единици, односно за јавното осветлување, нивни 

општи карактеристики како и климатолошки податоци потребни за пресметување на енергетските 

карактеристики на зградите. 

Лицата од Јавниот сектор, се должни од редот на своите вработени, да определат лица 

задолжени за прибирање и внесување на податоци во Информацискиот систем и верификација на 

истите, како и други активности поврзани со следење и управување  на потрошувачката на енергија, 

согласно со Правилникот за информациски систем што го донесува Министерот. 

Лицата од Јавниот сектор се должни: 

 Да ги евидентираат податоците за месечната потрошувачка на енергија за секоја зграда или 

градежна единица во кои ја вршат дејноста, односно за јавното осветлување  и истите да ги 

внесуваат во Информацискиот систем; 

 Да ги евидентираат податоците за трошоци за потрошената енергија и истите да ги внесуваат 

во Информацискиот систем; 

 Лицата од Јавниот сектор, се должни редовно да внесуваат во Информацискиот систем, 

точни, сеопфатни и релевантни податоци согласно со Правилникот за Информациски систем. 

Правилник за енергетски карактеристики на зграда (Службен весник на Република 

Македонија бр. 94/13). 

Со овoј Правилник се дефинира Методологијата за утврдување на енергетските карактеристики 

на зградите, и минималните барања за енергетска ефикасност за нови згради, како и за објекти кои се 

во процесот на значителна реконструкција. Со овој Правилник се обезбедува транспонирање на 

Директивата 2010/31/ЕУ на Европскиот парламент и Советот на Европа од 19.05.2010 (CELEX број 

32010L0031). 

Правилник за Енергетска контрола (Службен весник на Република Македонија бр.94/13). 

Што се однесува до Програмата за енергетска ефикасност, овај Правилник ги утврдува правилата 

за контрола на енергија, проценување на потрошувачката на енергија и методологијата за мерење и 

верификација на заштедата на енергија. 

Закон за градење (Службен весник на Република Македонија бр.130/09). 

Овај Закон ги дава критериумите и стандардите за подготвување и спроведување на градежни 

проекти. 

Закон за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.05/02). 

Овај Закон ја претставува регулаторната рамка за процесот на децентрализација и достигнување 

на самостојност на Единиците на локалната самоуправа. 

Закон за концесии и други видови на Јавно Приватно Партнерство (Службен весник на 

Република Македонија бр.07/08, 139/08, 64/09 и 52/10). 

Со овај Закон се регулираат процедурите и правилата за воспоставување на Јавно Приватно 

Партнерство (ЈПП), како еден вид на извор за финансирање во спроведувањето на Програмата за 

енергетска ефикасност. 

Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа (Службен весник на Република 

Македонија бр.61/04). 
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Овај Закон ги дефинира и опишува поединечните извори за финансирање на општините, како што 

се општинските приходи, приходите од државниот буџет, како и разни средства и можности за 

финансирање со задолжување. Овај Закон претставува правна основа за изготвување на финансиски 

план за имплементација на Програмата за енергетска ефикасност. 

Закон за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр.53/05). 

Овај Закон ги регулира правата и обврските на Република Македонија, општините, градот Скопје и 

општините во градот Скопје, како и правата и обврските на правните и физичките лица и граѓаните, во 

обезбедувањето на услови за заштита и подобрување на животната средина, со цел за заштита и 

остварување на правото на граѓаните за здрава животна средина. Ова е исто така една од целите 

поставени за имплементирање на мерките за енергетска ефикасност од Програмата. 

Инструкции за имплементирање на енергетска ефикасност и мерки за заштеда на 

енергијата, определување на карактеристиките на добрата и услугите за јавни набавки, и 

спроведување на критериумите во врска со енергетската ефикасност и заштеда на енергија во 

текот на постапката на наддавање (прибирање на понуди). 

Целта на овие инструкции е да им се помогне на договорните органи да ги спроведат постапките 

за јавни набавки, како и претставниците на договорните органи да ги проценат размислувањата за 

енергетска ефикасност при донесување на одлуки за набавки. 

Европски енергетски политики и регулативи 

Македонија како земја кандидат за полноправно членство во Европската унија има обврска 

ефикасно да ги спроведе реформите во општествениот систем. Развојот на енергетскиот сектор е од 

посебно значење. 

Во септември 1998-та година, Република Македонија го ратификуваше Договорот за енергетска 

повелба, Договорот за основање на енергетска заедница, Рамковната конвенција на Обединетите 

нации за климатски промени и Кјото Протоколот. 

Во согласност со Договорот за основање на енергетска заедница, Македонија го усогласува 

своето законодавство со постојната правна регулатива на Европската Унија за енергија, животна 

средина, конкуренција, обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност и за нафтени резерви. 

Во овој контекст, постојат неколку важни директиви во областа на енергетиката кои се наведени 

подолу:  

 Директивата за енергетски карактеристики на згради 2002/91 / ЕC, 2010/31 / ЕU 

 Директивата за енергетска ефикасност и користењето на енергетските услуги и за 

укинување на Директивата 93/76 / ЕЕC на Советот и 2006/32 / ЕC. 

 Директивата 2008/1 / ЕC за интегрирано спречување и контрола на загадувањето 

 Директивата 2012/27 / ЕU за енергетска ефикасност, за изменување на Директивите 

2009/125 / ЕC и 2010/30 / ЕU и укинување на Директивите 2004/8 / EC и 2006/32 / ЕC 

 Директива за промоција на комбинираното производство на енергија врз основа на 

побарувачката на корисна топлина на внатрешниот пазар на енергија и за изменување на 

Директивата 92/42 / ЕЕC, 2004/8 / ЕC. 

Методологија за подготовка на ПЕЕ  

Оваа ПЕЕ е развиена со користење на методологијата развиена и обезбедена од страна на 

Еконолер и Агенцијата за Енергетика, по консултациите со Светска банка. Методологијата е дадена 

во посебен документ, кој го опишува во детали процесот на развој на ПЕЕ, вклучувајќи го и целиот 

циклус на неговиот развој и неговото одобрување. 

За ефикасно да се почне воведувањето на мерки за енергетска ефикасност, потребно е да се 

прифатат мерки со мал трошок, коишто можат доброволно да се применуваат од страна на широк 

спектар потрошувачи без големи финансиски инвестиции и кои што даваат директни резултати. 

Основни податоци за општината 

Врз содржината и квалитетот на Програмата за енергетска ефикасност, покрај човекот, како 

генератори се јавуваат и природните фактори, односно абиотските и биотските фактори, кои се во 

константна меѓусебна поврзаност и зависност. 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 8 од 23.05.2018 година 

 

17 
 

Општина Прилеп се наоѓа во централниот дел од јужното подрачје на Република Македонија, 

зафаќајќи го Прилепското поле кое го сочинува северниот дел од најголемата котлина во Македонија, 

Пелагонија. Градот Прилеп се наоѓа на надморска височина од 620 - 650 метри, а на ридестите 

падини и до 680 метри. 

Во општина Прилеп, според пописот од 2002 година, живеат 76,768 жители од кои 73,351 во 

градот. Покрај градот Прилеп, 59 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. 

Регионот на Прилеп, во поширока смисла, опфаќа вкупна површина од 167,573 хектари, од кои 

обработливото земјиште зафаќа површина од 69,164 хектари, пасиштата 56,663 хектари, а под шуми 

се 26,384 хектари.  

Географски карактеристики и климатски услови 

На постигнувањата во енергетската ефикасност во општина Прилеп, значајно ќе биде влијанието 

на климата, геолошкиот состав, и хидрографијата, како основни и релевантни фактори. 

Според релјефните карактеристики, геолошкиот состав и геоморфолошките формации, во 

општината се издвојуваат три целини; Прилепско поле, Мариово и Раец, меѓусебно одвоени со 

планините Бабуна, Дрен и Селечка планина. 

Според инженерско - геолошките карактеристики и основните својства на карпите и терените, се 

диференцираат три групи; неврзани карпи по котлините, нивните рабни делови, слабо врзани карпи 

по неогените котлини и планинските висорамнини, и цврсто врзани карпи кои ги имаат камените и 

полукамените карпи (гранити, гнајсеви, амфиболити, песочници, микашисти и слични). Според 

стабилноста, терените во општината се издвојуваат: претежно стабилни терени, претежно условно 

стабилни терени, и нестабилни терени. 

Според геолошките карактеристики, пелагонискиот масив го сочинуваат терени изградени од 

високо метаморфни карпи претставени со повеќе вариетети; гнајсно-микашистна формација, 

пелагониските гранити, пелагониските мермери, езерските седименти. Крајните источни делови од 

општината, кои припаѓаат на Вардарската зона, се со следните карактеристики: формација на флиш, 

формација на ултрамафит. 

Според хидрогеолошките карактеристики, терените во општината, според типовите на издани се 

вбројуваат во; збиени, пукотински и карстен тип на издани. 

Подрачјето на општината, се одликува со континентална и умерена клима, а по терените на Црна 

Река има влијание на модифицирана медитеранска клима. Средната годишна температура во Прилеп 

се движи од 11:С во полето, до 4:С на планините. 

Просечните годишни врнежи се движат од 500 мм во полето, до 900 мм на планините, или 

просечно годишните врнежи во општината изнесуваат 562 мм. 

Облачноста е ниска, бројот на ведри денови е голем, маглите се ретка појава, инсолацијата е со 

изразит број на сончеви часови  во текот на годината од 2,263 часа. 

Најизразити се ветровите од североисточен правец, поизразен е југоисточниот, тишините се 

релативно големи.  

Хидролошката мрежа во општината ја сочинува сливот на Црна Река и другите поголеми 

водотеци, реките; Блато, Раец, Стара Река, Штавичка река и други. Високи подземни води се јавуваат 

покрај бреговите на Црна Река, средниот и долниот тек на реките Блато и Прилепска река. На 

територијата на општинаата има слабо издашни извори и изразита осцилација на издашноста во 

текот на годината. 

Соред педолошките карактеристики, хетерогеноста на природните услови на просторот од 

општината, условиле и доста хетероген поктивач, поради што на просторот од општината се јавуваат 

различни типови на почви со многу повеќе подтипови. 
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На територијата од општината постои голема разновидност на вегетацијата и богатство на 

растителните елементи. Вегетацијата не е доволно проучена, а тоа особено се однесува на 

пасиштата кои се многу распространети. 

Општината Прилеп, се карактеризира со релативно ниска сеизмичка активност. 

 

 Главни индустрии и услуги 

Во општина Прилеп, егзистираат околу 2,763 деловни субјекти од кои најзначајни се: микро и 

малите претпријатија (2,740), средни претпријатија (13), големи претпријатија (10), при што најмногу 

се застапени следните гранки; тутунска индустрија, прехранбена индустрија, рударство, 

земјоделство, текстилна индустрија, трговија, индустрија за производство на машини и роботика, 

металопреработувачка индустрија и други. 

 

  Животна средина 

Според постоечките податоци за состојбата со загадувањето на животната средина, регионот на 

Прилеп спаѓа во редот на понеоптеретените амбиенти со разновидни загадувачки материи. Ваквата 

состојба е резултат на постојните климатски фактори во регионот, состојбата со стопанските 

капацитети, грижата за животната средина, што се заедно ги предизвикува соодветните сезонски 

колебања во загадувањето на животната средина. 

Воздухот многу често се загадува од сулфурдиоксидот кој се создава при согорувањето на разни 

тврди и течни горива што содржат сулфур, како и од моторните возила, а индустријата се смета за 

еден од главните загадувачи на воздухот во општината Прилеп. 

Заради контрола на квалитетот на водата во градот, се земаат по 80 анализи месечно и според 

тие анализи, водата е исправна според физичко-хемиските својства и бактериолошки. 

Ерозивните подрачја на хетерогениот почвен покривач во територијата на општината, се доста 

распространети. 

Иако покрај стопанското и економското значење на шумите, кои овозможуваат и заштита од 

ерозија, влијаат на развојот на туризмот, и имаат позитивно влијание врз здравјето на човекот, 

животната средина и воопшто врз квалитетот на живеење, забележлива е зголемената сеча, како и 

недозволената сеча на шумите. 

Комуналната инфраструктура, урбаниот развој на општината, ги отсликува сите проблеми кои се 

во водоснабдувањето, одведувањето на отпадните води, и управувањето со отпадот, кои најдиректно 

се реперкуираат врз квалитетот на живеењето, во урбаните и во руралните средини. 

Од стопанските комлекси во општината, како загадувачи се јавуваат оние кои имаат котларници, и 

немаат соодветни заштитни филтри, потоа преработувачите на камен и други. 

 

Извори на енергија 

Градот Прилеп и населените места од општината, со електрична енергија се снабдуваат од 

државната мрежа, преку далноводи и главни трафостаници. Во општината, нема централно греење, а 

стопанскиот и јавниот сектор потребите од процесна топлинска енергија ги задоволуваат преку 

сопствени системи со енергенс: нафта, мазут, јаглен, дрво. 

Населението, потребите од топлинска енергија ги решава преку домашни системи со енергенси: 

дрво, пелети, нафта, јаглен и.т.н. 
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Слика 2: Мапа на општина Прилеп 
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Табела 2: Општи податоци за општина Прилеп 

Опис Информации 

Адреса Ул. Прилепски Бранители бр.1, Прилеп 

Веб-сајт www.prilep.gov.mk 

Електронска адреса prilep@prilep.gov.mk 

Регион Пелагониски Регион 

Поштенски број 7,500 

Телефонски префикс +398 (0) 48 

Карактеристики на општината 

Површина [km
2
]  

Град Прилеп  61.7 

Општина Прилеп   1,151.8 

Број на жители  

Град Прилеп  73,351 

Општина Прилеп   76,768 

Број на домаќинства  

Град Прилеп  23,080 

Општина Прилеп   24,398 

Објекти (згради) 29,673 

Земјиште 

Земјоделско земјиште [ha] 69,164 

Шуми [ha] 26,384 

Географски карактеристики и климатски податоци 

Надморска височина (m) 550 - 800 

Географски карактеристики  

ширина ( ° , ” ) N 41
0
20’46.31” 

должина ( ° , ” ) E 21
0
33’12.72” 

Климатска зона Континентална 

Климатски податоци Грејна сезона 

Проектна температура (°C)
2
  - 22.4  Апсолутен минимум 

Просечна температура за време на грејната сезона (°C) 6.1 

Должина на грејната сезона (денови) 154 - 229 

Степен ден за греење (HDD) / 

Степен ден за ладење (CDD)  / 

Преглед на ЕЕ пазарот за анализа 

При изготвување на ПЕЕ, општината разгледува долга листа на релевантни сектори на пазарот 

на ЕЕ, како што е наведено во методологијата на ПЕЕ. Тие се поделени во две групи: основни и 

                                                 
2
 Референтна вредност за проектирање на грејните инсталации. 
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дополнителни сектори (Табела 3). Одлуката за тоа дали одреден сектор е потребно да се анализира 

или не, и дали да се вклучи во ПЕЕ се прави врз основа на следните критериуми: 

 Колкава е важноста на секторот во општината; 

 Достапноста и веродостојноста на внесените податоци; 

 Ниво на општинска контрола. 

Табела 3: Анализа на сектори во Програма на енергетска ефикасност  

Сектори на пазарот 
Ниво на 

општинска 
контрола

 3
 

Вклучени во 
ПЕЕ 

 (Да/Не) 

Забелешки 

Основни сектори    

Вода КБ ДА  

Јавно осветлување КБ ДА  

Oбјекти (општински 
објекти) 

КБ ДА  

Дополнителни сектори      

Oбјекти (приватни 
објекти) 

N/A НЕ Се анализира со Проектот за 
гасификација. 

Транспорт КБ ДА Обезбедени се податоци од ЈП за 
Просторно и урбанистичко планирање 
кое стопанисува со јавниот транспорт во 
општина Прилеп. Во секторот транспорт 
за потребите на општината анализирани 
се возните паркови на ЕЛС Прилеп и 
ТППЕ Територијална противпожарна 
единица.  

Отпад КБ ДА Важноста е што биоразградливиот дел 
од отпадот може да се користи за 
добивање на енергија 

Напојување и греење Не е 
апликативно 

НЕ Во фаза на проектирање. 

Индустрија  N/A НЕ Се анализира со Проектот за 
гасификација. 

* Контрола на буџет (КБ) 

** Локален комитет (ЛК) 

*** Локален акционер (ЛА) 

                                                 
3
 За опишаните сектори, се прави одредена контрола во согласност со нивоата на општинска контрола дадени во 

Прилог II  
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Потенцијал за искористување на обновливата енергија 

Табела 4: Потенцијал за искористување на обновливата енергија во општина Прилеп 

Обновливи извори 
на енергија 

Опис  

Хидроенергетски 

потенцијал 

Хидроенергетскиот потенцијал на Река Црна изнесува околу 938 ГВтч, при 

што се предвидени две хидроелектрани: Чебрен (167 МВт) и Галиште (1!6 

МВт),  би се произведувала електрична енергија од 300 односно 250 ГВтч.  

Биомаса, 

биоразградлив отпад 

Во општината Прилеп, вкупните количини на биомаса, биоразградлив отпад 

изнесуваат околу 58,000 тони/годишно, односно средно дневно околу 160 

тони. Од дневна искористеност само на околу 100 тони биоразградлив 

отпад, во зависност од видот на отпадот, би се добиле 5,000-15,000 м3 

биогас/ден, односно 9,000-22,500 Кв електрична енергија/ден 

Енергија на сонцето Просечната годишна сума на сончевиот сјај во општината изнесува 2,263 

часа, со максимум во Јули и минимум во Декември. Просечната енергија 

што сонцето годишно ја зрачи на теритријата на општината Прилеп, 

изнесува 2,5х10
6
 ГВтч. На територијата е веќе изградена една Сончева 

електроцентрала со фотонапонски системи. Индивидуално, енергијата на 

сонцето се користи за топлење на вода и добивање на електрична енергија. 

Општински Буџет  

Законот за локална самоуправа ја дефинира правната рамка за процесот на децентрализација, 

истиот само начелно го регулира финансирањето на функциите на општините. Исто така, начелно е 

определено дека општината како највисока форма на  локалната самоуправа има свој Буџет, а 

прашањата поврзани со буџетот на општината подетално се регулираат со посебен закон. 

Финансирањето на функциите на ЕЛС е утврдено со Законот за финансирање на локалната 

самоуправа. Овој закон ја поставува потребната правна рамка за изградба на конзистентен систем во 

однос на финансирањето на  ЕЛС. Со Законот за финансирање на ЕЛС се создадени услови за 

креирање на нов систем за финансирање на општините со кој им се гарантира финансиска 

самостојност  и квалитетно извршување на нивните функции, а со самото тоа и остварувањето со 

устав на загарантираните права. 

Овие закони обезбедуваат погодни законски рамки и услови кои се потребни за да се обезбеди 

независноста на единиците на локална самоуправа. Со Законот за финансирање на ЕЛС се 

дефинирани изворите на приходи (вклучувајќи локални даноци и такси, како и придонеси од 

државниот буџет, финансирање на долгови). 

Согласно законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, изворите на 

финасирање на општината се сопствени извори на приходи, дотации на средства од Буџетот на 

Република Македонија, буџетите на фондовите и задолжувањата. 

I Сопствени извори на приходи: 
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 Локални даноци утврдени со закон (данок на имот, данок на наследство и подарок, данок 

на промет на недвижности, други локални даноци утврдени со закон) 

 Локални такси утврдени со закон (комунални такси, административни такси, други такси 

утврдени со закон) 

 Локални надоместоци утврдени со закон (надоместок за уредување на градежно 

земјиште, надомест за комунални дејности, надоместоци за просторно и урбанистичко 

планирање , други локални надоместоци утврдени со закон) 

 Приходи од сопственост (приходи од закупнини, приходи од камата, продажба на имот кој 

не го попречува вршењето на јавните функции и одговорности на општината) 

 Приходи од донации 

 Приходи од казни утврдени со закон 

 Приходи од самопридонес 

II Приходи од персонален данок на доход (општината собира 100% од данокот од физички 

лица кои вршат занаетчиска дејност во општината согласно Законот за занаетчиска дејност и 3% од 

персоналниот данок на доход од физички лица кои живеат во општината); 

III Дотации од Буџетот на Република Македонија и од буџетот на фондовите 

Табела 5. подолу дава приказ на вкупниот буџет на општината за 2017 и 2018 година со податок 

за трошоците за енергија на општината за 2017 година. 

Табела 5: Буџети на општината за 2017 година и предвиден буџет за 2018 

Година 
Вкупен буџет на 

општината 
(МКД) 

Вкупни трошоци за 
енергија  

(МКД) 

Трошоци за енергија како 
% од буџетот на општината 

2017 1,015,284,522.00 87,826,908.00 8.65 % 

2018 Предвидениот буџет за следната 2018 година е: 1,145,162,000.00 МКД 

 

Од Табела 5. може да се забележи дека трошоците за енергија ги вклучуваат сите извори на 

гориво (електрична енергија, дизел, дрва и.т.н) кои се користат од страна на општината во дадена 

година. Информациите за варијации на трошоците за енергија на општината од година во година, 

зависат од температурните разлики претежно во периодот на грејна сезона. Поради нередовно 

фактурирање или купување на овие горива, постои ефект на прелевање на трошоци од една година 

во друга. 

Во 2018 година, се очекува зголемување на буџетот, поради приходите кои се очекуваат како 

резултат на реалното зголемување на концесискиот надомест по основ на експлоатација на 

минерални суровини кои во изминатиот период се во постојан пораст,  како и врз основ за 

зголемување на приходите по основ на дотации. 

Табела 6: Главни проблеми на Општина Прилеп за енергетски инвестиции 

Број Главен енергетски проблем Влијание Одговорност 

1 

Сектор вода - системи за испумпување 

на вода од постојните подземни бунари, 

користење на водата во фонтани, голем 

процент на загуби на вода и извесен 

процент на вода што не се наплаќа. 

Очекувани трошоци за енергија, за 

работа на пречистителна станица за 

отпадни води. 

Високи трошоци за електрична 

енергија; 

Високи трошоци за замена на 

пумпите со посовремени и 

автоматизирани. 

Општина 

Прилеп 

ЈКП „Водовод 

и 

канализација“ 

2 

Сектор Јавно осветлување - стара и 

недоволна опрема во системот за 

улично осветлување во населените 

Високи трошоци за електрична 

енергија; 

Високи трошоци за замена со 

Општина 

Прилеп 
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Број Главен енергетски проблем Влијание Одговорност 

места, сеуште не осовремена опрема во 

градот, потреби од проширување на 

уличните мрежи. 

посовремени светилки;  

Потреба од проширување на 

уличните мрежи. 

3 

Сектор објекти (општински објекти) -

Висок степен на отсуство на топлинска 

изолација на градежниот дел од 

објектите, застарена и незаменета 

столарија, застарена електро 

инсталација, застарени системи за 

греење, користење на необновливи 

извори на енергија. 

Високи трошоци за електрична 

енергија; 

Високи трошоци за термоизолација 

на градежните системи; 

Високи трошоци за замена на 

столаријата; 

Високи трошоци за замена на 

системите за греење; 

Неискористеност на енергенси од 

обновливи извори. 

Општина 

Прилеп 

4 

Сектор јавен транспорт - застарен возен 

парк, недоволен број на возила, 

зголемена потрошувачка на гориво, 

некористење на погонски системи за 

посовремени горива, недоволна 

покриеност на градот и дел од 

населените места. 

Загадување на животната средина; 

Високи трошоци за набавка на 

нови, современи и ефикасни 

возила; 

Одржување на возилата. 

Општина 

Прилеп 

5 

Сектор отпад - непотполна покриеност 

на градот и населените места за 

подигнување на отпадот, релативно 

голем број на диви депонии, 

неискористување на биоразградливиот 

отпад, санитарно неуредена депонија, 

застарен возен парк и непостоење на 

друга потребна опрема 

Загадување на животната средина; 

Неискористена можност за 

добивање на енергија од отпадот; 

Високи трошоци за замена и 

зголемување на возниот парк и 

потребната опрема; 

Високи трошоци за саниратно 

уредување на депонијата.  

Општина 

Прилеп 

ЈКП 

„Комуналец“ 

6 

Сектор напојување и греење - 

непостоење на систем за напојување на 

градот со енергенс за централно 

греење, непостоење концепт за 

преадаптација на постојните локални 

системи за греење, непостоење на 

промоција пред јавноста за важноста и 

погодностите на централното греење, 

непостоење на субјект за водење на 

политиката и активностите за 

топлификација. 

Високи трошоци за греење; 

Загадување на животната средина; 

Високи трошоци за изработка на 

проектна документација за 

гасификација на градот и 

општината; 

Tрошоци за замена на опрема во 

постојните системи за греење во 

јавниот сектор; 

Потреба од формирање и 

функционирање на субјект за 

енергетика и топлификација. 

Општина 

Прилеп 
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Табела 7: Главни еколошки проблеми во Општина Прилеп  

Број Главни еколошки проблеми 
Потребни инвестиции за 

решавање на проблемите   
Одговорност 

1 

Загадување на воздухот како резултат на 

користење на необновливи извори на 

енергија за добивање на топлинска енергија 

Не е анализирано 
Општина 

Прилеп 

2 
Загадување на воздухот како резултат на 

технолошките процеси на производство 
Не е анализирано 

Општина 

Прилеп 

3 
Загадивање на воздухот, водите и почвата, 

поради неадекватно управување со отпадот 
Не е анализирано 

Општина 

Прилеп 

4 
Недоволна хигиенизација на јавните 

прометни површини 
Не е анализирано 

Општина 

Прилеп 

5 
Недоволно развиена јавна свест за 

еколошките прашања 
Не е анализирано 

Општина 

Прилеп 

 

Табела 8: Приоритетни инвестициони проекти на Општина Прилеп во блиска иднина 

Број Приоритетни инвестициони проекти во иднина Потребни инвестиции 

1 Изработка на Проект за гасификација на општина Прилеп 5,000,000 

2 
Реконструкција на објектите под надлежност на О. Прилеп со 

имплементација на мерки за Енергетска ефикасност. 
118,750,000 

3 Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација 7,236,000 

4 Обновување на возниот парк во Јавниот градски превоз  49,200,000 

5 Инсталирање на интелигентен систем за јавно осветлување 13,925,200 

6 
Изработка на проекти за супституција на енергенсот за 

греење во објектите од јавниот сектор 
Не е анализирано 

7 
Изработка на проекти за искористување на биоразградливиот 

отпад за енергетски цели 
Не е анализирано 
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ПРЕГЛЕД НА МОМЕНТАЛНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Моменталната потрошувачка на електрична енергија во општина Прилеп, е резултат на темпото 

на развојот на општината во целина, како и на буџетските ограничувања во однос на главните 

(задолжителни) сектори и дел од дополнителните сектори. 

Заради добивање на поконкретни информации за моменталната потрошувачка на електрична 

енергија, во понатамошниот текст на оваа ПЕЕ, ќе направиме анализа на долунаведените главни и 

опционални сектори со оглед на достапноста на потребните информации и можната контрола на 

Локалната самоуправа, врз дефинираните сектори. 

Во овој преглед, како главни (задолжителни) сектори се предложени следните: 

 Вода; 

 Јавно осветлување и  

 Објекти – Општински Објекти 

 

Дополнително, како опционални сектори се предложени следните: 

 Транспорт; 

 Отпад; 

 Електрична и топлинска енергија  

 

Како Референтна година (или основен период), избрана е 2017 година, во која се  претставува 

дека немало прекини во работењето на системот, и нуди комплетни податоци за потрошувачка на 

енергија во сите форми.  

Сектор вода 

Со водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води во територијата на општина 

Прилеп, управува ЈКП “Водовод и канализација“ - Прилеп, што ги покрива дејностите од јавен 

интерес: собирање, обработка и снабдување со вода за пиење, одржување и реконструкција на 

водоводната мрежа, одстранување на отпадните води, одржување и реконструкација на атмосферска 

и фекална канализациона мрежа, и други дејности согласно со закон. 

Вкупниот број на жители во општината (попис 2002 год. и проценка 2015 год.) изнесува 76,768 

жители, а вкупниот број на население до кое е достапна вода за пиење изнесува 74,121 жители, 

односно покриеноста на населението со водни услуги во градот изнесува 99%, а сеуште има потреба 

од превземање на водоснабдителните системи во населените места за да и нивната покриеност биде 

максимална. 

Во градот Прилеп, приклучени се 21,096 домаќинства со 68,368 жители и 1,226 правни субјекти, а 

во населените места приклучени се 2,009 домаќинства со 5,753 жители и 28 правни лица. 

 

Питка вода 

ЈКП “Водовод и канализација, обезбедува вода за пиење за околу 75.000 жители (вклучително 

пасивни приклучоци), од градот Прилеп и 21 населено место во општина Прилеп, преку водоводна 

мрежа со должина од 239,04 км. 

Водоводната мрежа, која во градот Прилеп започна да се гради во 1952 година и континуирано 

трае до денес, претставува еден комплексен систем, кој по пат на гравитација и комбинирано ја 

снабдува со вода за пиење општината Прилеп. 

Снабдувањето со вода се врши преку Регионалниот водоснабдителен сиситем “Студенчица“ со 

капацитет до 650 литри/секунда, извориштата од општината (Леково со издашност 10-20 лит/сек, 

Пештерица 10-20 лит/сек, Душници 10-15 лит/сек, Пашоски ливади 10-30 лит/сек) и бунарските 

постројки од општината (Кошарка, 8 бунари со вкупно 60 лит/сек, Кишојца-Орушица, 10 бунари со 110 

лит/сек, Бегова ливада, 10 бунари со 80-100 лит/сек). 

Комбинирано водоснабдување се одвива кога издашноста на Студенчица е намалена, при што во 

градскиот водоводен систем се вклучуваат води од  изворите и бунарските постројки, кои води се 
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интервентни, се вклучуваат во Филтерната стница Варош и можат да се користат само неколку 

месеци во годината. 

Градот Прилеп располага со 4 резервоари за вода: Р2 - Варош со капацитет 8,040 м³, Р3 - Топташ 

со 2,800 м³, Р0 - Варош со 225 м³, Резервен резервоар - Висока зона со 1,300 м³. 

Водоводната мрежа во град Прилеп е изградена од: азбест цементни цевки со должина од 94,000 

м, односно 57.34% од вкупната мрежа, полиетилен (HDRE,MDPE) 62,016 м или 37.52%, 

поливинилхлорид (PVC) 6,278 м или 3.8%, поцинкувани 2,218 м или 1.34 % од вкупната водоводна 

мрежа 165,028 метри. 

Дијаметарот на водоводните цевки се движи од 0,700 - 0,500 мм, работните притисоци во 

мрежата се движат од 2,5 до 3,0 бари за ниска зона, и до 5,0 бари за висока зона. 

Табела 9: Карактеристики на опремата за бунарски постројки 

Тип на опрема 

Старост Капацитет 

Тип 

(години) (l/s] 

Кошарка 8 бунари 18 60 l/s Пумпи 

Кишојца – Орушица 10 бунари 18 110 l/s Пумпи 

Бегова ливада 10 бунари 4 80 – 100 l/s Пумпи 

Филтерна станица Варош 12 60 l/s Пумпи 

Вкупната инсталирана моќност на пумпите е 530 kW 

 

 

 

Слика 3: Производство на вода и потрошувачка на електрична енергија во периодот од 2016 – 

2017 година 

Од приказот на Слика 3. потрошувачката на електрична енергија во 2017 година е поголема во 

однос на 2016 година, затоа што во 2017 година беа вклучени бунарите во период од 22.07. до 

22.12.2017 год. како резултат на намалена издашност од Регионалниот водовод Студенчица. Од тие 

причини, 2017 година е избрана за референтна година. 
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Слика 4: Густина на водата за пиење во kWh/m3, 2016 – 2017 

 

На Слика 4. може да се забележи дека густината на водата за пиење во kWh/m3 за 2017 година е 

зголемена за разлика од 2016 година, и тоа се должи на производството на вода од бунарските 

постројки. 

 

Слика 5: Потрошувачка на електрична енергија, производство на вода и фактурирана количина 

на вода за референтната година 2017 

 

Нивото на потрошувачка на вода (нема поголеми промени) во летниот период е наголемена, 

производсвото на вода е намалено но потрошувачката на електрична енергија е наголемена. 

Податоците се добиени со помош на SCADA системот, со кој се управуваат резервоарите, се врши 

контрола на притисок, се управува со влезот на вода во водоводната мрежа и се управува со 

бунарските постројки, а на овај систем е приклучено и населеното место Селце со неговата пумпна 

станица. 

Во водоводната мрежа на градот Прилеп, се приклучени и населените места Мажучиште и Ново 

Лагово. 

Населените места Беровци, Кадино Село, Галичани, Тополчани, Мало Коњари, Големо Коњари, 

Селце, Канатрарци, Старо Лагово, Чепигово, Тројкрсти, Волково, Загорани, Веелчани, Ореовец, 
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Штавица, Ерековци и Подмол имаат самостојни водоводни системи, за кои податоци се дадени во 

Табела 10. 

 

Табела 10: Годишна потрошувачка на енергија на секторот вода за пиење 

Систем за 
водоснабдување 

Број на 
жители 

Годишно 
производство 

на вода во 
2017 

Потрошувачка на 
енергија при 

производство на 
вода за пиење 

Специфична 
потрошувачка  
на водата за 

пиење 

Процент на 
вода за која 
не се плаќа 
надомест 

 (m
3
) (kWh) [kWh/(m

3
)] (%) 

Општина Прилеп 73,351 8,335,686 527,408 0,0063 53% 

Беровци 351 48,260 19,860 0,411 64% 

Галичани и 
Кадино село 

520 92,442 38,042 0,411 76% 

Чепигово и 
Тројкрсти 

243 91,021 37,457 0,411 76% 

Тополчани 449 50,066 20,603 0,411 56% 

Мало Коњари 727 62,597 30,360 0,49 38% 

Големо Коњари 699 54,275 22,335 0,41 30% 

Селце 294 64,145 43,556 0,68 80% 

Канатларци 972 109,887 45,221 0,41 51% 

Старо Лагово 70 5,062 2,930 0,58 66% 

Ерековци 385 71,843 43,556 0,41 83% 

Подмол 138 6,644 2,930 0,44 74% 

 

Од Tабела 10. можеме да ги видеме загубите на вода односно процентот на неприходована вода 

на Општина Прилеп заедно со сите населени места во кои ЈКП „Водовод и канализација “ – Прилеп ја 

одржува водоводната мрежа.  

 

Главни причини за неприходованата вода во Општина Прилеп се: 

 Урбана единица Тризла, поради недоволно развиена свест за рационално користење на 

водата, каде што процентот на неприходна вода е 30% од вкупно неприходната вода; 

 Неутврдени дефекти како резултат на стар водоводен систем; 

 Неможност на брза евиденција на дефект, неевидентирана потрошувачка на вода; 

 Некоректна и неодобрена потрошувачка од страна на корисниците - нелегални приклучоци и 

кражба на вода; 

 Појава на загуби поради застарена сигнална инсталација и врска помеѓу резервоарот и 

бунарските пумпи (особено во населени места); 

 Дефекти во населените места кои не се појавуваат на површина. 

 

Мерки кои би можеле да ги рашат проблемите: 
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 Зголемено ниво на свеста на граѓаните за почитување на облигационите односи; 

 Зголемување на јавната свест за рационално користење на водата и воведување на 

иновативни решенија за рационално користење на водните ресурси; 

 Обука и информирање на населението (УЗ Тризла) за рационално користење на водата за 

пиење; 

 Воспоставување на GIS систем; 

 Обезбедување на пософистицирана опрема за откривање на дефекти; 

 Надоградба и модифицирање на веб страната со можност на електронско плаќање на 

сметките за вода; 

 Можност за зголемено производство на вода за пиење - реконструкција на старите градски 

бунари и на гравитациони цевководи, дополнителни и интервентни количини на вода преку 

изградба на наменски акумулации 

 Промена на цевководите (особено азбестните) на ниво на Општината и.т.н. 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп од 2017 година започна со имплементација на проектот 

„Watenergy“ (Urban water full cycle: from its source to its end-users and back to the environment) - воден 

од Interreg Balcan-Mediterranean. Овој проект е за набавка на ГИС систем и додатна опрема за 

детекција на дефекти со времетраење од 2 години. ЈКП постапката и начинот на имплементирање на 

проектот ќе ги води по сите Законски процедури и Европски прописи. Целта на проектот е развивање 

на заеднички методолошки пристап кон ефикасно и транснационално управување со водите и 

енергијата. 

Отпадни води  

Со собирање, одведување и третман на урбаните отпадни води во општина Прилеп, управува 

ЈКП “Водовод и канализација“ Прилеп, при што покриеноста изнесува 91% (домаќинства и правни 

лица) од вкупниот број во општината, односно опфатено приклучено население е 68,368 жители 

(податок од 2016 год.). 

Вкупната должина на Фекалната канализација изнесува 74,421 м, од кои како нови колектори се 

23,000 м, а бројот на ревизионите шахти е 1,492 . 

Вкупната должина на атмосферската канализација изнесува 54,810 м, бројот на ревизиони шахти 

е 1,096, а бројот на улични сливници 1,737 . 

Вкупниот проток на отпадни води изнесува 3,333,336 м
3
, од кој на домаќинствата изнесува 

2,710,908 м
3
, а на правните лица 622,428 м

3
. 

Квалитетот на услугите за собирање и одведување на отпадните води, се обезбедува преку 

информационен систем. 

Во општина Прилеп, во завршна фаза е изградбата на Пречистителна станица за отпадни води, 

која се очекува да биде во функција во втората половина од 2018 година, при што ќе бидат опфатени 

за третман, сите отпадни води од територијата на градот Прилеп. 

Со оглед на ваквата состојба, во овај момент се врши само собирање и транспорт на отпадните 

води, за што нема потрошувачка на електрична енергија, а со отпочнување со работа на 

Пречистителната станица се очекува енергијата да се добива со анаеробна ферментација на 

отпадната мил од третманот на отпадната вода, и производство на електрична и топлинска енергија, 

а дополнително ќе биде утврдено дали тоа производство ќе ги задоволува сите потреби на 

Пречистителната станица. 

Во овај момент се реализира проектот “Рехабилитација на канализационата мрежа“ при што се 

рехабилитираат 65 км канализациона мрежа во градот Прилеп. 

Во рамките на функционирањето на канализациониот систем, редовно се врши тековно и 

инвестиционо одржување, а ќе ги опфаќа и следните работи: 
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 Одржување на фекалниот и атмосферскиот канализационен систем во исправна состојба; 

 Одржување на фекални пумпни станици и објекти (во услови кога ќе ги има), ревизиони 

шахти, сливници, попивателни бунари и друго; 

 Интервенции со цистерни под притисок, вакум како и со рачен алат, чекреци, сајли и друго; 

 Издавање на хидротехнички услови за нови приклучоци, издавање решенија, увид на лице 

место, пресметки за наплата; 

 Приклучување на нови корисници на канализациониот систем.  

 

При одржувањето на канализационата мрежа, евидентни се повеќе неправилности и потешкотии 

од различна природа: 

 Несоодветно димензионирана и изведена канализациона мрежа; 

 Неправилно бетонирани ревизиони шахти и нивнте капаци, нештеловани ревизиони шахти; 

 Депонирање на различен градежен материјал над ревизиони шахти и сливници; 

 Диво вклучување во канализационата мрежа; 

 Недозволено фрлање на разни предмети и отпадни материјали во канализационата мрежа; 

 Оштетување на капаци од ревизиони шахти и решетки од улични сливници; 

 

Во рамките на активностите на ЈКП ќе се превземаат соответни дејности: 

 Контрола и чистење на ревизиони шахти и улични сливници, 

 Перење на канализациона мрежа со специјално возило, цистерна, 

 Одзатнување на канализација кај домаќинствата и правните лица 

 Поправка и замена на улични капаци и решетки 

 Интервенција со ровокопач 

 Изградба на нови ревизиони шахти и сливници. 

Табела 11: Годишна потрошувачка на енергија на секторот вода – отпадна вода 

 

Третман на 
отпадната вода 

Годишно 
количество на 
отпадна вода 

Потрошувачка на 
енергија при третман на 

отпадните води 

Специфична потрошувачка 
на отпадната вода 

(m
3
) (kWh) [kWh/(m

3
)] 

Општина Прилеп 3,333,336 Не е апликативно Не е апликативно 

 

Јавно oсветлување 

Јавното осветлување во општина Прилеп се состои од флуоросцентни и натриумови светилки 

распоредени на територијата на градот и селата. Во општина Прилеп се осветлени градот Прилеп и 

40 населени места – села (во пресметката не се вкалкулирани населените места – селата, парковите 

површини и спортските терени поврзани на јавното осветлување). 

Контролата на јавното осветлување се врши во 138 мерни места од кој најголемиот дел сеуште се 

наоѓаат во трафостаниците на ЕВН, а дел од 50 мерни места се наоѓаат во посебни мерни ормари во 

сопственост на општината во близина на трафостаниците во кои постои можност за сместување на 

интелигенти контролни уреди. 

Вкупната потрошувачка на електрична енергија на територијата на општината за 2017 година е 

18,566,957 милиони денари со вкупно потрошени 2,819,842 kWh. 

Процентот на прегорени светилки варира во зависност од периодот и се движи од 1,5% до 2%. 

Енергетска реконструкција е извршена во 2008 година со што беа заменети живините светилки со 

флуоросценти и натриумови светилки. 

Општината преку комуналната такса за јавно осветлување и годишната програма за комунално 

уредување на општината во целост има контрола на сите активности поврзани со јавното 
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осветлување. Наплатата на комуналната такса се врши преку претпријатието задолжено за 

дистрибуција на електричната енергија и потоа се префрла на сметка на општината. 

Табела 12: Структура на изворите на светлина во системот за јавно осветлување 

Тип на осветлување Тип на столбови 
Инсталирана 

моќност 
(W) 

Број на 
светилки 

Вкупен 
број на 

светилки 

Вкупна 
инсталирана 

моќност 
(kW) 

Флуросцентна светилка 
1 светилка / столб 

55 
2571 

42 
2655 146.03 

2 светилки / столб 

Натриумова светилка 
1 светилка / столб 

110 
97 

32 
161 17.71 

2 светилки / столб 

Натриумова светилка 1 светилка / столб 150 582 642 96.30 

Натриумова светилка 
1 светилка / столб 

210 
53 

20 
93 19.53 

2 светилки / столб 

Натриумова светилка 
1 светилка / столб 

250 
586 

46 
678 169.50 

2 светилки / столб 

ВКУПНО 4229 449.65 

Вкупен број на столбови 4029 

Број на прегорени светилки 76 5.16 

 

                           

  

Слика 6: Типови на светилки – вкупен број Слика 7: Типови на светилки - капацитет 
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Табела 13: Преглед на осветлени патишта на град Прилеп 

Вид на патишта 
Вкупна должина на 

патот 
(km) 

Вкупно осветлени 
патишта 

(km) 

Процент на осветлени 
патишта 

(%) 

Главни улици 

 
22.60 20.96 92.74 

Споредни улици 

 
87.95 76.59 87.08 

Вкупно 110.55 97.55 88.24 

 

 

Слика 8: Преглед на потрошувачката на електрична енергија на уличното осветлување (kWh) и 

осветлени патишта (km) 
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Слика 9: Референтна година (2017) и потрошувачка на електрична енергија (фактурирана) 

 

 

Слика 10: Референтна година (2017) и трошоци за електричната енергија 

 

 

 

Табела 14: Годишна потрошувачка на електрична енергија за јавното осветлување во 

референтната година 2017 во град Прилеп 

Систем 
на јавно 
осветлу

вање 

Број на 
осветлени 
столбови 

Вкупна 
должина на 

патишта 

Вкупна 
должин

а на 
осветл

ени 
патишт

а 

Потрошувач
ка на 

електрична 
енергија во 

јавното 
осветлувањ

е  

Потрошува
чка на 

електричн
а енергија 

за 
осветлен 

столб 

Потрошена 
електричн
а енергија 
за km од 

градските 
патишта 

% на 
градски 
осветле

ни 
патишта 

(пар) (km) (km) (kWh/a) 
[kWh/(по 
столб)] 

[kWh/(km)] (%) 

Јавно 
осветлу
вање во 
градот 
Прилеп 

1св. / 
столб 

3,889 
Гл. 
Ул. 

22.60 20.96 

2,297,712
4
 570 20,785 88.25 2св. / 

столб 
140 

Сп. 
Ул. 

87.95 76.59 

Вкупно 4,029 110.55 97.55 

 

                                                 
4
 Потрошувачката на електрична енергија на осветлувањето во градот е 2,297,712 kWh, а вкупната потрошувачка 

на Општина Прилеп (заедно со населените места) е 2,819,842 kWh. 
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Сектор објекти 

Општински објекти 

Во Секторот објекти, делот Општински објекти, даден е преглед на состојбата на објектите, кои се 

користат од страна на образованието, социјалните грижи и општинските административни објекти. 

Во општината постојат десет основни училишта (ООУ) и едно основно музичко училиште (ОМУ). 

Основните училишта заедно со основното музичко училиште опфаќаат 32 објекти, од кои освен 

десетте централни училишта, опфатот е проширен со објекти на подрачни училишта и други објекти 

во корист на централните училишта (спортски сали, стари објекти во функција, центри и.т.н.). 

Во Прилеп анализирани се 4 централни градинки „Наша Иднина“. Постојат уште 2 новоотворени 

градинки во градот и постапка за отворање на трета, меѓутоа податоци за анализа на потрошувачката 

на енергија за истите за 2017 год. немаме. Постојат уште 4 градинки во населените места Големо 

Коњари, Канатларци, Беровци и Тополчани кои функционираат во рамките на основните училишта на 

тие населени места, меѓутоа поодделни податоци за потрошувачката на енергија за нив не издвоивме 

во оваа Програма. 

Исто така, во објектите за социјални грижи, анализа правиме и на Домот за стари лица „К. Крстески – 

Платник“. 

Од општинските административни објекти кои се предмет на анализа, издвоени се: објектот на 

Единицата за локлана самоуправа, општинските Јавни претпријатија, Градската библиотека и 

Територијалната противпожарна единица. Се напоменува дека од општинските Јавни претпријатија, 

ЈП за просторни и урбанистички планови користи простории во општинската административна зграда, 

и тие простории се вкалкулирани во пресметките од општинската административна зграда 

(единствено одделно ги анализираме другите 2 објекти од ова ЈП: диспечерска служба и 

административни канцеларии). 

Се потенцира дека поради спецификата на корисниците, видот на објектот и правните лица кои 

стопанисуваат со објектот, некои објекти не се инволвирани во опфатот на оваа анализа (Месни 

домови, стара општинска зграда, спортски сали и други објекти).  

Во базата на податоци за Енергетска ефикасност на Локалната самоуправа, собрани се сите 

информации за типовите на системите за греење, ладење и климатизација, со потребните 

индикатори за енергетските карактеристики, и други податоци кои што адекватно ќе бидат користени 

во ПЕЕ. 
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Табела 15: Преглед на општинските објекти 

Вид на општинска зграда Опис Број 
Вкупна 

површина 
(m

2
) 

Образовни објекти 
Основни училишта (ООУ и ОМУ) 32 34,282 

Средни училишта (СОУ) 8 23,804 

Објекти за социјална грижа 
ЈУДГ Градинки „Наша иднина“  4 5,902 

ЈОУ Дом за стари лица „К. Крстески – Платник“ 1 3,824 

Општински административни 
објекти 

Општинска административна зграда 1 2,346 

Градска библиотека „Б. Талески“ 2 1,106 

Територијална Противпожарна Единица ТППЕ 1 1,180 

ЈП за просторни и урбанистички планови 2 238 

ЈКП „Комуналец“ 4 1,156 

ЈКП „Пазари“ 1 210 

ЈКП „Водовод и канализација“ 1 1,432 

ВКУПНО 57 75,480 
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Табела 16: Годишна потрошувачка на енергија во општинските објекти 

Краен корисник 

Број на 
станари 

Вкупна 
површин

а на 
зградата 

Вкупна 
грејна 

површин
а 

Потрошувачк
а на 

електрична 
енергија 

Потрошувачк
а на 

топлинска 
енергија 

Вкупна 
потрошувачк
а на енергија 

Специфична 
потрошувачка 
на електрична 

енергија 

Специфична 
потрошувачк

а на 
топлинска 
енергија 

Специфична 
потрошувачк
а на енергија 

Трошоци 
на енергија 

 m
2
 m

2
 kWh kWh kWh kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) МКД 

Образовни објекти 

ООУ „Кочо Рацин“ 865 2,616 1,939 46,474 335,272 381,746 17.77 172.91 190.68 1,643,911 

ООУ “Кочо Рацин” - 
Рид 

212 250 236 4,441 40,807 45,248 17.76 172.91 190.68 187,686 

ООУ „Гоце Делчев“ 926 5,660 4,050 100,408 302,125 402,533 17.74 74.60 92.34 2,078,383 

ООУ “Гоце Делчев” - с. 
Големо Радобил 

8 200 66 3,548 26,140 29,688 17.74 396.06 413.80 79,205 

ООУ “К. Охридски”- н. 
з. 

970 2,040 2,040 54,427 315,685 370,112 26.68 154.75 181.43 1,656,857 

ООУ “К. Охридски”- с. 
з. 

116 400 400 10,672 61,899 72,571 26.68 154.75 181.43 324,874 

ООУ “К. Охридски“ - с. 
Мажучиште 

17 200 80 5,336 26,140 31,476 26.68 326.75 353.43 97,442 

ООУ „Кире Гаврилоски 
- Јане“ 

1,081 3,536 1,660 39,586 316,275 355,861 11.20 190.53 201.72 1,475,242 

ООУ „Рампо Левката“ 744 3,648 3,648 48,290 334,337 382,627 13.24 91.65 104.89 1,659,179 

ООУ “Рампо Левката” - 
с. Селце 

19 150 100 1,986 31,368 33,354 13.24 313.68 326.92 71,875 

ООУ „Добре Јованоски“ 1,437 5,120 4,620 59,233 260,962 320,195 11.57 56.49 68.05 1,514,767 

ООУ “Добре 
Јованоски”- ЦВО Л. Ф. 
Лафски 

134 500 250 5,784 87,133 92,917 11.57 348.53 360.10 202,969 
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Краен корисник 

Број на 
станари 

Вкупна 
површин

а на 
зградата 

Вкупна 
грејна 

површин
а 

Потрошувачк
а на 

електрична 
енергија 

Потрошувачк
а на 

топлинска 
енергија 

Вкупна 
потрошувачк
а на енергија 

Специфична 
потрошувачка 
на електрична 

енергија 

Специфична 
потрошувачк

а на 
топлинска 
енергија 

Специфична 
потрошувачк
а на енергија 

Трошоци 
на енергија 

 m
2
 m

2
 kWh kWh kWh kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) МКД 

ООУ „Блаже Конески“ 948 3,924 3,924 75,733 362,185 437,918 19.30 92.30 111.60 2,036,005 

ООУ “Блаже Конески” - 
Варош 

94 432 432 8,343 39,874 48,217 19.31 92.30 111.61 224,203 

ООУ “К. Волнароски” - 
с. Тополчани 

114 748 523 11,130 107,049 118,179 14.88 204.68 219.56 290,478 

ООУ “К. Волнароски” - 
с. Чепигово 

11 100 100 1,488 19,916 21,404 14.88 199.16 214.04 49,012 

ООУ “К. Волнароски” - 
с. Ново Лагово 

25 100 88 1,488 17,427 18,915 14.88 198.03 212.91 44,952 

ООУ “К. Волнароски” - 
с. Старо Лагово 

73 534 400 7,946 82,154 90,100 14.88 205.39 220.27 216,385 

ООУ “К. Волнароски” - 
с. Алинци 

17 164 40 2,440 7,469 9,909 14.88 186.73 201.60 38,422 

ООУ “К. Волнароски” - 
с. Клепач 

11 164 40 2,440 7,469 9,909 14.88 186.73 201.60 38,422 

ООУ “К. Волнароски” - 
с. Загорани 

16 270 75 4,017 14,937 18,954 14.88 199.16 214.04 66,349 

ООУ “К. Волнароски” - 
с. Галичани 

16 100 100 1,488 19,916 21,404 14.88 199.16 214.04 49,012 

ООУ “К. Волнароски” - 
с. Беровци (нов објект) 

21 100 100 1,488 19,916 21,404 14.88 199.16 214.04 49,012 

ООУ “К. Волнароски” - 
с. Беровци (стар 
објект) 

43 130 102 1,934 19,916 21,850 14.88 195.25 210.13 54,238 

ООУ “С. Пинџур” - с. 174 585 376 9,126 114,517 123,643 15.60 304.57 320.17 283,642 
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Краен корисник 

Број на 
станари 

Вкупна 
површин

а на 
зградата 

Вкупна 
грејна 

површин
а 

Потрошувачк
а на 

електрична 
енергија 

Потрошувачк
а на 

топлинска 
енергија 

Вкупна 
потрошувачк
а на енергија 

Специфична 
потрошувачка 
на електрична 

енергија 

Специфична 
потрошувачк

а на 
топлинска 
енергија 

Специфична 
потрошувачк
а на енергија 

Трошоци 
на енергија 

 m
2
 m

2
 kWh kWh kWh kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) МКД 

Мало Коњари 

ООУ “С. Пинџур” - с. 
Големо Коњари 

37 243 182 3,791 57,259 61,050 15.60 314.61 330.21 130,906 

ООУ “С. Пинџур” - с. 
Кадино 

20 284 121 4,430 37,343 41,773 15.60 308.62 324.22 106,508 

ООУ „Кирил и Методиј“ 
- Канатларци 

260 1,041 1,041 15,386 157,979 173,365 14.78 151.76 166.54 708,182 

ООУ “Кирил и Методиј” 
- с.Подмол 

23 480 360 7,094 72,196 79,290 14.78 200.54 215.32 190,536 

ООУ “Кирил и Методиј” 
- с.Ерековци 

10 180 100 2,660 19,916 22,576 14.78 199.16 213.94 59,959 

ООУ “Кирил и Методиј” 
- с.Бонче 

9 100 60 1,478 11,950 13,428 14.78 199.17 213.95 34,772 

ОМУ „О. Михајлоски - 
Оцка“ 

373 283 283 11,050 83,647 94,697 39.05 295.57 334.62 250,353 

СОУ „Кузман 
Јосифоски - Питу“ 

485 2,246 2,100 42,263 150,956 193,219 18.82 71.88 90.70 957,825 

СОУ „Кузман 
Јосифоски - Питу“ – 
Спортска сала 

485 600 600 11,290 43,130 54,420 18.82 71.88 90.70 265,656 

СОУ Гимназија „Мирче 
Ацев“ 

1,029 5,279 5,279 58,307 470,748 529,055 11.05 89.17 100.22 2,237,345 

СОУ „Р. Ристески - 
Ричко“ 

954 4,650 4,650 68,820 190,798 259,618 14.80 41.03 55.83 1,367,728 

СОУ „Р. Ристески - 780 1,327 1,327 19,640 54,449 74,089 14.80 41.03 55.83 390,321 
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Краен корисник 

Број на 
станари 

Вкупна 
површин

а на 
зградата 

Вкупна 
грејна 

површин
а 

Потрошувачк
а на 

електрична 
енергија 

Потрошувачк
а на 

топлинска 
енергија 

Вкупна 
потрошувачк
а на енергија 

Специфична 
потрошувачка 
на електрична 

енергија 

Специфична 
потрошувачк

а на 
топлинска 
енергија 

Специфична 
потрошувачк
а на енергија 

Трошоци 
на енергија 

 m
2
 m

2
 kWh kWh kWh kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) МКД 

Ричко“ – Спортска сала 

СОУ „Р. Ристески - 
Ричко“ Старо училиште 

65 1,330 740 19,684 30,364 50,048 14.80 41.03 55.83 306,727 

СОУ „Орде Чопела“ 550 5,190 5,000 64,620 196,246 260,866 12.45 39.25 51.70 1,343,893 

СОУ „Ѓорче Петров““ 892 3,182 2,450 77,945 206,425 284,370 24.50 84.26 108.75 1,515,324 

Вкупно за Образовни 
објекти 

14,06
4 

58,086 49,682 917,704 4,754,294 5,671,998 674.25 7,065.18 7,739.43 
24,298,55

7 

Објекти за социјална грижа 

ЈУДГ Градинки „Наша 
иднина“ - Бончејца 

385 1,587 1,587 50,674 258,500 309,174 31.93 162.89 194.82 1,293,987 

ЈУДГ Градинки „Наша 
иднина“ - Мирче Ацев 

276 1,299 1,299 46,005 211,500 257,505 35.42 162.82 198.24 1,086,322 

ЈУДГ Градинки „Наша 
иднина“ - Тризла 

280 1,522 1,522 51,000 246,750 297,750 33.51 162.12 195.63 1,255,394 

ЈУДГ Градинки „Наша 
иднина“ - Гоце Делчев 

285 1,494 1,494 41,202 235,000 276,202 27.58 157.30 184.88 1,179,143 

ЈОУ Дом за стари лица 
„К. К.- Платник“ 

160 3,824 3,554 180,460 775,947 956,407 47.19 218.33 265.52 3,559,853 

Вкупно за објекти за 
социјална грижа 

1,386 9,726 9,456 369,341 1,727,697 2,097,038 176.62 863.45 1,039.08 8,374,699 

Општински административни објекти 

Општинска 
административна 
зграда 

120 2,346 1,920 290,256 238,658 528,914 123.72 124.30 248.02 3,793,378 

Градска библиотека „Б. 20 1,064 1,064 35,377 88,125 123,502 33.25 82.82 116.07 701,619 
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Краен корисник 

Број на 
станари 

Вкупна 
површин

а на 
зградата 

Вкупна 
грејна 

површин
а 

Потрошувачк
а на 

електрична 
енергија 

Потрошувачк
а на 

топлинска 
енергија 

Вкупна 
потрошувачк
а на енергија 

Специфична 
потрошувачка 
на електрична 

енергија 

Специфична 
потрошувачк

а на 
топлинска 
енергија 

Специфична 
потрошувачк
а на енергија 

Трошоци 
на енергија 

 m
2
 m

2
 kWh kWh kWh kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) МКД 

Талески“ 

Градска библиотека „Б. 
Талески“ - Варош 

10 42 42 2,788 
Електрична 

енергија 
2,788 66.38 / 66.38 37,916 

ТППЕ  Територијална 
Противпожарна 
Единица 

43 1,180 1,000 91,214 
Електрична 

енергија 
73,734 77.30 / 77.30 930,381 

ЈП за ПУП – 
Диспечерска служба 

2 16 16 4,360 
Електрична 

енергија 
4,360 272.50 / 272.50 44,470 

ЈП за ПУП – 
Административни 
канцеларии 

11 222 222 22,662 
Електрична 

енергија 
22,662 102.08 / 102.08 231,154 

ЈКП „Комуналец“ – 
Царински терминал 

8 106 68 50,596 
Електрична 

енергија 
50,596 477.32 / 477.32 516,075 

ЈКП „Комуналец“ – 
Трпезарија 

7 217 150 43,166 
Електрична 

енергија 
43,166 198.92 / 198.92 440,291 

ЈКП „Комуналец“ – 
Дирекција 

17 106 86 50,011 
Електрична 

енергија 
50,011 471.80 / 471.80 510,109 

ЈКП „Комуналец“ – 
Капела 

15 727 100 26,695 
Електрична 

енергија 
26,695 36.72 / 36.72 272,292 

ЈКП „Пазари“ 26 210 180 29,173 
Електрична 

енергија 
29,173 138.92 / 138.92 297,565 

ЈКП „Водовод и 
канализација“ 

148 1,432 1,121 106,318 94,094 200,412 74.24 83.94 158.18 861,858 

Вкупно за општински 
административни 
објекти 

907 7,668 5,969 752,616 420,877 1,156,013 2,073.16 291.06 2,364.22 8,637,108 
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Краен корисник 

Број на 
станари 

Вкупна 
површин

а на 
зградата 

Вкупна 
грејна 

површин
а 

Потрошувачк
а на 

електрична 
енергија 

Потрошувачк
а на 

топлинска 
енергија 

Вкупна 
потрошувачк
а на енергија 

Специфична 
потрошувачка 
на електрична 

енергија 

Специфична 
потрошувачк

а на 
топлинска 
енергија 

Специфична 
потрошувачк
а на енергија 

Трошоци 
на енергија 

 m
2
 m

2
 kWh kWh kWh kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) kWh/(m

2
) МКД 

ВКУПНО 16,357 75,480 65,107 2,039,661 6,902,868 8,925,049 2,923.03 8,219.69 11,142.73 41,310,364 
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Сектор транспорт 

Во овој Сектор, дадени се податоци за Јавниот транспорт и транспортот за потребите на 

општината, односно Локалната самоуправа и Јавните претпријатија. 

Еден од капиталните проекти за општина Прилеп е и проектот за Јавен градски превоз, кој 

започна да функционира од Април 2014 година со три линии низ градот Прилеп со уредени автобуски 

постојки. Превозот на патници на трите линии се врши со 5 нископодни автобуси. Покрај превозот на 

патници, јавниот градски превоз врши и превоз на ученици од 2 основни и 5 средни училишта во 

градот и превоз на работници во Технолошко Индустриската Развојна Зона ТИРЗ „Алинци“, 

поконкретно вработени во фабриката “Гентерм“ со дополнителни 3 високотуристички автобуси. Во 

2014 година во просек се превезени од 800 до 1,000 патници дневно, или годишно од 250,000 до 

300,000 патници. Во 2016 год. овој просек изнесува од 1,300 до 1,500 патници дневно, или годишно од 

400,000 до 450,000 патници. Во 2017 год. овој просек изнесува од 1,500 до 2,000 патници дневно, или 

годишно од 450,000 до 500,000 патници. 

Вкупниот број на автобуси со кои располага Јавниот Градски Превоз изнесува 13 автобуси кои се 

со доста голема просечна старост од 20 години. Покрај тоа што просечната старост им е доста 

голема исто така се и максимално експлоатирани со поминати преку 3,000,000 километри по автобус, 

поради што од 13 автобуси во функција се 8 автобуси кои исто така се во просечна па и надолна 

кондициона состојба. Останатите 5 автобуси имаат техничките проблеми (дефекти), па земајќи ја во 

предвид нивната моментална цена во споредба со цената за нивно оспособување односно ставање 

во функција, би било финансиски неоправдано бидејќи тоа повлекува зголемување на трошоците. Со 

оглед на староста на возилата, видот на горивото кое се употребува, присутно е загадување на 

амбиенталниот воздух. Во план е набавка на нови автобуси.  

Табела 17: Структура на возила во јавниот транспорт 

Kатегорија 
на возило

5
 

Тип на 
гориво 

Вкупен 
број на 
возила 

Просечна 
старост 

(год) 

Вкупен број 
на 

изминати 
километри 

(км) 

Патници 
годишно 

Вкупна потрошувачка 
на енергија во 
општинскиот 

транспорт 

Единица Количина 

M3 Дизел 8 21 412,800 480,000 kWh 2,017,475 

 

Табела 18: Годишна потрошувачка на енергија во секторот за транспорт – јавен транспорт 

Тип на 
гориво 

Единица Количина 

Вкупна годишна 
потрошувачка на 

енергија 

(kWh/а) 

Вкупна годишна 
потрошувачка на 

енергија 

(MJ/а) 

Вкупни 
трошоци за 

енергија 

(МКД/a) 

Дизел l (литри) 171,700 2,017,475 7,262,910 8,453,522 

 

                                                 
5
 Категоризацијата на возилата е дадена во ПРИЛОГ III 
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Табела 19: Вкупна годишна потрошувачка на енергија во секторот за транспорт - јавен 

транспорт 

 

Транспортен 
систем 

Годишен број на 
патници во 

јавниот 
транспорт 

Вкупен број на 
изминати 

километри 

Вкупна годишна 
потрошувачка 

на енергија 

Потрошувачка 
на енергија во 

јавниот 
транспорт по 

патник на 
километар 

(број) (km) (MJ/a) [MJ/(по патник на 
km)] 

Автобуски превоз 480,000 412,800 7,262,910 3.67 

 

 

Во Табела 20. анализирана е структурата на возила во единицата на локална самоуправа Прилеп 

и возилата на ТППЕ Територијалната противпожарна единица бидејќи директно се финансирани од 

општинскиот буџет. Напоменуваме дека вкупниот број на изминати километри за возилата од ТППЕ 

не е егзактен податок бидејќи возилата се стари и или имаат дефектно броило за километража, или 

броилото е со неточни податоци. ТППЕ поседува и 2 возила со дефект.  

Табела 20: Структура на возила во општинскиот транспорт 

Категорија на 
возило ECE

6
 

Тип на 
гориво 

Вкупен број на 
возила 

Просечна 
старост 

(год) 

Вкупен број на изминати 
километри 

(км) 

Возила за потребите на ЕЛС Прилеп 

M1 Дизел 9 10 2,000,010 

M1 Бензин 5 13 550,900 

N1 Дизел 1 18 201,000 

L1 Бензин 4 10 50,600 

Возила за потребите на ТППЕ Територијална противпожарна единица 

M1 Бензин 2 21 / 

N1 Дизел 5 24 / 

 

 

Како референтна година за овој сектор е земена 2017 година, како последна завршна година за 

која има детални податоци по однос на потрошувачката на енергија. 

Од енергенсите, во општинскиот транспорт се користат бензин и дизел, кои се користат со 

следните количини на годишно ниво: 

                                                 
6
 Категоризацијата на возилата е дадена во ПРИЛОГ III 
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Табела 21: Годишна потрошувачка на енергија во секторот транспорт – транспорт за сопствени 

потреби на општината 

Тип на 
гориво 

Единица 
мерка 

Количина 

Вкупна годишна 
потрошувачка на 

енергија 

(kWh/а) 

Вкупна годишна 
потрошувачка на 

енергија 

(MJ/а) 

Вкупни 
трошоци за 

енергија 

(МКД/a) 

Бензин l (литри) 11,864 145,002 522,007 693,229 

Дизел l (литри) 28,156 330,833 1,190,999 1,273,703 

Вкупно / 40,020 457,835 1,713,006 1,966,932 

 

Енергетска вредност: Бензин: 12.222 kWhЗ; Дизел: 11.750 kWh; 1 kWh = 3.6 MJ 

 

Во Табела 20. и Табела 21. не се земени во предвид возилата на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп 

(вкупна потрошувачка на енергија 1,918,680 kWh и вкупна сума од 6,369,583 ден. за 2017 год.) и 

возилата на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп (вкупна потрошувачка на енергија 421,395 kWh и 

вкупна сума од 1,739,846 ден. за 2017 год.) бидејќи не се под директна надлежност на општина 

Прилеп, а поради нивната специфика не се категоризирани како транспортни возила наменети за 

сопствени потреби на општината. Нивната потрошувачка на енергија ќе се користи во калкулациите 

за годишна потрошувачка на енергија и нивното влијание врз животната средина подолу во оваа ПЕЕ. 

Дополнително, податоците за потрошувачка на енергија на возните паркови на ЈП за Просторни и 

урбанистички планови (2 автомобили, 1 камион), ЈКП „Пазари“ (1 автомобил), Градска библиотека 

„Борка Талески“ (нема возила), ЈОУ Дом за стари лица „К. К.- Платник“ (2 автомобили, 1 комбе), ЈУДГ 

Градинки „Наша иднина“ (3 автомобили) и образовните објекти (нема возила) не ги вкалкулиравме во 

вкупната потрошувачка на енергија.   

Сектор цврст отпад 

Прашањата поврзани со отпадот во општината Прилеп, може да се каже дека повеќе години 

наназад се релативно добро решени имајќи предвид дека за управување со отпадот функционира 

Јавно комунално претпријатие, кое ја има улогата за собирање, транспортирање и одлагање на 

отпадот на депонија. 

Собирањето на отпадот се врши едаш неделно од територијата на градот и 12 населени места од 

општината при што опфатени се 20,626 физички лица (домаќинства), и 1,382 правни лица, од кои се 

собираат по околу 98 тони/отпад/ден, односно преку 35,000 тони/отпад/годишно. Собраниот отпад се 

транспортира со специјални возила и се одлага на Депонија лоцирана на оддалеченост од градот, на 

околу 10 км. 

Согласно направени анализи, дефинирана е дневната продукција на комунален отпад по жител, 

која изнесува: 

 за урбаните средини 0.700 кг/ден/човек 

 за руралните средини 0.500 кг/ден/човек 

 

Заради искоростување на корисни состојки од отпадот, превземени се активности за примарна 

селекција уште на местото каде што се создава отпадот со тоа што на создавачите на отпад им се 

дистрибуирани посебни садови за одвојување на органскиот отпад и посебно пластика, метал, 

хартија, текстил и слично, кои фракции ги собира Комуналното претпријатие, ги пресува и ги продава 

на правни лица за понатамошно постапување со овие видови на отпад. 

Заради максимално искористување на корисните состојки од отпадот, Комуналното претпријатие, 

на локација од Депонијата веќе изведува градежни работи за Постројка за  секундарна селекција на 

отпадот, каде до крај ќе се селектира отпадот, со тоа што остатокот во процент од околу 60-70%, ќе 

биде биоразградлив отпад. 
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За искористување на биоразградливиот отпад, во комуналното претпријатие превземени се 

активности за изградба на Компостара со што драстично ќе се намали потребата од депнирање на 

овај вид на отпад на Депонијата, а ќе се добијат ресурси за реализација на зелени инвестиции. 

За биоразградливиот отпад, направени се поопстојни анализи за негово искористување во 

Инсталација за анаеробна ферментација при што би се добивале значителни количини на Биогас, 

односно електрична и топлинска енергија, и квалитетно ѓубриво (течно и цврсто). 

 

Инфраструктура 

ЈКП Комуналец располага со: Царински терминал со хала со површина од 379 м², и канцеларија 

60 м²; Механичарска работилница 150 м²; Деловни објекти низ градот 230 м²; Управува со Новите и 

старите гробишта; Цвеќара 120 м²; Управува со Депонијата за отпад; Сопствено земјиште во близина 

на Депонијата 32,136 м²; Хала Центар за секундарна селекција за отпад во изградба со 1,260 м²; ги 

одржува јавните површини во градот Прилеп обезбедени со 400 контењери за мешан отпад од 1.1 м³, 

400 контењери за пластика од 1.0 м³, 400 контењери за хартија од 1.0 м³, Корпи за јавни површини 

1,500 парчиња од 3-7 литри, канти за примарна селекција кај домаќинствата 18,261 парчиња од 120 

литри. 

ЈКП Комуналец располага со следниот возен парк: товарни возила 42, патнички возила 8, лесни 

товарни вопзила 7, трактори 6, градежни машини 6. 

 

Алтернативни системи за управување со отпадот 

ЈКП Комуналец во врска со управувањето со отпадот, ги извршува следните дејности и 

активности: Обезбедена Примарна селекција на отпадот на местото на создавање и од страна на 

создавачите на отпад, Собирање на отпадот со специјални возила од создавачите и јавните 

површини, Транспортирање на отпадот до градската депонија, во фаза на градење Хала за машинско 

рециклирање на отпадот за селекција на вредните состојки, во фаза на подготовка на Компостара за 

искористување на биоразградливиот отпад, крајно депонирање на остатокот од отпадот. 

 

 Даноци во врска со управувањето со отпадот 

Општината Прилеп, со Одлука на Советот на општината, има воведено цена за наплата за 

подигнат отпад од правни и визички лица, која што согласно Законските прописи се пресметува по м² 

корисна изградена површина и дворна површина. Данокот на додадена ведност изнесува 5% на 

фактурираната вредност. 

 

 Главни индикатори и проблеми за енергетските карактеристики 

ЈКП Комуналец поседува згради, канцеларии и работилници кои поради нивната застареност не 

ги исполнуваат стандардите за енергетска ефикасност, за што не се превземани мерки за 

подобрување поради потребните релативно високи средства. 

Сериозен проблем за финасирање ќе претставува изградба на трафостаница за снабдување со 

електрична енергија на Постројката за рециклирање како и идната Компостара. Како алтернатива се 

предвидува поставување на фотонапонски системи на Халата за добивање на електрична енергија. 

Исто така алтернатива претставува можноста за анаеробна ферментација на биоразградливиот 

отпад и добивање на Биогас како енергенс за топлинска и електрична енергија. 

Биогасот според потребите би се користел за добивање на Метан како гориво за возила или 

гориво во системот за гасификација, или во когенеративни турбини за добивање на елекрична и 

топлинска енергија. 

Податоците укажуваат на тоа дека, 

 Од дневен влез на околу 100 тони биоразградлив отпад во Инсталацијата, 

 би се добиле околу: 
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- 5,000 – 15,000 м3 биогас дневно (во зависност од составот на отпадот) 

- 15 - 35 тони биогноиво 

- 22.45 тони течно гноиво 

 Од Биогасот би можело да се добие: 

- 4,000 – 13,000 м3 метан/ден за возила или гасификација, или 

- 9,000 – 22,000 кв електрична енергија/ден, во когенеративен систем, како и 

- 11,000 – 25,000 кв топлинска енергија/ден 

Табела 22: Годишна потрошувачка на енергија во секторот отпад 

Отпад 

Број на 
жители 

Вкупна годишна 
количина на 

произведен отпад  
Отпад по жител 

опфатени (kg/а) [kg/по жител] 

Мешан комунален отпад 

76,768 

26,510,000 345.3 

Песок-земја 323,000 4.2  

Текстил 643,000     8.3  

Хартија и картон 795,000   10.4  

Пластика 96,000     1.3  

Биоразградлив отпад 49,000     0.6  

Најлон 47,000     0.6  

Стакло 107,000     1.4  

Градежен шут 3,228,000   42.0 

 76,768 31,789,000 414.1 

 

Одговорност за капитални инвестиции и ниво на контрола на Локалната самоуправа 

ЈКП Комуналец е формирано од страна на Единицата за локална самоуправа - Општина Прилеп, 

согласно Законот за локалната самоуправа, Законот за јавните претпријатија и Законот за 

комуналните дејности. 

Одговорноста за капиталните инвестиции и нивото на контрола паѓа на Единицата на локалната 

самоуправа - Општина Прилеп. 

Сектор напојување и греење  

 Во Прилеп, постои развиена градска мрежа за електрична енергија, а не постои градска мрежа за 

топлинска енергија.  

Дистрибуцијата на електричната енергија, се реализира преку електроенергетскиот систем на 

Република Македонија преку високонапонски и нисконапонски трафостаници во градот и надвор од 

него, преку кои што градот потрошува околу 95% од вкупната електрична енергија, а остатокот од 5% 

го потрошуваат населените места. 

Низ општина Прилеп поминуваат 110 кв, 35 кв, и 10 кв далекуводи. 

Снабдувањето на градот и населените места со електрична енергија, се врши преку следните 

главни трафостаници: 

 ТС Прилеп 2, 110/35/10 кв со инсталирана снага од 60 МВА 

 ТС Прилеп 3, 110/10 кв со инсталирана снага од 40 МВА 

 ТС Прилеп 1, 35/10 кв со инсталирана снага од 16 МВА  

 ТС Централна, 35/10 кв со инсталирана снага од 20 МВА 

 

Дистрибуцијата низ градот се врши со 10 кв водови од кои во градот 90% се кабловски а остатокот 

од 10% се воздушно поставени мрежи. 

За добивање на топлинска енергија, во општина Прилеп се вршат интензивни подготовки за 

вклучување на Магистралниот гасовод Делница 2 Кавадарци - Битола, кој што е во фаза на изградба, 

при што, за снабдување со природен гас на регионот на Прилеп, предвидени се: 
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 Огранок кон проектираната локација на Платформа за Станица за мерење и редуцирање 

ГМРС со должина од 0,100 км, и профил ф6“, што се одвојува од км 47,200 од почетната точка 

Кавадарци. 

 Станица за мерење и редуцирање на гасот ГМРС - Прилеп, со производителност од 24 илјади 

м3/час, 

 Славина за исклучување на гасоводот на местото на вклучување на огранокот кон Прилеп на 

км 47,200 и профил ф6“; 

 Славина за исклучување на гасоводот на км 49,600. 

 

Табела 23: Годишна потрошувачка на енергија во секторот за напојување и греење 

Систем за 
снабдување со 

топлинска 
енергија 

Загуби на топлинска 
енергија во мрежата 

Вкупно произведена 
топлинска енергија 

Процент на загубена 
топлинска енергија во 

мрежата  

[kWh] [kWh] [%] 

Не е апликативно / / / 

Преглед на потрошувачката на енергија 

Откако секој сектор е анализиран поединечно, направен е краток преглед на потрошувачката на 

енергија. Кратко резиме на потрошувачката на енергија и трошоците за енергија се прикажани во 

Табела 24. Оваа табела покажува дека најголем потрошувач за референтната 2017 година е секторот 

општински објекти, со вкупно 8,942,529 kWh / год. Вториот по големина потрошувач е секторот улично 

осветлување со 2,819,842 kWh / год. Потенцираме дека секторот транспорт ги опфаќа податоците за 

потрошувачка на енергија од јавниот транспорт (2,017,475 kWh / год.) и возилата за сопствени 

потреби на општината (возилата на ТППЕ и возилата на ЕЛС Прилеп) кои се под директна 

надлежност на општина Прилеп (457,835 kWh / год.). 

Возилата на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп со вкупна потрошувачка на енергија од 1,918,680 kWh и 

вкупна сума од 6,369,583 ден. за 2017 год. се вкалкулирани во потрошувачка на енергија во секторот 

отпад. 

Возилата на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп со вкупна потрошувачка на енергија од 

421,395 kWh и вкупна сума од 1,739,846 ден. за 2017 год. се вкалкулирани во потрошувачка на 

енергија во секторот вода од 1,570,951 kWh / год. 

Анализата на енергетски трошоци покажува дека секторот општински објекти е најголем 

потрошувач на енергија во општината со околу 50% од вкупната потрошувачка на енергија за 2017 

година. Останатите сектори, секторот вода учествува со потрошувачка од 7.8%, секторот јавно 

осветлување со 22.3%, секторот транспорт со 12.5% и секторот отпад со 7.7%.  

Вкупната енергетска потрошувачка е 8.65% од буџетот за 2017 година или 87,826,908 денари, од 

кои анализиран е трошокот за енергија од 83,121,805 денари. Разликата од 4,705,106 денари е 

енергија потрошена од објекти кои не се анализирани во оваа ПЕЕ (стара општинска зграда, месни 

домови, општински објекти во кои стопанисуваат други субјекти и.т.н.), трошоци кои се прелеале од 

претходната година а се реализирани во 2017 година, други трошоци за енергија кои не се опфатени 

со анализата на оваа ПЕЕ. 

Доколку го разгледуваме секторот општински објекти, најголем потрошувач на енергија се 

образовните објекти со 58.8% од вкупната потрошувачка на енергија на секторот, а секторите објекти 

за социјални грижи и секторот општински административни објекти учествуваат со потрошувачка од 

20.3% и 20.9% соодветно. 
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Табела 24: Годишна потрошувачка на енергија и трошоци по сектор 

Тип на Сектор 
Потрошувачка 
на електрична 

енергија 

Потрошувачка на  енергија за другите извори на 
енергија 

Вкупна 
потрошувачка 

на енергија 

Трошоци за 
електрична 

енергија 

Трошоци за 
други извори 
на енергија 

Вкупни 
трошоци за 

енергија 
Екстра 
лесно 
масло 

Дрво Дрвени 
пелети 

Вкупно за 
другите 

извори на 
енергија 

 [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [МКД] [МКД] [МКД] 

Сектор за вода 

Питка вода 900,411 421,395 249,145 / 670,540 1,570,951 4,462,805 1,991,642 6,454,447 

Отпадни води / / / / / / / / / 

Сектор за јавно осветлување 

Јавно 
осветлување 

2,819,842 / / / / 2,819,842 18,566,957 / 18,566,957 

Сектор општински објекти 

Образовни 
објекти 

917,704 3,486,702 1,267,592 / 4,754,294 5,671,998 9,360,927 14,937,630 24,298,557 

Објекти за 
социјална грижа 

369,341 1,727,697 / / 1,727,697 2,097,038 2,095,621 6,279,078 8,374,699 

Општински 
административни 

објекти 
752,616 420,877 / / 420,877 1,173,493 6,992,600 1,644,508 8,637,108 

Вкупно за 
секторот за 
општински 

објекти 

2,039,661 5,635,276 1,267,592 / 6,902,868 8,942,529 18,449,148 22,861,216 41,310,364 

Сектор транспорт 

Јавен транспорт / 2,017,475 / / 2,017,475 2,017,475 / 8,453,522 8,453,522 
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Тип на Сектор 
Потрошувачка 
на електрична 

енергија 

Потрошувачка на  енергија за другите извори на 
енергија 

Вкупна 
потрошувачка 

на енергија 

Трошоци за 
електрична 

енергија 

Трошоци за 
други извори 
на енергија 

Вкупни 
трошоци за 

енергија 
Екстра 
лесно 
масло 

Дрво Дрвени 
пелети 

Вкупно за 
другите 

извори на 
енергија 

Транспорт за 
сопствени 

потреби 
/ 457,835 / / 457,835 457,835 / 1,966,932 1,966,932 

Сектор цврст отпад 

Цврст отпад / 1,918,680 / / 1,918,680 1,918,680 / 6,369,583 6,369,583 

ВКУПНО 5,759,914 11,967,398 17,727,312 41,478,910 41,642,895 83,121,805 
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ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕМИСИЈА НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ  

Табела 25: Вкупна годишна потрошувачка на енергија и CO2 емиисии по извор на енергија и по сектор 

Извор на енергија 

Фактори на 
емисија

 
 

Сектор Вода Сектор Јавно осветлување Сектор Објекти 

Потрошувачка на енергија CO2 емисии 
Потрошувачка на 

енергија 
CO2 емисии 

Потрошувачка на 
енергија 

CO2 
емисии 

kg CO2/kWheq kW kg CO2 kWh kg CO2 kWh kg CO2 

Електрична енергија 0.915 900,411 823,876.1 2,819,842 2,580,155.4 2,039,661 1,866,289.8 

Екстра лесно масло 0.267 326,063 87,058.8 / / 5,635,276 1,504,618.7 

Бензин 0.249 95,332 23,737.7 / / / / 

Дрво 0.403 249,145 100,405.4 / / 1,267,592 510,839.6 

ВКУПНО 1,570,951 1,035,078 2,819,842 2,580,155.4 8,942,529 3,881,748.1 

 

Извор на енергија 

Фактори на 
емисија 

Сектор Транспорт Сектор Отпад 

Потрошувачка на енергија CO2 емисии 
Потрошувачка на 

енергија 
CO2 емисии 

kg CO2/kWheq kW kg CO2 kWh kg CO2 

Електрична енергија 0.915 / / / / 

Екстра лесно масло 0.267 2,330,308 622,192.2 1,832,906 489,385.9 

Бензин 0.249 145,002 36,105.5 85,774 21,357.7 

ВКУПНО 2,475,310 658,297.7 1,918,680 510,743.6 
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Брзиот развој на општеството, кој што е како последица на Технолошката револуција која што 

секогаш е во тек, се заснова на можностите за задоволување на се поголемите потреби од енергија. 

Заради неусогласеноста на потребите од енергија и можностите за незиното обезбедување, се 

случуваат Енергетски кризи, при што како последица на тоа е, зголемената заинтересираност за 

подобро и порационално користење на постојните  но и за изнаоѓање на нови обновливи извори на 

енергија. 

Паралелно со енергетските кризи, во светот се случува и една друга криза, Глобална еколошка 

криза која што е како резултат на се поголемото користење на фосилните енергенси за добивањe на 

енергија при што се емитираат стакленички гасови во атмосферата кои што во голема мера го 

зголемуваат влијанието врз животната средина. 

Сите земји во Европската Унија, превзедоја обврска за промена на односот во енергетскиот 

сектор врз основа на заеднички правила, при што се дефинираат рокови за намалување на емисиите 

на СО2 во атмосферата. 

Податоците во оваа ПЕЕ, односно изворите на енергија кои се користат, наведуваат на тоа дека 

во атмосферата се емитува СО2 кој што како стакленички гас придонесува за зголемување на 

Ефектот на стаклена градина и влијае врз загревањето на планетата Земја, односно во 

пореметувањето на енергетската рамнотежа помеѓу количините на зрачење кое од Сонцето го прима 

и во вселената го зрачи Земјината површина. 

Податоците во оваа ПЕЕ покажуваат дека, во вкупната потрошувачка на енергија од страна на 

анализираните Сектори, како извори на енергија најмногу и само, се користи електричната енергија и 

енергијата од екстра лесното масло, при што врз основа на факторите на емисија на СО2, се доаѓа до 

констатацијата дека емисиите на СО2 во атмосферата се со количини кои треба да се намалуваат, во 

случајов со намалување на потрошувачката на енергенсите, односно постигнување на енергетската 

ефикасност. 
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ОДРЕДНИЦИ ЗА РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ  

Поставување на одредници е процес кој споредува одреден град, со други градови, на исто или 

слично ниво низ целиот звет. Со цел да се утврди енергетската ефикасност, дефинирани се 

потенцијални критериуми за секој сектор. При утврдување на релевантните стандарди, разгледани се 

неколку алтернативни критериуми (репери): 

 Грaдовите кои спаѓаат во првиот квартал од листата на TRACE се сметаат за премногу висок 

стандард за Република македонија, и врз Македонија ќе наметнат премногу амбициозни цели за 

енергетска ефикасност, поради недостатокот на средства и недостигот на локалните сервисни 

служби, кои можат да ја обезбедат и одржуваат врвната технологија која ќе треба да се инсталира. 

 Градовите со слична големина на општината, имаат неколку недостатоци, демографската 

големина на најмалиот град во базата на податоци на TRACE е околу 200.000 жители, што е далеку 

над бројот на жители на Прилеп, а десетте најмали градови се движат од 198.000 до 523.000 жители, 

и се прилично географски раширени, со што нивните показатели значително варираат. Покрај тоа, 

некои од градовите не ги пријавиле сите показатели, со што се намалува големината на примерокот и 

го прави бесмислено користењето на просек. 

 Избор на градови само во Регионот е пристап кој се базира на примерок од следните градови: 

Белград (Србија), Приштина (Косово), Сараево и Бања Лука (Босна и Херцеговина), Скопје 

(Македонија), Газиантел (Турција). Иако овие општини се далеку поголеми од Прилеп, се верува дека 

тие претставуваат порелевантни репери (критериуми), бидејќи одразуваат цели кои се постигнати во 

Регионот. 

 

Избраниот пристап вклучува наоѓање на просекот за избраните индикатори, врз основа на 

постоечките вредности во базата на податоци TRACE, со забелешка дека при користење на репер 

показателите од TRACE, претпоставка е дека тие обично не се нормализирани  и не го земаат во 

предвид нивото на услугата. TRACE упатствата за работење не го спомнуваат прашањето за 

нормализација на репер индикаторите и нивото на обезбедена услуга. Покрај тоа, при внесување на 

податоците во TRACE, општината не разликува  нормализирани или ненормализирани податоци, и не 

води сметка за нивото на услуга. Затоа, општинските податоци кои се внесуваат во TRACE, за да се 

спроведе споредувањето, исто така не се нормализирани. 

Тоа особено за објектите, најпрво е направена нормализација на потрошувачката, пред да бидат 

внесени податоците во TRACE. 

За општинските објекти, користени се податоци од основната потрошувачка на енергија во 

Националната Програма за енергетска ефикасност во Јавните објекти во Република Македонија 2012-

2018. 

Во случајот на приватните објекти, користени се референтните вредности за станбени објекти од 

Правилникот за енергетски карактеристики на зградите.   

Во одредени случаи од индустријата, користени се просеци на потрошувачката од некои 

производи од ODYSSEE-MURE Проектот. 

Бројките за репер се дадени, не само за секторите кои се анализирани во Програмата за 

енергетска ефикасност, но исто така и за другите сектори, за во случај да бидат анализирани во 

некоја следна верзија на Програмата. 
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Табела 26: Одредници за различни сектори 

Сектор Единица Одредница Извор 
Податоци за  

Општина 
Прилеп 

Транспорт   TRACE  

Потрошувачка на енергија во 
јавниот транспорт

 7
 

MJ//патник km 0.30  3.67 

Вода   TRACE  

Густина на водата за пиење
 8

 kWh/m3 0.777  0.11 

Процент на вода за која не се 
плаќа надомест 

% 53.8  62% 

Густина на отпадни води при 
третман за нивно пречистување

 9
 

kWh/m
3.
 0.101  / 

Јавно осветлување   TRACE  

Потрошена електрична енергија 
за осветлен столб 

kWh/ по столб 838.5  570.3 

Потрошена електрична енергија 
по km од градските патишта 

kWh/km 37,803.5  23,446 

Процент на осветлени градски 
патишта 

% 62.5  88.24 

Општински објекти   

Основната 
потрошувачка на 

енергија во 
NPEEPB за 
Македонија 

 

Образовни 

Специфична потрошувачка на 
топлинска енергија 

kWh/m
2
 175  7,065.18 

Образовни 

Специфична потрошувачка на 
електрична енергија 

kWh/m
2
 27  674.25 

Социјална грижа 

Специфична потрошувачка на 
топлинска енергија 

kWh/m
2
. 185  863.45 

Социјална грижа 

Специфична потрошувачка на 
електрична енергија 

kWh/m
2
 44  176.62 

Администрација 

Специфична потрошувачка на 
топлинска енергија 

kWh/m
2
 190  291.06 

Администрација 

Специфична потрошувачка на 
електрична енергија 

kWh/m
2
 51  2,073.16 

                                                 
7
 Одредницата е просек од вредностите за Белград, Приштина, Сараево и Скопје. 

8
 Одредницата е просек од вредностите за Белград, Приштина, Сараево. 

9
 Одредницата е просек пресметан од вредностите за Белград, Бања Лука и Газиантеп. 
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Сектор Единица Одредница Извор 
Податоци за  

Општина 
Прилеп 

Приватни објекти     

Минимална класа за нови 
станбени објекти C 

kWh/m
2
 ≤100 Правилник за 

енергетски 
карактеристики 

на згради
 10

 

Не е 
апликативно 

Минимална класа за 
реконструирани станбени објекти  
D 

kWh/m
2
 ≤150 Правилник за 

енергетски 
карактеристики 

на згради 

Не е 
апликативно 

Отпад   TRACE  

Отпад по жител
 11

 kg/жител 360.6  414.1 

Енергија и топлина   TRACE  

Процент на топлински загуби од 
мрежата

 12
 

% 22.3  Не е 
апликативно 

Индустрија 
  ODYSSEE-MURE 

проект
13

 
 

Единица на потрошувачка на 
суров челик 

toe/t 0.318  Не е 
апликативно 

Единица на потрошувачка на 
цемент 

toe/t 0.078  Не е 
апликативно 

Единица на потрошувачка на 
хартија 

toe/t 0.376  Не е 
апликативно 

                                                 
10

 "Правилник за енергетски карактеристики на објектите", Службен весник број 94 од 4 Јули, 2013та година 
11

 Одредницата е просек пресметан од вредностите за Белград, Љубљана, Приштина, Софија и Скопје. 
12

 Критериумот е просек пресметан од вредностите за Приштина, Белград, Сараево, Љубљана и Скопје. 
13

 Посочените вредности за поединечната потрошувачка се однесуваат на ЕУ 2000-2012та просечните 
вредности. 
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EE ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ  

Релевантните политики и проекти за енергетска ефикасност за општината може да се 

дефинираат со користење на алатката TRACE развиена од страна на ESMAP (Светска банка) или со 

користење на некоја друга алатка.  

Бидејќи ова е прва ПЕЕ изработена од општина Прилеп, развиена со коритење на методологијата 

обезбедена од страна на Еконолер и Агенцијата за Енергетика, а по консултации со Светска Банка, и 

за прв пат општината ќе се вклучи во процесот на следење на потрошувачката на енергија на 

општинско ниво, како алатка за релевантните политики и проекти за енергетска ефикасност и 

приоритизација на проекти за ЕЕ, ќе биде искористена Базата на податоци и изворите на 

информации од општина Прилеп. 

На тој начин, политиката на енергетска ефикасност во општина Прилеп, ќе се спроведува преку 

вистински податоци кои би се користеле за анализи и соответни проценки врз основа на кои може да 

се донесуваат правилни одлуки. 

За таа цел, во единицата на локалната самоуправа на општината Прилеп, се води соодветна 

База на податоци за објектите под надлежност на општината како и јавно осветлување, со што се 

овозможува во секој момент да се следат промените на потрошувачката на енергија во објектите, и 

да се прават различни видови на анализи, а истовремено да се идентификуваат и трошоците за 

енергија кои се финансираат  од општинскиот буџет. 

Имајќи ја во предвид обврската според Законот за енергетика, Градоначалникот на општината, од 

редот на своите вработени, определи лица задолжени за прибирање и внесување на податоци во 

Единствениот информациски систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај 

лицата од Јавниот сектор (Информативен систем), воспоставен и одржуван од страна на Агенцијата 

за енергетика, кој содржи податоци за потрошувачката на енергија и трошоци за потрошената 

енергија во зградите или  градежните единици, односно за јавното осветлување, нивни општи 

карактеристики како и климатолошки податоци потребни за пресметување на енергетските 

карактеристики на зградите. 

Задолжените лица ќе прибираат и внесуваат податоци во Информацискиот систем и 

верификација на истите, како и други активности поврзани со следење и управување  на 

потрошувачката на енергија, согласно со Правилникот за информациски систем што го донесува 

Министерот за економија, а особено: 

 Да ги евидентираат податоците за месечната потрошувачка на енергија за секоја зграда или 

градежна единица во кои ја вршат дејноста, односно за јавното осветлување  и истите да ги 

внесуваат во Информацискиот систем. 

 Да ги евидентираат податоците за трошоци за потрошената енергија и истите да ги внесуваат 

во Информацискиот систем. 

 Редовно да внесуваат во Информацикиот систем, точни, сеопфатни и релевантни податоци 

согласно со Правилникот за Информациски систем. 

 

Во рамките на општина Прилеп, функционираат: 

 Локален енергетски администратор, кој е одговорен за собирање и внесување на 

податоците за потрошувачката на енергија и трошоците за објектите и јавното осветлување, во 

Базата на податоци на општина Прилеп и внесување на податоците во единствениот Информативен 

систем на Република Македонија и верификација на истите, како и други задачи поврзани со следење 

и управување на потрошувачката на енергија, согласно со Правилникот за информациски систем, 

односно Програма за енергетска ефикасност на општината Прилеп. 

 Локален енергетски менаџер, одговорен за собирање и проверка на податоците од Јавниот 

сектор на општината, реализација на мерките за постигнување на енергетската ефикасност, проверка 

на податоците од Базата на податоци за општината Прилеп, изготвување на извештаи за 

потрошувачката на енергија и трошоците за енергија за објектите и уличното осветлување  кои се во 

сопственост на општината, како и други задачи што произлегуваат од Програма за енергетска 

ефикасност на општината Прилеп. 
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Заради обезбедување на адекватна комуникација со Единствениот информациски систем, 

задолжените лица, ќе бидат во постојан контакт со: 

 Енергетскиот менаџер, во Министерството за економија - сектор за енергетика и во Агенцијата 

за енергетика, кој ги следи извештаите и трендовите во потрошувачката на енергија; 

 Систем администратор, лоциран во Заедницата на единиците на локалната самоуправа 

ЗЕЛС, и го опслужува Системот на техничка поддршка, а е одговорен за внесување на податоци и да 

ги следи извештаите за активностите на корисниците и промените на податоците во апликацијата. 

 

Во рамките на Базата на податоци, се евидентираат: 

 Список на објекти од Јавниот сектор, од општината (органот на единица на локалната      

самоуправа, јавните установи и јавните претпријатија основани од единица на локалната самоуправа, 

како и претпријатијата кои вршат дејности од јавен интерес кои се во сопственост или во кои 

единицата на локалната самоуправа, има мнозинско учество), кои се должни да применуваат мерки 

за подобрување на енергетската ефикасност на зградите, градежните единици, уредите и 

постројките. 

 Сектори по кои се поделени објектите од Јавниот сектор и целни групи на секторите. 

 Прашалник за подготвување на Програма за енергетска ефикасност на јавните објекти во 

општината Прилеп, и други податоци потребни за изработка и имплементација на Програмата за 

енергетска ефикасност. 

 Приоритетни инвестициони проекти – планирани и изработени 

Приоритизација на сектори 

При определувањето на приоритети на секторите, земајќи ги во предвид: релативниот интензитет 

на енергија (Потенцијал за заштеда на енергија), потрошувачката на енергија за секторот и 

контролата на градските власти, првенствено се имаат во предвид целите на Сратегијата за 

подобрување на Енергетската Ефикасност во Република Македонија, кои истовремено се и цели на 

општина Прилеп: да се развие рамка за забрзано усвојување практики за енергертска ефикасност и 

тоа на одржлив начин преку спроведување на серија програми и иницијативи кои што се поврзани со 

намалување на зависноста од увоз, намалување на интензитетот на енергијата, непродуктивното 

користење на електричната енергија, развивање на добра клима за максимизирање на вклученоста и 

можностите на приватниот сектор преку комплементарни активности за застапување и обуки. 

 

При тоа констатираме дека: 

 Во Секторот за вода, потрошувачката на енергија изнесува 1,570,951 kWh, а контролата на 

градските власти, се обавува преку Единицата за локлана самоуправа.  

 Во Секторот за јавно осветлување, потрошувачката на енергија изнесува 2,819,842 kWh, а 

контролата на градските власти, се обавува преку Единицата на локалана самоуправа. 

 Во Секторот општински објекти, потрошувачката на енергија изнесува 8,942,529 kWh, а 

контролата на градските власти, се обавува преку Единицата за локалана самоуправа. 

 Во Секторот транспорт, потрошувачката на енергија изнесува 2,475,310 kWh, а контролата 

на градските власти, се обавува преку Единицата за локалана самоуправа. 

 Во Секторот отпад, потрошувачката на енергија изнесува 1,918,680 kWh, а контролата на 

градските власти, се обавува преку Единицата за локалана самоуправа. 

 

Заради обезбедување на контрола на градските власти, општина Прилеп располага со соодветни 

механизми и ресурси за целосна финансиска контрола врз: обезбедување на услугите, набавка на 

средства и развој на инфраструктурата за избраните сектори. 

За овие сектори, релативниот интензитет на енергија ќе се утврди по внесување на податоците во 

модулот за споредување на енергијата, кој ќе претставува предефиниран потенцијал за заштеда на 

енергија. 

Без разлика на рангирањето во TRACE, врз база на таа ранг-листа како и претходни Програми за 

енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, давањето на приоритет на секторите, ќе 

се врши врз основа на изворите на информации од Базата на податоци во општина Прилеп и тоа: 
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 Генералните информации за објектите; 

 Состојбата на објектите и термалните карактеристики;  

 Просторна поставеност;  

 Површината и волуменот на објектите; 

 Бројот на корисници во објектите; 

 Годишната потрошувачка на електрична енергија;  

 Системите за греење;  

 Системите за ладење; 

 Системите за вентилација; 

 Подготовка на топла санитарна вода; 

 Системите за внатрешно електрично осветлување; 

 Системите за надворешно електрично осветлување; 

 Останатите потрошувачи на електрична енергија, и други извори на информации.  

 

Врз основа на изворите на информации од Базата на податоци, како и претходни Програми за 

енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, во оваа Програма за Енергетска 

Ефикасност, секторот Општински објекти ќе се рангира на прво место како приоритетен. 

 

 

 

Селекција на проекти/препораки 

Во рамките на Селекцијата на проекти, ги предлагаме приоритетните инвестициони проекти на 

општина Прилеп, во ПЕЕ: 

 Изработка на Проект за гасификација на општина Прилеп; 

 Изработка на проекти за реконструкција на објектите под надлежност на Општина Прилеп со 

имплементација на мерки за Енергетска ефикасност; 

 Изработка на проекти за супституција на енергенсот за греење во објектите од јавниот сектор; 

 Обновување на возниот парк во Јавниот градски превоз; 

 Инсталирање на интелигентен систем за јавно осветлување; 

 Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација на снабдувањето со вода за пиење; 

 Изработка на проекти за искористување на биоразградливиот отпад за енергетски цели. 

Врз основа на изворите на информации од Базата на податоци, како и претходни Програми за 

енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, во оваа ПЕЕ, секторот општински 

објекти се рангира на прво место како приоритетен. 

Препорачан сектор  

Врз основа на изворите на информации од Базата на податоци, како и претходни Програми за 

енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, во оваа Програма за Енергетска 

Ефикасност, Секторот Општински објекти е приоритетен сектор. 

Во овој сектор, постојат три типови на Општински објекти:  

 Образовни објекти (основни училишта, средни училишта);  

 Објекти за социјална грижа (детски градинки, дом за стари лица);  

 Општински административни објекти (општинска административна зграда, градска 

бибилиотека, територијална противпожарна единица, ЈП за просторни и урбанистички планови, ЈКП 

Комуналец, ЈКП Пазари, ЈКП Водовод и канализација). 

Евидентно од оваа Програма, овој сектор е; најголем потрошувач на енергија, користи најмногу 

извори на енергија (електрична енергија, екстра лесно масло, дрво и.т.н.) и е најголем емитер на СО2. 

Истовремено, овој сектор има најголем број на вработени и најголем број на корисници. 

Во овој сектор, потрошувачка на топлинска енергија, се смета за релевантен фактор во 

понатамошните анализи и потрошувачката за греењето е дел од трошоците кои треба да се намалат. 

Листа на Препораки за ЕЕ 
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Заради постигнување на соодветна енергетска ефикасност, следните препораки можат да 

послужат за фокусирање на препораки кои се технички и финансиски одржливи: 

 Промена на фасадни отвори; 

 Термална изолација на надворешните ѕидови (фасада); 

 Термална изолација на внатрешната покривна плоча; 

 Изолација на таванот од подрумот; 

 Примена на нови ефикасни котли; 

 Промена на енергенсот; 

 Инсталација на термостатски вентили на радијаторите; 

 Инсталација на рефлектирачки панели зад радијаторите; 

 Изолација на топловодните цевки; 

 Поставување на автоматска регулација; 

 Подобрување на перформансите и модернизација на системите за осветлување;  

 Примена на сончеви колектори, фотоволтаични системи и термални топлински пумпи и.т.н. 

Првичната проценка за овој Сектор, имајќи ги во предвид петте различни оддели, каде што 

Нивото на Компетентност/ЕЕ можност е оценето ниско (Н), средно (С) или високо (В), следува во 

Табела 27. 

Табела 27: Tабела за првична процена – општински објекти 

Оддел 
Ниво на 

компетентност/ 
ЕЕ можност 

Опис 

Финансии НИСКО Финансирањето е достапно само од Општинските фондови. 
Градските власти немаат големо искуство со други 
финансиски механизми, а партнерски механизми не се 
анализирани. 

Човечки 
ресурси 

СРЕДНО Градските власти располагаат со потребниот број технички 
квалификувани работници за подготвување на делот од 
Програмата за Енергетска ефикасност што се однесува на 
Секторот Општински објекти, за подготвување на апликации 
за финансиски механизми, како и следење на 
имплементацијата на препораките за овај Сектор. 
Вработените можат да бидат дообучени/работната сила да 
се прошири како дел од препораката. 

Податоци и 
информации 

СРЕДНО Во Базата на податоци и извори на информации, постојат 
потребните релевантни и точни податоци. Ова може да се 
развие или подобри со изработка на конкретни проекти. 

Политика, 
регулатива и 
спроведување 

СРЕДНО Релевантните политики за Секторот, ќе се спроведуваат 
користејќи ги изворите на информации од Базата на 
податоци, имајќи ја во предвид и во склад со постојната 
регулатива, при што Градските власти имаат слобода да ги 
регулираат елементите на Општинските објекти. 
Спроведувањето најмногу зависи од обезбеденте финансии 
во општинскиот буџет како и другите финансиски 
механизми. Потребно е подобрување. 

Средства и 
инфраструктура 

СРЕДНО Градските власти ги поседуваат и одржуваат сите средства 
од Општинските објекти, од кои дел се контролираат преку 
општинските Јавни претпријатија. Градските власти ги 
имаат преземено Програмите за енергетска ефикасност во 
минатото. Планирано е имплементирање на препораките, 
врз основа на анкетните податоци од Базата на податоци, 
како и увидите на лице место. 
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Табела 28: Листа на EE проекти избрани за ПЕЕ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приор
итет 

Проект за Енергетска ефикасност 

Првичен 
(прелимина
рен) трошок  

(МКД) 

Потенцијал на 
енергетски 

заштеди 
(kWh) 

Потенцијал на 
енергетски 

заштеди 
(МКД) 

Намалување 
на емисиите 

на CO2 
(tCO2) 

Период на 
исплата  
(години) 

Брзина на 
имплементаци

ја  
(години) 

1 Дом за стари лица „К. К.- Платник“ 18,480,498 545,557 4,890,087 322,424 3.8 2 

2 СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ 13,168,681 255,745 2,456,702 151,145 5.4 2 

3 ООУ „Гоце Делчев“ 8,723,464 234,444 2,006,783 138,556 4.3 2 

4 СОУ „Р. Ристески - Ричко“ 13,432,746 139,165 1,767,444 82,247 7.6 2 

5 ООУ „Кочо Рацин“ 7,134,758 131,715 1,289,922 77,844 5.5 2 

6 ООУ „Блаже Конески“ 8,631,069 133,138 1,412,783 78,685 6.1 3 

7 СОУ „Ѓорче Петров““ 5,482,328 118,742 1,104,287 70,177 5.0 3 

8 ООУ „Рампо Левката“ 2,615,802 128,452 989,434 75,915 2.6 3 

9 СОУ „Орде Чопела“ 5,903,942 147,024 1,591,877 86,891 3.7 3 

10 ООУ “К. Охридски”- нова зграда 4,078,779 119,213 990,482 70,455 4.1 3 

11 ЈУДГ „Наша иднина“ - Гоце Делчев 6,913,252 154,899 1,730,360 91,545 4.0 3 

12 ЈУДГ „Наша иднина“ - Мирче Ацев 6,046,358 117,057 1,032,971 69,181 5.9 3 

13 ЈУДГ „Наша иднина“ - Тризла 5,994,083 116,952 1,028,598 69,119 5.8 3 

14 ООУ „Кирил и Методиј“ - Канатларци 2,737,062 90,115 832,389 53,258 3.3 3 

15 ЈУДГ „Наша иднина“ - Бончејца 2,709,060 116,649 958,472 68,940 2.8 3 

16 ООУ „Добре Јованоски“ 2,178,338 47,333 509,466 27,974 4.3 3 

17 Градска библиотека „Б. Талески“ 2,394,421 44,676 927,585 26,404 2.6 3 

18 СОУ „Кузман Јосифоски - Питу“ 1,156,489 40,942 368,302 24,197 3.1 3 

19 ООУ “К. Охридски”- стара зграда 947,815 13,159 168,553 7,777 5.6 3 
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Други сектори кои може да се земат во предвид во ПЕЕ 

Врз основа на Селекцијата на Проекти / Препораки и изворите на информации од Базата на 

податоци, како и претходни Програми за ЕЕ и веќе отпочната реализација по нив, во оваа ПЕЕ, како 

други сектори кои треба да зе земат во предвид се следните:  

 Сектор Вода 

 Сектор Јавно осветлување  

 Сектор Транспорт 

 Сектор Електрична и топлинска енергија 

 

Сектор Вода 

Потрошувачката на енергија за 2017 година е 1,006,729 kWh, од кои 900,411 kWh се потрошувачка 

на електрична енергија на Пумпните Станици. Постои потреба од инвестиции за осовременување на 

Пумпните Станици во населените места, преку инсталирање на нова и современа ЕЕ опрема т.е. 

инсталации на потопни пумпи со фреквентна регулација на параметрите. Овој тип на пумпа 

овозможува: 

 Константна распределба на притисокот до крајните корисници; 

 Заштита на пумпната станица од нестабилна напонска мрежа; 

 Намалување на трошоците за потрошувачка на електрична енергија. 

Со отпочнување со работа на Пречистителната станица за отпадни води, се очекува енергијата 

да се добива со анаеробна ферментација на отпадна мил од третманот на отпадната вода, и 

производство на електрична и топлинска енергија, а дополнително ќе биде утврдено дали тоа 

производство ќе ги задоволува сите потреби од енергија на Пречистителната станица. 

Табела 29: Листа на ЕЕ проекти – сектор Вода 

 

Сектор Јавно осветлување 

Во општина Прилеп во 2017 година трошокот за електрична енергија изнесува 18,566,957 денари 

или 2,857,712 kWh. Голем дел од произведената светлина е неупотреблива, бидејќи светилките се 

палат прерано, се исклучуваат предоцна и интензитетот на светлина не е соодветен. 

Една од мерките за намалување на потрошувачката на електрична енергија и зголемување на 

квалитетот на осветлувањето и неговото одржување, е имплементација на интелигентен систем за 

контрола, мониторинг и регулација на светлосниот интензитет. Придобивки од имплементацијата на 

еден ваков систем се: намалена емисија на CO2, намалена потрошувачка на електрична енергија, 

намалени трошоци за одржување, зголемување на јавната безбедност, зголемена доверливост на 

системот за ЈО, база на податоци и преглед на настани и извештаи, непрекинато следење во реално 

време на системот од кое и да било место. 

Табела 30: Листа на ЕЕ проекти – сектор Јавно осветлување 

 

Сектор 
Проект за Енергетска 

ефикасност 

Број на 
Пумпни 
станици 

Единечна цена 
на пумпа 

(МКД) 

Вкупно за 
инвестиција 

(МКД) 

Заштеда на 
енергија 

(kWh) 

Сектор Вода 
Инсталации на потопни пумпи 
за фреквентна регулација 

18 402,000 7,236,000 162,074 

Сектор Проект за Енергетска ефикасност 
Вкупно за 

инвестиција 
(МКД) 

Заштеда на 
енергија 

(kWh) 

Сектор Јавно 
осветлување 

Интелигентен систем за контрола, мониторинг и 
регулација на светлосниот интензитет 

13,925,200 714,428 
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Интелигентниот систем е развиен како независна и пристапна модуларна архитектура, базирана 

на отворени стандарди и протоколи, воедно претставува и менаџмент платформа која им помага на 

јавните претпријатија и општините да управуваат со нивните системи. Постоечките инсталации од 

јавното осветлување лесно се интегрираат во овој систем за менаџирање на нисконапонска 

енергетска мрежа. Ваквата архитектура овозможува интеграција со други постоечки комунални 

системи како ГИС, видео надзор на патишта и наплатни станици, климатски прилики и сл. 

Интелигентниот систем има четиристепена структура, со која оформува една целина: 

 Систем за контрола 

 Систем за мониторинг 

 Систем за далечинско мерење на потрошената електрична енергија 

 Систем за регулација на светлосниот интензитет 

Системот за контрола е конфигуриран да врши централно вклучување и исклучување, со што се 

постигнува оптимизирање на работните часови на светилките и поедноставно управување. 

Системот за мониторинг е проектиран за известување и брза интервенција во случај на 

постоење на дефект во контролниот орман – напојното место. При прекин на комплетното напојување 

или, пак, во случај на дефект на одреден извод или фаза, пренапон или поднапон, отворена врата на 

орман и сл., се испраќа сигнал до централната серверска станица и СМС на мобилниот телефон на 

одговорниот за одржување на јавното осветлување. Одговорното лице има постојан (24/7) пристап до 

секој контролен орман и отчитување на електротехничките прилики во орманот во реално време. 

Системот за далечинско мерење на електричната енергија овозможува далечинско 

отчитување на потрошената активна и реактивна електрична енергија, факторот на моќност, 

фреквенција, моменталната струја и напон. Овие податоци служат за изработка на дневни, месечни и 

годишни извештаи и анализи за дефинираното конзумно подрачје. 

Системот за регулација на светлосниот интензитет – димирање е проектиран со примарна 

цел - заштеда на енергија. Во зависност од интензитетот на сообраќајот и категоријата на важност на 

улицата или објектот, може да се дефинира модел со кој во различни периоди на ноќта би се 

намалувал/зголемувал светлосниот интензитет преку соодветна команда зададена од централниот 

систем. На овој принцип би заштедиле електрична енергија, без значителна промена на квалитетот 

на осветленоста. 

Функциите на системот за контрола, мониторинг и регулација на осветлувањето се: евиденција на 

времетраењето на горење на сијалиците; детекција на напојување на светилките со пренапон или 

поднапон; детекција на прекин на главното напојување; систем на само-тестирање со цел да се 

детектираат дефекти во функционирањето на модулите; детекција на отворање на вратата на 

орманот; отчитувања на броилото во контролната соба во конфигурирани временски интервали; 

графички преглед на потрошувачката на електрична енергија; аларм во случај на прегорување на 

некоја од сијалиците во линијата; регулација на светлосен интензитет; детекција на земјоспој; 

складирање на релевантни податоци за подоцнежна изработка на извештаи и сл. 

Графичкиот интерфејс од софтверската апликација обезбедува информација за статусот на секој 

орман, притоа покажувајќи ја локацијата на тој орман на мапата на општината и статусот на 

командно-разводната опрема во орманот. Ова во голема мерка го поевтинува и го прави поефикасно 

одржувањето на уличното осветлување, бидејќи во секој момент ја знаеме точната локација, состојба 

и увид во опремата во орманот каде што треба да се интервенира. 

 

Сектор Транспорт 

Со оглед на староста на возилата, големата потрошувачка на гориво, односно голема вкупна 

потрошувачка на енергија и вкупни трошоци за енергија, како и зголемено присуство на загадување 

на амбиенталниот воздух, во план е набавка на автобуси за јавен транспорт. 

Моменталните (ЕУРО 2 стандард) 8 функционални автобуси со кои располага општина Прилеп се 

во многу слаба кондициона состојба, и постои неодложна потреба од набавка на климатизирани 

автобуси со повисок стандард. Со оглед на зголемената побарувачка на услугите од јавниот 

транспорт постои потребата од зголемување на капацитетот на превезување, обезбедување на 

конфор при нудење на услугите и проширување на опсегот на градските транспортни линии од 3 

(моментално) на 5 линии. 
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Табела 31: Листа на ЕЕ проекти – сектор Транспорт 

 

Сектор Електрична и топлинска енергија 

Во општина Прилеп, дистрибуцијата на електричната енергија се реализира преку 

електроенергетскиот систем на Република Македонија, со високонапонски и нисконапонски 

трафостаници, во градот и низ општината. 

Во Прилеп не постои градска мрежа за топлинска енергија. Со оглед на тоа што во тек е 

изградбата на Магистралниот гасовод Делница 2, Кавадарци - Битола, во општина Прилеп се вршат 

интензивни подготовки за изработка на техничка документација, Идеен и Основен проект за 

гасификација на градот Прилеп, со која реализација, во најголема мера, и во сите Сектори ќе се 

допринесе за постигнување на ЕЕ. 

Табела 32: Листа на ЕЕ проекти – сектор Електрична и топлинска енергија 

Сектор 
Проект за Енергетска 

ефикасност 
Број на 

автобуси 

Вкупно за 
инвестиција 

(МКД) 

Заштеда на 
енергија 

(kWh) 

Сектор 
Транспорт 

Набавка на ефикасни автобуси 4 49,200,000 / 

Сектор Проект за Енергетска ефикасност 
Вкупно за 

инвестиција 
(МКД) 

Заштеда на 
енергија 

(kWh) 

Сектор Електрична и 
топлинска енергија 

Изработка на идеен и Основен проект за 
гасификација на градот Прилеп 

6,000,000 / 
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ЦЕЛИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРИМЕНАТА НА МЕРКИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ  

Табела 33: Годишни заштеди на енергија 

Проект 
број 

Проект за Енергетска ефикасност 

Вкупна потрошувачка 
на енергија пред 

мерките за ЕЕ 

Вкупна потрошувачка 
на енергија после 

мерките за ЕЕ 

Очекувана вкупна заштеда 
на енергија 

Вкупна 
заштеда на 

енергија 

(kWh) (kWh) (kWh) (ktoe*) (%) 

Сектор Објекти 

1 Дом за стари лица „К. К.- Платник“ 956,407 410,850 545,557 46.91 57 

2 СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ 529,055 273,310 255,745 21.99 48 

3 ООУ „Гоце Делчев“ 402,533 168,089 234,444 20.16 58 

4 СОУ „Р. Ристески - Ричко“ 259,618 120,453 139,165 11.97 54 

5 ООУ „Кочо Рацин“ 381,746 250,031 131,715 11.33 35 

6 ООУ „Блаже Конески“ 437,918 304,780 133,138 11.45 30 

7 СОУ „Ѓорче Петров““ 284,370 165,628 118,742 10.21 42 

8 ООУ „Рампо Левката“ 382,627 254,175 128,452 11.04 34 

9 СОУ „Орде Чопела“ 260,866 113,842 147,024 12.64 56 

10 ООУ “К. Охридски”- нова зграда 370,112 250,899 119,213 10.25 32 

11 ЈУДГ „Наша иднина“ - Гоце Делчев 276,202 121,303 154,899 13.32 56 

12 ЈУДГ „Наша иднина“ - Мирче Ацев 257,505 140,448 117,057 10.07 45 

13 ЈУДГ „Наша иднина“ - Тризла 297,750 180,798 116,952 10.06 39 

14 ООУ „Кирил и Методиј“ - Канатларци 173,365 83,250 90,115 7.75 52 

15 ЈУДГ „Наша иднина“ - Бончејца 309,174 192,525 116,649 3.84 38 

16 ООУ „Добре Јованоски“ 320,195 272,862 47,333 4.07 15 

17 Градска библиотека „Б. Талески“ 123,502 78,826 44,676 3.84 36 

18 СОУ „Кузман Јосифоски - Питу“ 193,219 152,277 40,942 3.52 21 
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19 ООУ “К. Охридски”- стара зграда 72,571 59,412 13,159 1.13 18 

Сектор Вода 

20 
Инсталации на потопни пумпи за 
фреквентна регулација 

900,411 738,337 162,074 13.94 18 

Сектор Јавно осветлување 

21 
Интелигентен систем за контрола, 
мониторинг и регулација на светлосниот 
интензитет 

2,857,712 2,143,284 714,428 61.43 25 

Сектор Транспорт 

22 Набавка на автобуси 2,475,310 / / / / 

* 1 toe = 41.868 GJ = 11630 kWh 

По внесување на заштедата на енергија на општинско ниво, овие бројки пожелно е да се споредат со националните индикативни цели дадени во Табела 

39 (Види Прилог I). Реализираните заштеди од страна на општините кои ги имплементираат проектите за енергетска ефикасност во Програмата за 

енергетска ефикасност ќе придонесат за исполнување на обврските на државата утврдени во Првиот Акционен План на Енергетска Ефикасност. 
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ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ  

Општина Прилеп е во состојба да добие пристап до голем број различни извори на финансирање, 

што иако се ограничени, имаат потенцијал да се искористат за реализација на инвестиции за 

енергетска ефикасност. Во принцип, општината има пристап до следните извори на финансирање: 

 Даночни приходи - од локални и државни даноци 

 Неданочни приходи - од локални такси, надоместоци и казни 

 Капитални приходи - од продажба на општински имот 

 Трансфери и донации - од државниот буџет и донатори   

 Задолжувања - од меѓународни и домашни кредитори. 

Позитивна особина на сите погоре споменати приходи е нивната голема мобилност, односно 

најголем дел од нив немаат строга намена и лесно можат да бидат мобилизирани за реализација на 

проекти од енергетска ефикасност. Бидејќи оваа Програма за енергетска ефикасност (ПЕЕ) се 

изготвува по донесен Буџет за 2018 година, направена е дополнителна анализа по програми со цел: 

 Нераспределено финансирање кое може да се користи за приоритетни инвестиции за 

енергетска ефикасност; 

 Распределен капитал и трошоци кои, исто така може да бидат поврзани со мерките и 

активностите за енергетска ефикасност. 

Основен капацитет на финасирање  

1.1.1 Основен капацитет на финансирање 

Со дополнителна анлиза на планираните расходи по буџетски програми може да се обезбедат 

значителни средства потребни за финансирање на проекти од енергетска ефикасност. При самото 

планирање на поедини проекти во буџетот посветено е потребното внимание и врз енергетската 

ефикасност како краен ефект. 

Алокацијата на средства за енергетска ефикасност во Буџетот на Општината за 2018 година 

соодветно е прикажанa во Табела 34. 

Во планираните износи на расходи во неколку буџетски програми во значителен процент можат 

да се реалоцираат (пренаменат) средства за проекти од енергетската ефикасност: 

Програма ЈА - Изградба на јавно осветлување – планирани расходи за подготовка на проекти 

за изградба на капацитети во енергетиката и изградба и реконструкција на капацитети во 

енергетиката во износ од 50% од планираните 7,9 милиони денари, или 3,95 милиони денари можат 

да се пренаменат за финансирање на ПЕЕ. Општината планира да вложи 4,1 милиони денари во 

втората година (буџетска 2019) година и 4,19 милиони денари во третата (2020) година. 

Програма Ј3 - Јавно осветлување - Од планираните расходи за потрошена електрична 

енергија, материјали за улично осветлување и трошоците за поправка и тековно одржување можат да 

се реалоцираат средства во износ од 2% од планираните 32 милиони денари, односно на овој начин 

можат да се обезбедат 0,64 милиони денари за финансирање на ПЕЕ. Општината планира да вложи 

0,66 милиони денари во втората година (буџетска 2019) година и 0,68 милиони денари во третата 

(2020) година. 

Програма ЈП - Јавен превоз (Капитални расходи) - Планираните расходи од 12 милиони 

денари наменети се за зголемување на капацитетите на јавен превоз и во целост можат да се 

употребат за набавка на енергетски ефикасни и еколошки безбедни автобуси. Давајќи му нагласен 

приоритет на набавката на енергетски ефикасни и еколошки безбедни автобуси Општината планира 

да вложи 12,36 милиони денари во втората година ( буџетска 2019) година и 12,73 милиони денари во 

третата (2020) година.  

Програма НА - Изградба на училиште - Планираните расходи во износ од 5 милиони денари во 

80% износ можат да се употребат за изградба на енергетски ефикасен објект наменет за основното 

образование. И по завршувањето на овој Проект, општината планира да продолжи со вложување на 

сопствени буџетски средства во износ од 4,12 милиони  денари во втората и 4,24 милиони денари во 

третата година за енергетска ефикасност во јавни објекти. 
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Програма Н1 - Основно образование - Од планираните расходи наменети за реконструкција и 

одржување на образовните објекти можат да се реалоцираат средства во износ од 78,2% од 

планираните 4,6 милиони, односно на овој начин можат да се обезбеда 3,6 милиони денари за 

финансирање на ПЕЕ во првата година од реализацијата на Програмата. Во очекување на ефектите 

од реализацијата на ПЕЕ, општината планира во втората година да алоцира средства во износ од 

3,71 милиони денари и 3,82 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата. Да 

напомениме дека овие средства се алоцирани во делот на Буџетот од наменски и блок-дотации.  

Програма Н2 - Основно образование - Од планираните расходи наменети за реконструкција и 

одржување на образовните објекти можат да се реалоцираат средства во износ од 100% од 

планираните 1,0 милиони, односно на овој начин можат да се обезбеда 1,0 милиони денари за 

финансирање на ПЕЕ во првата година од реализацијата на Програмата. Во очекување на ефектите 

од реализацијата на ПЕЕ, општината планира во втората година да алоцира средства во износ од 

1,03 милиони  денари и 1,06 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата. Да 

напомениме дека овие средства се алоцирани во делот на Буџетот од наменски и блок-дотации. 

Програма В1 - Детски градинки - Од планираните расходи наменети за реконструкција и 

одржување на објекти можат да се реалоцираат средства во износ од 68% од планираните 5 

милиони, односно на овој начин можат да се обезбеда 3,4 милиони денари за финансирање на ПЕЕ 

во првата година од реализацијата на Програмата. Во очекување на ефектите од реализацијата на 

ПЕЕ, општината планира во втората година да алоцира средства во износ од 3,5 милиони  денари и 

3,61 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата. Да напомениме дека овие 

средства се алоцирани во делот на Буџетот од наменски и блок-дотации. 

Програма В2 - Домови за стари лица - Од планираните расходи наменети за реконструкција и 

одржување на објекти можат да се реалоцираат средства во износ од 100% од планираните 0,6 

милиони, односно на овој начин можат да се обезбеда 3,4 милиони денари за финансирање на ПЕЕ 

во првата година од реализацијата на Програмата. Во очекување на ефектите од реализацијата на 

ПЕЕ, општината планира во втората година да алоцира средства во износ од 0,62 милиони  денари и 

0,64 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата. Да напомениме дека овие 

средства се алоцирани во делот на Буџетот од смофинансирачки активности. 

Програма ЈИ - Изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води, кејски 

ѕидови и ободни канали - дел од планираните расходи во износ од 5%, односно во износ од 1,485 

милиони денари ќе можат да се реалоцираат за вложувања во ПЕЕ. Во очекување на ефектите од 

реализацијата на ПЕЕ, општината планира во втората година да алоцира средства во износ од 1,53 

милиони  денари и 1,575 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата. 

Програма ЈД - Изградба и реконструкција на улици и локални патишта - дел од  планираните 

расходи во износ од 10%, односно во износ од 6,85 милиони денари за првата година ќе можат да се 

реалоцираат за ПЕЕ. Општината планира да вложи 7,055 милиони денари во втората година 

(буџетска 2019 година) и 7,267 милиони денари во третата (2020) година. Притоа, од Програма ЈД - 

Изградба и реконструкција на улици и локални патишта, општината планира повисоки приоритетни 

инвестиции во инфраструктура од 1,069 милиони денари за првата година, за втората 1,12 милиони 

денари и 1,153 милиони денари за третата година. Исто така, од оваа програма општината 

предвидува итни поправки и интервенции врз инфраструктура од 1,068 милиони денари за првата 

година, за втората 1,10 милиони денари и 1,13 милиони денари за третата година. 

Дел од приходите од продажба на имот во сопственост на општината планиран во буџетот на 

приходната ставка 731- Продажба на капитални средства во износ од 3 милиони денари можат да 

се употребат за финансирање на ПЕЕ. Во очекување на ефектите од реализацијата на ПЕЕ, 

општината од продажба на општински имот во втората година да приходова средства во износ од 3,5 

милиони  денари и 4 милиони денари во третата година од реализацијата на Програмата. 

Ставка 41 - Резерви и недефинирани расходи. Оваа категорија на трошоци се планираат за 

непредвидливи расходи, оттука произлегува нивната висока мобилност. Имајќи го во предвид 

нивниот широк спектар на примена, за потребите за ПЕЕ планираме да мобилизираме 50% од 

планираните лимити во Буџетот на општината. Овие средства ги планираме во два сегменти и тоа: 

 Достапна резерва во износ од 2,025 милиони денари и 

 Опоравување од катастрофи во износ од 2,025 милиони денари 
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Табела 34: Основен капацитет на финансирање на општината 

Буџетска ставка 
Година 1 

(МКД) 
Година 2 

(МКД) 
Година 3 

(МКД) 
ВКУПНО 

Средства кои можат да се 
користат за инвестиции за 
енергетска ефикасност 

    

1. Распределба на буџетот за 
капитални инвестиции 

33,86 мил. 34,87 мил. 35,92 мил. 104,64 мил. 

1.1 Општа употреба 3,17 мил. 3,40 мил. 3,54 мил. 10,11 мил. 

1.2 Посветено за 
јавни објекти 

12,6 мил. 12,98 мил. 13,37 мил. 38,95 мил. 

1.3 Посветено за 
јавно осветлување 

4,60 мил. 4,60 мил. 4,70 мил. 13,90 мил. 

1.4 Посветено за вода 
и отпадна вода 

1,49 мил. 1,53 мил. 1,58 мил. 4,59 мил. 

1.5 Јавен транспорт 12,0 мил. 12,36 мил. 12,73 мил. 37,09 мил. 

2. Планирана продажба на 
општински имот 

3,0 мил. 3,5 мил. 4,0 мил. 10,5 мил. 

3. Достапни резерви 0,68 мил. 0,68 мил. 0,68 мил. 2,04 мил. 

Основен бруто капацитет за 

финансирање (1+2+3): 
37,54 мил. 39,05 мил.  40,60 мил. 117,19 мил. 

Планирани повисоки 
приоритетни инвестиции 
кои не се за ЕЕ: 

    

4. Опоравување од 

катастрофи 
0,68 мил. 0,68 мил. 0,68 мил. 2,04 мил. 

5. Инфраструктура 1,07 мил. 1,12 мил. 1,15 мил. 3,34 мил. 

6. Итни поправки 1,07 мил. 1,10 мил. 1,13 мил. 3,30 мил. 

Вкупни инвестиции со 

повисок приоритет (4+5+6): 
2,82 мил. 2,90 мил. 2,96 мил. 8,68 мил. 

Нето основен капацитет на 

финансирање за ЕЕ: 
34,72 мил. 36,15 мил. 37,64 мил. 108,51 мил. 

 

Дополнителен (условен) финансиски капацитет  

Дополнителниот финансиски капацитет се однесува на способноста на општината да привлече 

дополнително (надворешно) финансирање во форма на грантови или задолжување. Обезбедувањето 

на средства преку дополнително финансирање зависи од: 
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 Способност на општинската администрација за изготвување на проекти кои ги исполнуваат 

условите за грант програми кои во моментов се активни (достапни) во Македонија или проактивно 

можат да допрат до донатори и да развијат проекти/програми кои се прилагодени и за кои е одобрен 

грант. 

 Способноста на општината да спроведе тендери за јавни набавки за да избере институции за 

финансирање кои ќе го обезбедат финансирањето на долгот. 

 Должнички (позајмувачки) ограничувања на општината, како што е дефинирано во законот 

(пр: годишните отплати за кредитот не треба да бидат поголеми од 30% од вкупните приходи на 

тековно-оперативниот  буџетот на општината во предходната година). 

1.1.2 Грант финансирање 

Oпштина Прилеп во периодот од 2008 година па наваму врз основа на проекти и поднесени 

проектни апликации има добиено финансиски средства во вид на грантови кои биле наменети за 

имплементација на мерки за енергетска ефикасност, и тоа: 

 Проект за замена на столарија (врати и прозорци) во 10 училишни објекти во Општина 

Прилеп, во износ од околу 400,000 евра, финансиран од ИПА програмата 2007-2013, I компонента 

преу проектот за Техничка помош за општински инфраструктурни проекти, реализиран во периодот 

2010/2011 година; 

 Проект за реконструкција на еден дел од ЈОУДГ „Наша иднина“ – Бончејца, реализиран во 

2013 година од програмата „Форуми во заедницата“ – финансирана од Швајцарската агенција за 

развој и соработка (SDC) и Општина Прилеп (поставување на нова надворешна ПВЦ столарија, 

термоизолациона фасада, нов систем за централно греење, замена на покрив) – вкупен износ од 

6.700.000 ден; 

 Проект „Тематска мрежа за одржлива енергија на на прекуграничните локални власти – 

ENERGYNET“, од програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Грција. Преку овој 

проект, како пилот проект е направен инфраструктурен зафат - реконструкција на објектот на СОУ 

„Кузман Јосифоски- Питу“ во Прилеп со примена на мерки за енергетска ефикасност (поставување на 

нова ПВЦ столарија, термоизолациона фасада, замена на покрив и изолација на покрив). 

Исто, може да се нагласи дека во овој период голем дел од училиштата ги искористија достапните 

фондови од Министерството за образование и наука и ПЕП проектот на УСАИД за да реализираат 

повеќе инфраструктурни зафати за санација и реконструкција на училишните објекти, кои во голем 

дел опфаќаа мерки за енегетска ефикасност, пред сè  замена на столарија и санација или 

поставување на нови системи за централно греење. 

Земајќи ги во предвид досегашните искуства, Општина Прилеп ги следи сите донаторски 

програми во кои може да се поднесат проектни апликации кои се однесуваат на имплементација на 

мерки за енергетска ефикасност, и тоа од ЕУ фондовите се следат ИПА програмите за прекугранична 

соработка со Република Грција и со Република Албанија каде во делот за заштита на животната 

средина може да се аплицира со проекти од енергетска ефикасност, потоа BalkanMed програмата, 

Horizon 2020, FP7, програмата IEE (Intelligent Energy Europe), како и програмите на USAID, UNDP, 

Светска банка, SDC, GIZ и други билатерални и мултилатерални донатори кои се однесуваат на 

животната средина и ублажување на климатските проемени во кои може да се вклопат проекти за 

подобрување на ЕЕ, но и следење на посебни програми кои се достапни за Република Македонија 

кои се однесуваат конкретно на ЕЕ. 

Со тоа, но и со градење на институционалните и административните капацитети на општината за 

искористување на донаторски средства се очекува обезбедување на дополнителни финансиски 

средства за зголемување на финансискиот капацитет на општината за имплементација на проекти од 

областа на енергетската ефикасност. 

1.1.3 Финансирање од долгови 

Во согласност со актуелните закони (законот за буџет и законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа), општината може да се задолжува во висина на 100% од остварените 

тековно-оперативни приходи на буџетот во предходната година, а годишните отплати за кредитот не 
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треба да бидат поголеми од 30% од вкупните приходи на тековно-оперативниот  буџетот на 

општината во предходната година. 

Општината веќе има искористено две кредитни линии од кредитот од Светска банка преку 

договор за подзаем со Министерството за финансии во износ од 78,5 милиони денари, а после 

имплементацијата искористен е и грант во висина од 10% од добиените заеми за реализација на друг 

проект.  

Исто така атрактивен финансиер е Проектот за подобрување на општинските услови (МСИП) кој 

се имплементира преку Министерството за финансии. Програмата предвидува кредити со рок на 

отплата од 10 години и 3 години грејс период, со каматна стапка од 6 месечен EURIBOR плус 1% 

каматна стапка. 

Критериуми за пристап до оваа кредитна линија се следните: 

 Општината да е влезена во втората фаза од процесот на децентрализација; 

 Општината треба да ги исполнува законските услови за задолжување; 

Дополнителни критериуми се: 

 Промовирање на транспарентност и одговорност; 

 Општината мора да има IBNET доставување на податоци; 

 Општината мора да го објави годишниот буџет и ревизорскиот извештај, годишниот планиран 

и реализиран буџет и последните ревизорски извештаи на својот веб- сајт; 

 Општината да има воспоставено механизам за повратни информации. 

Дополнителниот капацитет за задолжување на општината прикажан е во Табела 35. 

Табела 35: Капацитет на должничко финансирање на општината 

Финансирање од долгови ВКУПНО 

1. Бруто граница за позајмување (долг) на општината  

1.1 Лимит на задолжување 288,324,390.00 МКД 

1.2 Максимална годишна исплата за долг 88,497,317.00 МКД 

2. Моментално ниво на позајменост (долг) на општината  

2.1 Вкупна сума на долг 60,143,364.00 МКД 

2.2 Годишни исплати на тековни долгови 9,143,202.00 МКД 

3. Достапен капацитет за дополнително позајмување  

3.1 Дополнителни годишни исплати (1.2-2.2) 79,354,115.00 МКД 

3.2 Вкупна сума на долг 228,181,026.00 МКД 

 

Од Табела 35. може да се констатира дека општината може преку задолжување  дополнително да 

дојде до 228,2 милиони денари , доколку е во можност да идентификува остварливи енергетски 

ефикасни проекти чии придобивки се поголеми од трошоците за позајмените средства (кредити, 

позајмици). 

Проширен капацитет на финансирање со јавно приватно партнерство (ЈПП) 

Општина Прилеп нема искуство со имплементација на проекти преку Јавно Приватно 

Партнерство. 

Општината и Јавниот сектор во својство на партнер, ќе ги анализира и дефинира врстата и 

обемот на работи или услуги од Програмата за Енергетска Ефикасност, за да ги пренесе на 

Приватниот сектор за давање на услуги, со меѓусебно усогласување на целите кои ќе се постригнат 

во текот на реализацијата на одреден јавен проект. 

Поврзување на соодветната листа на приоритетни проекти со финансирачките можности на 
општината 

Имајќи ги во предвид можностите што ги нуди Законот за буџет, за повеќегодишно буџетирање, 

односно за реализирање на приоритетни проекти во неколку буџетски години (тригодишни развојни 
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програми) се зголемува Финансискиот капацитет на општината во сегментот на финансирање на 

ПЕЕ. За реализација на ПEE ќе бидат ставени на раполагање планираните средства од трите 

сегменти на Консолидираниот буџет на општината, односно можноста да се финансира ПЕЕ од 

Основниот буџет, буџетот на наменски и блок - дотации и буџетот од самофинансирачки активности 

со кој располагаат единките корисници. 

Ваквиот начин на финансирање преку Консолидираниот буџет поодделно крие во себе ризици од 

неостварување на планираните приходи, што во суштината преставува главна детерминанта за 

реализација на Програмата. 

Реализацијата на ПЕЕ ќе биде во директна корелација со остварувањето на планираните 

буџетски приходи од едногодишното и повеќегодишното буџетирање. Во сегашната фаза од 

фискалната децентрализација општината и понатаму е високозависна од трансферите и дотациите 

од централната власт, а локалните даноци и такси кои се изворни приходи на општината и ги собира 

општинската администрација имаат ризици во нивното приходување што директно влијаат на 

реализација на планираните буџетските приходи. Практиката покажала чести редефинирања на 

буџетските приоритети, и во зависност од реализацијата на буџетските приходи, општината ќе се 

адаптира при искористувањето на финансиските извори за финансирање на приоритетните проекти 

од ПЕЕ. 

Во однос на планираните инвестиции за ПЕЕ, општината ќе ги разгледа и можностите за 

финансирање од грантови со цел побрза реализација на приоритетните инвестиции. Пристапот до 

грантови е условен со инвестиции во изработка на техничка документација, за што ќе бидат 

дополнително алоцирани средства од основниот буџет, кои ќе придонесат кон олеснет пристап до 

алтернативни извори на финансирање. 
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Табела 36: Извори на финансирање и буџети 

Листа на приоритетни проекти Извори на финансирање 

Име на проектот 
Период на 

исплата 

Износ на 
инвестиција 
МКД милион 

Расположливо 
основно 

финансирање 
МКД милион 

Програми за 
грантови 

МКД милион 

Заеми 

МКД милион 

ЈПП  

МКД милион 

ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РАСПОЛАГАЊЕ: 108,51 мил. / 228,18 мил. / 

Изработка на основен и идеен проект за 
гасификација 

/ 6 мил. 6 мил. / 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

Реконструкција на образовни објекти 4 – 7 год. 76,2 мил. 26,6 мил. 49,6 мил. 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

Реконструкција на објекти од социјална 
грижа 

4 – 7 год. 40,1 мил. 12,4 мил. 27,7 мил. 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

Реконструкција на општински 
административни објекти 

3 год. 2,4 мил. / 2,4 мил. 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

Инсталации на потопни пумпи за 
фреквентна регулација 

6 7,2 мил. / 7,2 мил. 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

Интелигентен систем за контрола, 
мониторинг и регулација на светлосниот 
интензитет 

4 13,9 мил. 13,9 мил. / 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

Набавка на ефикасни автобуси 7 49,2 мил. 36,9 мил. 12,3 мил. 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

Вкупната инвестиција на проектот: 195 мил. 95,8 мил. 99,2 мил. / / 
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ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОДГОВОРНИТЕ СТРАНИ  

За развој, спроведување и следење на ПЕЕ, општинскиот тим за енергетска ефикасност е формиран со 3-годишен мандат. Назначен ЕЕ менаџер со 

одговорност да го надгледува спроведувањето на ПЕЕ и да поднесува извештај директно на градоначалникот. Менаџерот за енергетска ефикасност треба 

да ги извршува следниве задачи: 

 Учество во собирање на податоци за општинската потрошувачка на енергија, дополнително ќе работи и управува со базата на податоци за 

потрошувачката на енергија на општината. 

 Развивање и управување со програмата за мониторинг на општинската енергија. 

 Учество во подготвување на општински енергетски буџет. 

 Идентификување на пристапи кон обезбедување на изворите на финансирање. 

 Подготовка на тендери во соработка со вработените одговорни за тендерски процедури, преговарање и управување со надворешни консултанти 

ангажирани за спроведување на енергетски ревизии, развивање деловни планови, и управување со проекти. 

За да се обезбеди ефикасен мониторинг на планираните активности на секој проект, може да се користи едноставна Excel Gantt табела. 

 

Табела 37: Спроведување на проекти за Енергетска ефикасност вклучени во тригодишната ПЕЕ  

Бр. 
Проекти за Енергетска 

ефикасност 
Опис Извор на финансирање 

Период на 
имплементац

ија 
Одговорно лице  

Пристап на 
имплементира

ње 

1 
Дом за стари лица „К. К.- 
Платник“ 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 - 2019 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

2 СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 - 2019 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

3 ООУ „Гоце Делчев“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 - 2019 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

4 СОУ „Р. Ристески - Ричко“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 - 2019 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

5 ООУ „Кочо Рацин“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 - 2019 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

6 ООУ „Блаже Конески“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2019 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

7 СОУ „Ѓорче Петров““ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 
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Бр. 
Проекти за Енергетска 

ефикасност 
Опис Извор на финансирање 

Период на 
имплементац

ија 
Одговорно лице  

Пристап на 
имплементира

ње 

8 ООУ „Рампо Левката“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

9 СОУ „Орде Чопела“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

10 ООУ “К. Охридски”- н. з. 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

11 
ЈУДГ „Наша иднина“ - Гоце 
Делчев 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

12 
ЈУДГ „Наша иднина“ - Мирче 
Ацев 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

13 ЈУДГ „Наша иднина“ - Тризла 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

14 
ООУ „Кирил и Методиј“ - 
Канатларци 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

15 
ЈУДГ „Наша иднина“ - 
Бончејца 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

16 ООУ „Добре Јованоски“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

17 
Градска библиотека „Б. 
Талески“ 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Програми за грантови 2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

18 
СОУ „Кузман Јосифоски - 
Питу“ 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

19 
ООУ “К. Охридски”- стара 
зграда 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

20 
Потопни пумпи за 
фреквентна регулација 

Инсталации на потопни пумпи за 
фреквентна регулација на 
постоечките пумпни станици во 
населените места 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 
ЈКП Водовод и 
канализација 

Јавна набавка 
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Бр. 
Проекти за Енергетска 

ефикасност 
Опис Извор на финансирање 

Период на 
имплементац

ија 
Одговорно лице  

Пристап на 
имплементира

ње 

21 
Интелигентен систем на 
јавното осветлување 

Интелигентен систем за контрола, 
мониторинг и регулација на 
светлосниот интензитет 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

22 Набавка на автобуси 
Набавка на ефикасни автобуси во 
јавниот транспорт 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 ЈП за ПУП Јавна набавка 

23 Проект за гасификација 
Изработка на основен и идеен 
проект за гасификација 

Основно финансирање 2018 
Сектор 

Урбанизам 
Јавна набавка 
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СЛЕДЕЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ  

Редовен мониторинг на Програмата за енергетска ефикасност и напредокот на активностите 
како и оценување на нивното влијание 

Редовниот мониторинг е клучен елемент на процесот на спроведување на Програмата за 

енергетска ефикасност. Мониторингот и евалуацијата (М&Е) може да опфатат различни фази и 

аспекти од процесот на Програмата за енергетска ефикасност. Тоа обично започнува од самиот 

почеток и продолжува во текот на имплементацијата на програмата. Строго се препорачува 

мониторингот и евалуацијата (М&Е) да продолжи и после временската рамка на Програмата за 

енергетска ефикасност, со цел како би можело ПЕЕ да создаде долгорочни влијанија врз локалната 

економија, енергетскиот сектор, животната средина и човековото однесување. 

Локалниот енергетски менаџер, тековно ќе ја следи реализација на мерките за постигнување на 

енергетската ефикасност од Програмата, со акцент на фокусираните  препораки и ќе изготвува 

редовни извештаи за потрошувачката на енергија и трошоците за енергија за објектите и јавното 

осветлување кои се во сопственост на општината. 

Локалниот енергетски администратор, ќе ги собира и внесува податоците за потрошувачката на 

енергија и трошоците за објектите и јавното осветлување, во Базата на податоци на општина Прилеп 

и ќе ги внесува податоците во единствениот Информативен систем на Република Македонија и 

верификација на истите. 

Заради обезбедување на адекватна комуникација со Единствениот информациски систем, 

Задолжените лица, ќе бидат во постојан контакт со: 

Енергетскиот менаџер, во Министерството за економија - сектор за енергетика и во Агенцијата за 

енергетика, кој ги следи извештаите и трендовите во потрошувачката на енергија; 

Систем администратор, лоциран во Заедницата на единиците на локалната самоуправа ЗЕЛС, и 

го опслужува Системот на техничка поддршка, а е одговорен за внесување на податоци и да ги следи 

извештаите за активностите на корисниците и промените на податоците во апликацијата. 

Периодични извештаи за резултатите до политичките власти 

Согласно Годишниот план за спроведување на Програмата за ЕЕ, ќе се организира мониторинг 

над реализација на мерките за постигнување на енергетската ефикасност од Програмата, и 

мониторинг над потрошувачката на енергија, и ќе се изготвуваат Годишни анализи за реализацијата 

на мерките за потрошувачката на енергија, а за резултатите ќе бидат известувани локалните власти. 

Единицата на локалната самоуправа, најдоцна до крајот на Февруари, до Агенцијата за 

енергетика, ќе доставува Збирни извештаи за извршените енергетски контроли во претходната 

календарска година. 

Единицата на локалната самоуправа, ќе ја следи и ќе управува со потрошувачката на енергија во 

зградите или градежните единици во кои што се вршат дејности на начин на кој се остварува 

енергетска ефикасност и заштеда на енергија. 

Единицата на локалната самоуправа, покрај обврската да ја следи и да управува со 

потрошувачката на енергија во зградите или градежните единици во кои што се вршат дејности на 

начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија, ќе ја следи и ќе управува со 

потрошувачката на енергија во јавното осветлување на начин на кој се остварува енергетската 

ефикасност и заштеда на енергија. 

Периодичните извештаи за резултатите од реализација на Програмата ќе се изработуваат 

согласно Табелата за Информации за спроведување на Програмата. 

Во Единицата за локална самоуправа, од редот на своите вработени, определени се лица 

задолжени за прибирање и внесување на податоци во Информацискиот систем и верификација на 

истите, како и други активности поврзани со следење и управување  на потрошувачката на енергија, 

согласно со Правилникот за информациски систем. 

Во рамките на овие обврски, Единицата на локалната самоуправа: 
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 Ќе ги евидентира податоците за месечната потрошувачка на енергија за секоја зграда или 

градежна единица во кои се вршат дејности, односно за јавното осветлување  и истите ќе ги внесува 

во Информацискиот систем; 

 Ќе ги евидентира податоците за трошоци за потрошената енергија и истите ќе ги внесуваат во 

Информацискиот систем; 

 Редовно ќе внесува во Информацискиот систем, точни, сеопфатни и релевантни податоци 

согласно со Правилникот за Информациски систем. 

Табела 38: Информации за спроведување на програмата 

Проект за 
ЕЕ 

Детален опис 
на проектот  

Евалуација на 

имплементираниот проект 
Статус на Проектот 

во ПЕЕ 

Сектор 
Општински 
објекти  

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

Сектор Вода 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

Сектор 
Јавно 
осветлување  

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

Сектор 
Транспорт 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

Сектор  

Напојување 
и греење 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

 
<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 

<Постигната / 

Имплементацијата 
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Проект за 
ЕЕ 

Детален опис 
на проектот  

Евалуација на 

имплементираниот проект 
Статус на Проектот 

во ПЕЕ 

задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

продолжува / 

  Одложена> 

Периодични надградби на ПЕЕ во согласност со забелешките и добиените резултати 

Како дел од процесот на континуирано следење, имплементираните проекти ќе се оценат преку 

нивното влијание врз потрошувачката на енергија и намалување на емисиите на CO2. 

Врз основа на резултатите и набљудуваните проблеми, доколку воопшто има некој, ќе се 

превземат дополнителни корективни и превентивни мерки и активности. 

Резултатите од мониторинг и евалуација (М&Е) може да доведат до промена и надградба на 

Програмата за енергетска ефикасност. 

Ажурираната ПЕЕ ќе послужи како основа за развој на Акциониот план за наредната година. 
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ПРИЛОГ I 
ИНДИКАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА НА ЛОКАЛНО НИВО 

Стратегијата на Република Македонија, за подобрување на енергетската ефикасност до 2020 

година ја поставува целта на забрзано усвојување на практики за ЕЕ во Република Македонија, така 

што до 2018та година, потрошувачката на енергија ќе биде барем 9% пониска од просечната, 

регистрирана за периодот 2002-2006 година. До 2020та година, целокупната заштеда на енергија се 

очекува да достигне 14.5 %, што е во близина на таргетираната цел на Европска Унија од 20%. 

Повеќето од овие заштеди се очекува да дојдат од градовите, со пониска употреба на електрична 

енергија и топлина во зградите, поефикасни јавни претпријатија, и поодржлив транспортен сектор. 

Првиот Акционен План за ЕЕ на Република Македонија до 2018 година е формулиран со помош 

од USAID во согласност со Директивата на ЕУ 2006/32 / EC за енергетска ефикасност. Акциониот 

План дава преглед на мерките кои треба да и помогнат на Македонија да постигне 9% заштеда на 

енергија до 2018 година, како што е наведено во Стратегијата за Енергетска Ефикасност до 2020. Се 

проценува дека се потребни околу 406 милиони евра за имплементирање на овие мерки за 

енергетска ефикасност, кои се очекува да донесат крајна заштеда трошоци и енергија од околу 1,360 

милиони евра (по цени од слободниот енергетски пазар). Поголемиот дел од мерките се фокусираат 

на градовите, а некои од нив се посебно прилагодени за Скопје (на пример, воведување на 

трамвајски систем во Скопје, или преработување на топлификационата мрежа во таа област). 

Следнава табела ги дава националните индикативни цели за заштеда на енергија по сектор. 

Табела 39: Националните индикативни цели за заштеда на енергија во ktoe 

Националните годишно индикативни цели за 
заштеда на енергија во 2018та година 

(ktoe) 

147.2 

Сектор Предвидена годишна заштеда на 
енергија на крајот на 2018та година 

Станбен сектор 40.51 

Комерцијален сектор и комуналии 24.19 

Сектор за индустрија 90.45 

Сектор за транспорт 44.63 

Вкупно предвидени енергетски заштеди 199.78 

 

При спроведување на фазата на планирање и подготовка на Програмата за енергетска 

ефикасност, општината треба да биде запознаена со националните индикативни цели; покрај тоа, таа 

треба да ги извршува целите на локално ниво. 
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ПРИЛОГ II 
НИВОА НА КОНТРОЛА НА ВЛАСТА 

Национални заинтересирани страни (акционери)  

› Градската власт е претставена или консултирана, заедно со градските власти од други 

градови во формулацијата на политиките на национално ниво. Една градска власт нема 

посебна предност во однос на друга. 

Локални заинтересирани страни (акционери) 

› Градската власт е претставена или консултирана како локална засегната страна (акционер) за 

прашањата надвор од нејзината надлежност. 

Месниот комитет 

› Градската власт е предводник или зема значајна улога во креирањето на локалната политика 

(на пример, планирање). 

Повеќе-агенциски 

› Градската власт има некаква контрола на еден или повеќе аспекти на овој сектор (регионални, 

регулаторни, буџетски), но ќе треба да вработи и други агенции за да се воведат промени 

Креатор на Политика  

› Градската власт е одговорна за формулирање на политиката на локална регулатива, но не 

може да има улога на извршување. 

Регулатор / извршител (улога во регулација) 

› Градската власт има силна регулаторна контрола над секторот и е во можност да креира и да 

спроведе законски регулативи, и каде што има можност да ги санкционира сторителите. 

Контрола на Буџетот 

› Градската власт има целосна финансиска контрола врз обезбедувањето на услугите, 

набавката на средства и развојот на инфраструктурата. 
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ПРИЛОГ III 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ВОЗИЛА 

Категоризацијата на возилата е направена во согласност со категоризацијата поставена од УНЕЦЕ 

(UNECE – The United Nations Economic Commission for Europe) во публикацијата Консолидирана 

резолуција за конструкција на возила
14

. Поделбата на типовите на возила е следна: 

› M1 - возила дизајнирани да превозуваат патници, кои имаат, покрај седиштето за возачот, 

уште најмногу осум седишта 

› M2 I - Градски автобус наменет за превоз на патници кој има, покрај седиштето за возачот, 

повеќе од осум седишта и максимална маса до 5 тони. Овој тип на возило има седишта како и 

простор наменет за стоење на патници 

› M2 II - Мегу градски автобус наменет за превоз на патници, кој има, покрај седиштето за 

возачот, повеќе од осум седишта и максимална маса до 5 тони . Овој тип на возило има 

седишта како и простор наменет за стоење на патници, но само на преминот помеѓу седишта 

› M2 III - Туристички автобус наменет за превоз на патници, кој има, покрај седиштето за 

возачот, повеќе од осум седишта и максимална маса до 5 тони . Овој тип на возило нема 

простор наменет за стоење на патници 

› M3 - Градски автобус наменет за превоз на патници кој има, покрај седиштето за возачот, 

повеќе од осум седишта и максимална маса над 5 тони. Овој тип на возило има седишта како 

и простор наменет за стоење на патници 

› M3 II - Мегу градски автобус наменет за превоз на патници, кој има, покрај седиштето за 

возачот, повеќе од осум седишта и максимална маса над 5 тони . Овој тип на возило има 

седишта како и простор наменет за стоење на патници, но само на преминот помеѓу седишта 

› M3 III - Туристички автобус наменет за превоз на патници, кој има, покрај седиштето за 

возачот, повеќе од осум седишта и максимална маса над 5 тони . Овој тип на возило нема 

простор наменет за стоење на патници 

› Тролејбуси  

› Трамваи 

› N1 - Возила за превоз на стока со максимална маса до 3,5 тони 

› N2 - Возила за превоз на стока со максимална маса повеќе од 3,5 тони но до 12 тони 

› N3 - Возила за превоз на стока со максимална маса до 12 тони 

› L1 - Возило на две тркала со работен волумен на цилиндри, во случај на примена на мотор со 

внатрешно согорување, кој не надминува 50 см3, чија максимална брзина, независно од видот 

на погонот, не надминува 50 km/h 

› L2 - Возило на две тркала со работен волумен на цилиндри, во случај на примена на мотор со 

внатрешно согорување, поголем од 50 см3, чија максимална брзина, независно од видот на 

погонот, е поголема од 50 km/h 

› L3 - Возило на три тркала, симетрично поставени во однос на подолжната оска на симетрија, 

со работен волумен на цилиндри, во случај на примена на мотор со внатрешно согорување, 

поголем од 50 см3, чија максимална брзина, независно од видот на погонот, е поголема од 50 

km/h 

› T – Трактор 

 

                                                 
14
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КРАТЕНКИ 

ГВ Градски власти 

КФС Компактно флуоресцентни светилки 

ЦОУ Централно основно училиште 

ЕЗ Европска заедница 

EE Енергетска Ефикасност 

ПЕЕ Програма за Енергетска Ефикасност 

ESCo Компанија за енергетски услуги 

ЕУ Европска Унија 

СГ Стакленички гас 

СД Степен ден 

ЖСВП Живини светилки со висок притисок 

МПКП Меѓувладин панел за климатски промени 

ЕЛС Локална единица за самоуправа 

M&E Мониторинг и евалуација 

МЕПСО Македонско Електро Преносен Систем Оператор 

МКД Македонски денар 

ОВ Останати (видови) на светилки 

N/A Не се применливи 

NPEEPB Национална Програма за Енергетска Ефикасност во Јавни објекти 

ЖХС Живини хибридни светилки 

ЈПП Јавно приватно партнерство 

ОЕ Обновлива енергија 

РИЕ Релативен интензитет на енергијата 

РМ Република Македонија 

TRACE Алатка за брза проценка на енергијата со која што располага градот 

USAID Американска Агенција за Меѓународен Развој  
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Програмата да се достави до Агенција за енергетика, Градоначалникот и архивата на Општина 

Прилеп 

 

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ’’Службен гласник на   Општина 
Прилеп’’ 

 
 
 
         Број  09– 1997/14                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  година                                                      на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                           Миле Талевски 

 

 

 

 

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, 

4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

 1. Годишен План за спроведување на програмата за енергетска ефикасност во Општина Прилеп за 

2018 година, се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
 

   Број 08 - 1999/14                                                                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.05.2018 година                                                                                                         на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                                                                                                      Илија Јованоски 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) а в.в. член 132 од Закон за енергетика (,,Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 79/2013, 
164/2013, 41/2014, 151/2014, 192/2015, 2015/2015, 6/2015, 189/2016) и член 26 точка 46 Статутот на 
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Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 
Oпштината Прилеп на седницата одржана на 23.05.2018 година донесе: 

 
ГОДИШЕН ПЛАН 

за спроведување на програмата за енергетска ефикасност во Општина Прилеп  
за 2018 година 

 
 

1.РЕЗИМЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2018 - 2020 
ГОДИНА 

 

Во согласност со Законот за енергетика, член 132, став (3) и (5), Единицата на локалната 

самоуправа ја спроведува својата тригодишна Програма за Енергетска Ефикасност (ПЕЕ), преку 

годишен Акционен План (АП) за Енергетска ефикасност, кој на Предлог на Градоначалникот, го 

донесува Советот на општината. 

Единицата на Локалната самоуправа, Годишниот план за тековната година, го доставува до 

Агенцијата за енергетика, заедно со Информација за спроведување на Програмата за Енерегтска 

ефикасност во претходната година. 

Имајќи ја во предвид оваа законска обврска, изработен е Акционен план за спроведување на 

Програмата за Енергетска Ефикасност во Општина Прилеп за тековната 2018-та година. 

Програмата за енергетска ефикасност на општина Прилеп, подготвена е за имплементација во 

наредните три години; 2018, 2019 и 2020 година и ќе се применува на целата територија од 

општината, со тоа што  неjзиното спроведување ќе се врши со Акциони планови - Годишни планови. 

Акциониот План за Енергетска Ефикасност на општина Прилеп, ги дефинира приоритетните 

проекти кои ќе се спроведат во текот на 2018 година со кои се дефинира тригодишната Програма за 

Енергетска Ефикасност (ПЕЕ) од датумот на донесување на Програмата од страна на Советот на 

единицата на локалната самоуправа, општина Прилеп, а по претходно мислење од Агенцијата за 

енергетика, до 31.12.2018 година, во согласност со Законот за енергетика. 

Со оглед на тоа што, Енергетската ефикасност како важна компонента на енергетската политика 

на Република Македонија, подразбира користење на помалку енергија за да се обезбеди истата 

услуга или да се изврши истата задача, а истовремено ги намалува емисиите на нус производи кои 

што се добиваат со согорување на фосилни горива, со што се придонесува во заштитата на 

локалната и глобалната животна средина, Општина Прилеп, Советот на општината, Градоначалникот 

и општинската администрација, се свесни дека е потребно долгорочно планирање за енергијата, од 

причини што тоа претставува клучен елемент во долгорочниот економски развој на општината, како и 

клучен фактор во енергетската зависност, односно намалување на влијанијата врз животната 

средина и природата. 

Општина Прилеп ги препозна политиките за остварување на енергетската ефикасност,  како и 

обезбедувањето на низа погодности од спроведувањето на тие политики, па затоа ги превзеде 

обврските на локалната власт, дадени со Законската регулатива во поглед на  изработка, донесување 

и имплементирање на Програма за Енергетска Ефикасност во општина Прилеп. 

Имајќи ги во предвид надлежностите на Локалната самоуправа, како и зголемената улога на 

општината, дадена со Законот за локалната самоуправа, односно со префрлување на надлежности 

од централната на општинската власт, вклучително и делегирањето на широк спектар надлежности и 

раководни одговорности, се нудат големи можности и предизвици за примена и усвојување на 

практики за подобра енергетска ефикасност, во насока на промоција и реализација на придобивките 

од енергетската ефикасност, за голем дел од потрошувачите на енергија во Општината. 

На таков начин, Општината, преку одговорно работење во рамките на нејзините надлежности, 

може да работи на зголемување на енергетската ефикасност во Јавниот сектор, односно секторите: 

вода, јавно осветлување, општински објекти, транспорт, отпад, како и секторот електрична и 

топлинска енергија. 

Зголемувањето на свеста на граѓаните, претставува голем влијателен фактор во промовирањето 

на ефикасно користење  на енергијата, заштитата на животната средина и подобрување на условите 

за работа и живеење. 



  

88 
 

1.1.4 Дефинирање на главни (задолжителни) и опционални сектори 

Потрошувачката на енергија во општина Прилеп, е резултат на темпото на развојот  на општината 

во целина, како и на буџетските ограничувања во однос на главните (задолжителни) сектори и дел од 

дополнителните сектори. 

Заради добивање на поконкретни информации за потрошувачката на енергија,  направена е 

анализа на главните и опционални сектори, имајќи ја во предвид достапноста на потребните 

информации и можната контрола на Локалната самоуправа, врз дефинираните сектори. 

Во таа смисла, како главни (задолжителни) сектори се определени: 

 Вода; 

 Јавно осветлување и  

 Објекти – Општински Објекти 

Дополнително, како опционални сектори се определени: 

 Транспорт; 

 Отпад; 

 Електрична и топлинска енергија  

Како Референтна година (или основен период), избрана е 2017 година, во која се  потврдува дека 

немало прекини во работењето на системот, и нуди комплетни податоци за потрошувачка на енергија 

во сите форми. 

При определувањето на приоритети на секторите, земајќи ги во предвид: релативниот интензитет 

на енергија (потенцијал за заштеда на енергија), потрошувачката на енергија за секторот и 

контролата на градските власти, првенствено се имаат во предвид целите на Стратегијата за 

подобрување на Енергетската Ефикасност во Република Македонија, кои истовремено се и цели на 

општина Прилеп: да се развие рамка за забрзано усвојување практики за енергертска ефикасност и 

тоа на одржлив начин преку спроведување на  серија програми и иницијативи кои што се поврзани со 

намалување на зависноста од увоз, намалување на интензитетот на енергијата, непродуктивното 

користење на електричната енергија, развивање на добра клима за максимизирање на вклученоста и 

можностите на приватниот сектор преку комплементарни активности за застапување и обуки. 

При тоа констатираме дека: 

Секторот вода, со питка вода опслужува 21,096 домаќинства со 68,368 жители и 1,226 правни 

субјекти во градот Прилеп, а во населените места приклучени се 2,009 домаќинства со 5,753 жители и 

28 правни лица, потрошувачката на енергија изнесува 1,570,951 kWh, а контролата на градските 

власти, се обавува преку Единицата за локлана самоуправа.  

Покриеноста за собирање, одведување и третман на урбаните отпадни води во градот Прилеп, 

изнесува 91% (домаќинства и правни лица) од вкупниот број во општината, односно опфатено 

приклучено население е 68,368 жители, до овај момент нема потрошувачка на енергија. 

Во градот Прилеп, во завршна фаза е изградбата на Пречистителна станица за отпадни води, која 

се очекува да биде во функција во втората половина од 2018 година, при што ќе бидат опфатени за 

третман, сите отпадни води од територијата на градот Прилеп. Со отпочнување со работа на 

Пречистителната станица се очекува енергијата да се добива со анаеробна ферментација на 

отпадната мил од третманот на отпадната вода, и производство на електрична и топлинска енергија, 

а дополнително ќе биде утврдено дали тоа производство ќе ги задоволува сите потреби на 

Пречистителната станица. 

Јавното осветлување во општина Прилеп опфаќа осветлување на градот Прилеп и 40 населени 

места,  потрошувачката на енергија изнесува 2,819,842 kWh, а контролата на градските власти се 

обавува преку Единицата на локалана самоуправа. 

Секторот Општински објекти, ги опфаќа објектите кои се користат од страна на: образованието 

(основни и средни училишта), социјалните грижи (детски градинки, дом за стари лица) и општинските 

административни објекти (општинска административна зграда, градска библиотека, територијална 

противпожарна единица, ЈП за просторни и урбанистички планови, ЈКП „Комуналец“, ЈКП „Пазари“ и 

ЈКП „Водовод и канализација“). 

Овај сектор опслужува 16.357 корисници, потрошувачката на енергија изнесува 8,925,049 kWh, а 

контролата на градските власти се обавува преку Единицата за локалана самоуправа. 

Секторот транспорт е поделен на Јавен градски превоз и транспорт за сопствени потреби. 

Јавниот градски превоз користи 8 автобуси при што се превезуваат во просек од 1,500 до 2,000 

патници дневно, или годишно од 450,000 до 500,000 патници со потрошувачка на енергија од 
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2,017,475 kWh, а транспортот за сопствени потреби учествува со потрошувачка од 457,835 kWh 

(возила на ЕЛС Прилеп и возила на ТППЕ), и контролата на градските власти се обавува преку 

Единицата за локалана самоуправа. 

Секторот отпад, ја покрива територијата на градот Прилеп и 12 населени места од општината, 

при што опфатени се 20,626 физички лица (домаќинства), и 1,382 правни лица, од кои се собираат по 

околу 98 тони/отпад/ден, односно преку 35,000 тони/отпад/годишно. Потрошувачката на енергија 

изнесува 1,918,680 kWh, а контролата на градските власти се обавува преку Единицата за локалана 

самоуправа. 

Во Секторот електрична и топлинска енергија, постои развиена градска мрежа за електрична 

енергија, а не постои градска мрежа за топлинска енергија. Снабдувањето на градот и населените 

места  со електрична енергија, се врши преку главни трафостаници. За добивање на топлинска 

енергија, во општината Прилеп се вршат интензивни подготовки за вклучување на Магистралниот 

гасовод Делница 2 Кавадарци - Битола, кој што е во фаза на изградба.  

Заради обезбедување на контрола на градските власти на сите Сектори, општина Прилеп 

располага со соодветни механизми и ресурси за целосна финансиска контрола врз: обезбедување на 

услугите, набавка на средства и развој на инфраструктурата за избраните сектори. 

 

1.1.5 Селекција на проекти 

Во рамките на Селекцијата на проекти, предложени се приоритетните инвестициони проекти 

на општина Прилеп, во ПЕЕ: 

 Изработка на Проект за гасификација на општина Прилеп; 

 Изработка на проекти за реконструкција на објектите под надлежност на Општина Прилеп со 

имплементација на мерки за Енергетска ефикасност; 

 Изработка на проекти за супституција на енергенсот за греење во објектите од јавниот сектор; 

 Обновување на возниот парк во Јавниот градски превоз; 

 Инсталирање на интелигентен систем за јавно осветлување; 

 Инсталации на потопни пумпи за фреквентна регулација на снабдувањето со вода за пиење; 

 Изработка на проекти за искористување на биоразградливиот отпад за енергетски цели. 

1.1.6 Приоритетен сектор 

Врз основа на изворите на информации од Базата на податоци, како и претходни Програми за 

енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, во ПЕЕ, секторот општински објекти 

рангиран е на прво место како приоритетен. 

Евидентно од ПЕЕ, овој сектор е: најголем потрошувач на енергија, користи најмногу извори на 

енергија (електрична енергија, екстра лесно масло, дрво и.т.н.) и е најголем емитер на СО2. 

Истовремено, овој сектор има најголем број на вработени и најголем број на корисници. 

Во овој сектор, потрошувачка на топлинска енергија, се смета за релевантен фактор во 

понатамошните анализи и потрошувачката за греењето е дел од трошоците кои треба да се намалат. 

1.1.7 Листа на Препораки за Енергетска Ефикасност 

Заради постигнување на соодветна енергетска ефикасност, следните препораки можат да 

послужат за фокусирање на препораки кои се технички и финансиски одржливи: 

 Промена на фасадни отвори; 

 Термална изолација на надворешните ѕидови (фасада); 

 Термална изолација на внатрешната покривна плоча; 

 Изолација на таванот од подрумот; 

 Примена на нови ефикасни котли; 

 Промена на енергенсот; 

 Инсталација на термостатски вентили на радијаторите; 

 Инсталација на рефлектирачки панели зад радијаторите; 

 Изолација на топловодните цевки; 

 Поставување на автоматска регулација; 

 Подобрување на перформансите и модернизација на системите за осветлување;  

 Примена на сончеви колектори, фотонапонски системи и термални топлински пумпи и.т.н. 
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1.1.8 Акционен план 

Акциониот план за Енергетска Ефикасност за 2018 година, содржи податоци за имплементација 

на дел од Тригодишната програма за Енергетска Ефикасност, врз основа на направена првична 

процена за определување на нивото на компетентност односно Енергетски Ефикасна можност, имајќи 

ги во предвид секторите, како и врз основа на изработена листа на Енергетски Ефикасни проекти од 

Програмата за Енергетска Ефикасност за сите сектори, со прелиминарни трошоци, потенцијал на 

енергетски заштеди, намалување на емисиите на СО2, и определен период на исплата, односно 

години за имлементација. 

За секторите: вода, јавно осветлување и транспорт, посебно е дадена вкупната инвестиција и 

заштедата на енергија.  

За секторот електрична и топлинска енергија, со оглед на тоа што не постои градска мрежа за 

топлинска енергија, дадени се информации за подготовките на општината, за вклучување на 

гасификациониот систем на Република Македонија. 

Во продолжение, дадена е Листа на проекти од приоритетниот сектор – општински објекти, со 

мерки за Енергетска Ефикасност од усвоената Тригодишна Програма за Енергетска Ефикасност.При 

тоа, приоритетниот сектор-Општински објекти, заради најголемата потрошувачка на енергија, 

најголемиот број на вработени и корисници, како и најголемиот емитер на СО2, застапен е со 19 

проекти, од кои 5 проекти, се определени за имплементирање во овој Акционен план. 
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Табела 40: Листа на EE проекти избрани за ПEE 

Прио
ритет 

Проект за Енергетска ефикасност 

Првичен 
(прелиминар
ен) трошок  

(МКД) 

Потенцијал на 
енергетски 

заштеди 
(kWh) 

Потенцијал на 
енергетски 

заштеди 
(МКД) 

Намалување 
на емисиите 

на CO2 
(tCO2) 

Период на 
исплата  
(години) 

Брзина на 
имплементација  

(години) 

1 Дом за стари лица „К. К.- Платник“ 18,480,498 545,557 4,890,087 322,424 3.8 2 

2 СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ 13,168,681 255,745 2,456,702 151,145 5.4 2 

3 ООУ „Гоце Делчев“ 8,723,464 234,444 2,006,783 138,556 4.3 2 

4 СОУ „Р. Ристески - Ричко“ 13,432,746 139,165 1,767,444 82,247 7.6 2 

5 ООУ „Кочо Рацин“ 7,134,758 131,715 1,289,922 77,844 5.5 2 

6 ООУ „Блаже Конески“ 8,631,069 133,138 1,412,783 78,685 6.1 3 

7 СОУ „Ѓорче Петров““ 5,482,328 118,742 1,104,287 70,177 5.0 3 

8 ООУ „Рампо Левката“ 2,615,802 128,452 989,434 75,915 2.6 3 

9 СОУ „Орде Чопела“ 5,903,942 147,024 1,591,877 86,891 3.7 3 

10 ООУ “К. Охридски”- нова зграда 4,078,779 119,213 990,482 70,455 4.1 3 

11 ЈУДГ „Наша иднина“ - Гоце Делчев 6,913,252 154,899 1,730,360 91,545 4.0 3 

12 ЈУДГ „Наша иднина“ - Мирче Ацев 6,046,358 117,057 1,032,971 69,181 5.9 3 

13 ЈУДГ „Наша иднина“ - Тризла 5,994,083 116,952 1,028,598 69,119 5.8 3 

14 ООУ „Кирил и Методиј“ - Канатларци 2,737,062 90,115 832,389 53,258 3.3 3 

15 ЈУДГ „Наша иднина“ - Бончејца 2,709,060 116,649 958,472 68,940 2.8 3 

16 ООУ „Добре Јованоски“ 2,178,338 47,333 509,466 27,974 4.3 3 

17 Градска библиотека „Б. Талески“ 2,394,421 44,676 927,585 26,404 2.6 3 

18 СОУ „Кузман Јосифоски - Питу“ 1,156,489 40,942 368,302 24,197 3.1 3 

19 ООУ “К. Охридски”- стара зграда 947,815 13,159 168,553 7,777 5.6 3 



  

92 
 

1.2 ДРУГИ СЕКТОРИ ЗЕМЕНИ ВО ПРЕДВИД ВО ПЕЕ 

Врз основа на Селекцијата на Проекти / Препораки и изворите на информации од Базата на 

податоци, како и претходни Програми за енергетска ефикасност и веќе отпочната реализација по нив, 

во овој Акционен План за ЕЕ од ПЕЕ на општина Прилеп, како други сектори кои треба да зе земат во 

предвид се следните:  

 Сектор Вода; 

 Сектор Јавно осветлување;  

 Сектор Транспорт; 

 Сектор Електрична и топлинска енергија. 

1.2.1 Сектор Вода 

Потрошувачката на енергија за 2017 година е 1,006,729 kWh, од кои 900,411 kWh се потрошувачка 

на електрична енергија на Пумпните Станици. Постои потреба од инвестиции за осовременување на 

Пумпните Станици во населените места, преку инсталирање на нова и современа ЕЕ опрема т.е. 

инсталации на потопни пумпи со фреквентна регулација на параметрите.  

Со отпочнување со работа на Пречистителната станица за отпадни води, се очекува енергијата 

да се добива со анаеробна ферментација на отпадна мил од третманот на отпадната вода, и 

производство на електрична и топлинска енергија, а дополнително ќе биде утврдено дали тоа 

производство ќе ги задоволува сите потреби од енергија на Пречистителната станица. 

Табела 41: Листа на ЕЕ проекти – сектор Вода 

1.2.2 Сектор Јавно осветлување 

Во општина Прилеп во 2017 година трошокот за електрична енергија во Јавното осветлување 

изнесува 18,566,957 денари или 2,857,712 kWh. Голем дел од произведената светлина е 

неупотреблива, бидејќи светилките се палат прерано, се исклучуваат предоцна и интензитетот на 

светлина не е соодветен. 

Една од мерките за намалување на потрошувачката на електрична енергија и зголемување на 

квалитетот на осветлувањето и неговото одржување, е имплементација на интелигентен систем за 

контрола, мониторинг и регулација на светлосниот интензитет. Придобивки од имплементацијата на 

еден ваков систем се: намалена емисија на CO2, намалена потрошувачка на електрична енергија, 

намалени трошоци за одржување, зголемување на јавната безбедност, зголемена доверливост на 

системот за ЈО, база на податоци и преглед на настани и извештаи, непрекинато следење во реално 

време на системот од кое и да било место. 

Табела 42: Листа на ЕЕ проекти – сектор Јавно осветлување 

1.2.3 Сектор Транспорт 

Со оглед на староста на возилата, големата потрошувачка на гориво, односно голема вкупна 

потрошувачка на енергија и вкупни трошоци за енергија, како и зголемено присуство на загадување 

на амбиенталниот воздух, во план е набавка на автобуси за јавен транспорт. 

Моменталните (ЕУРО 2 стандард) 8 функционални автобуси со кои располага општина Прилеп се 

во многу слаба кондициона состојба, и постои неодложна потреба од набавка на климатизирани 

Сектор 
Проект за Енергетска 

ефикасност 

Број на 
Пумпни 
станици 

Единечна цена 
на пумпа 

(МКД) 

Вкупно за 
инвестиција 

(МКД) 

Заштеда на 
енергија 

(kWh) 

Сектор Вода 
Инсталации на потопни пумпи 
за фреквентна регулација 

18 402,000 7,236,000 162,074 

Сектор Проект за Енергетска ефикасност 
Вкупно за 

инвестиција 
(МКД) 

Заштеда на 
енергија 

(kWh) 

Сектор Јавно 
осветлување 

Интелигентен систем за контрола, мониторинг и 
регулација на светлосниот интензитет 

13,925,200 714,428 
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автобуси со повисок стандард. Со оглед на зголемената побарувачка на услугите од јавниот 

транспорт постои потребата од зголемување на капацитетот на превезување, обезбедување на 

конфор при нудење на услугите и проширување на опсегот на градските транспортни линии од 3 

(моментално) на 5 линии. 

Табела 43: Листа на ЕЕ проекти – сектор Транспорт 

1.2.4 Сектор Електрична и топлинска енергија 

Во општина Прилеп, дистрибуцијата на електричната енергија се реализира преку 

електроенергетскиот систем на Република Македонија, со високонапонски и нисконапонски 

трафостаници, во градот и низ општината. 

Во Прилеп не постои градска мрежа за топлинска енергија. Со оглед на тоа што во тек е 

изградбата на Магистралниот гасовод Делница 2, Кавадарци - Битола, во општина Прилеп се вршат 

интензивни подготовки за изработка на техничка документација, Идеен и Основен проект за 

гасификација на градот Прилеп, со која реализација, во најголема мера, и во сите Сектори ќе се 

допринесе за постигнување на ЕЕ. 

Табела 44: Листа на ЕЕ проекти – сектор Електрична и топлинска енергија 

Сектор 
Проект за Енергетска 

ефикасност 
Број на 

автобуси 

Вкупно за 
инвестиција 

(МКД) 

Заштеда на 
енергија 

(kWh) 

Сектор 
Транспорт 

Набавка на ефикасни автобуси 4 49,200,000 / 

Сектор Проект за Енергетска ефикасност 
Вкупно за 

инвестиција 
(МКД) 

Заштеда на 
енергија 

(kWh) 

Сектор Електрична и 
топлинска енергија 

Изработка на идеен и Основен проект за 
гасификација на градот Прилеп 

6,000,000 / 
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Табела 45: Спроведување на ЕЕ проекти вклучени во тригодишната ПЕЕ 

Бр. 
Проекти за Енергетска 

ефикасност 
Опис Извор на финансирање 

Период на 
имплементац

ија 
Одговорно лице  

Пристап на 
имплементира

ње 

1 
Дом за стари лица „К. К.- 
Платник“ 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 - 2019 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

2 СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 - 2019 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

3 ООУ „Гоце Делчев“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 - 2019 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

4 СОУ „Р. Ристески - Ричко“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 - 2019 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

5 ООУ „Кочо Рацин“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 - 2019 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

6 ООУ „Блаже Конески“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

7 СОУ „Ѓорче Петров““ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

8 ООУ „Рампо Левката“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

9 СОУ „Орде Чопела“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

10 ООУ “К. Охридски”- н. з. 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

11 
ЈУДГ „Наша иднина“ - Гоце 
Делчев 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

12 
ЈУДГ „Наша иднина“ - Мирче 
Ацев 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

13 ЈУДГ „Наша иднина“ - Тризла 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

14 ООУ „Кирил и Методиј“ - Според приоритетни инвестициони Основно финансирање 2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 
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Бр. 
Проекти за Енергетска 

ефикасност 
Опис Извор на финансирање 

Период на 
имплементац

ија 
Одговорно лице  

Пристап на 
имплементира

ње 

Канатларци проекти и листа на препораки за ЕЕ и/или програми за грантови 

15 
ЈУДГ „Наша иднина“ - 
Бончејца 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

16 ООУ „Добре Јованоски“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

17 
Градска библиотека „Б. 
Талески“ 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Програми за грантови 2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

18 
СОУ „Кузман Јосифоски - 
Питу“ 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

19 
ООУ “К. Охридски”- стара 
зграда 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

20 
Потопни пумпи за 
фреквентна регулација 

Инсталации на потопни пумпи за 
фреквентна регулација на 
постоечките пумпни станици во 
населените места 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 
ЈКП Водовод и 
канализација 

Јавна набавка 

21 
Интелигентен систем на 
јавното осветлување 

Интелигентен систем за контрола, 
мониторинг и регулација на 
светлосниот интензитет 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2019 - 2020 ЕЕ менаџер Јавна набавка 

22 Набавка на автобуси 
Набавка на ефикасни автобуси во 
јавниот транспорт 

Основно финансирање 
и/или програми за грантови 

2018 ЈП за ПУП Јавна набавка 

23 Проект за гасификација 
Изработка на основен и идеен 
проект за гасификација 

Основно финансирање 2018 
Сектор 

Урбанизам 
Јавна набавка 
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2 EE ПРОЕКТИ КОИ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО АКЦИОНИОТ ПЛАН  

За проектите за ЕЕ, кои се вклучени во Акциониот план, а предвидени за имплементација во 2018 година, даден е детален преглед, со расположивите 

информации, класифицирани и опишани на начин кој е во согласност со структурата на активностите на ПЕЕ. Дел од проектите опфаќаат активности кои ќе 

се реализираат во 2018 година, а дел во 2018 и 2019 година. 

Табела 46: Листа на избрани ЕЕ проекти за Акциониот План 

Сектор 
Проект за Енергетска 

ефикасност 

Првичен 
(прелимина
рен) трошок  

(МКД) 

Потенцијал на 
енергетски 

заштеди 
(kWh) 

Потенцијал на 
енергетски 

заштеди 
(МКД) 

Намалување 
на емисиите 

на CO2 
(tCO2) 

Период на 
исплата  
(години) 

Брзина на 
имплементаци

ја  
(години) 

Транспорт 
Набавка на ефикасни автобуси 
во јавниот транспорт 

49,200,000 / / / / / 

Електрична и 
топлинска 
енергија 

Изработка на основен и идеен 
проект за гасификација 

6,000,000 / / / / / 

Општински 
објекти 

Дом за стари лица „К. К.- Платник“ 18,480,498 545,557 4,890,087 322,424 3.8 2 

Општински 
објекти 

СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ 13,168,681 255,745 2,456,702 151,145 5.4 2 

Општински 
објекти 

ООУ „Гоце Делчев“ 8,723,464 234,444 2,006,783 138,556 4.3 2 

Општински 
објекти 

СОУ „Р. Ристески - Ричко“ 13,432,746 139,165 1,767,444 82,247 7.6 2 

Општински 
објекти 

ООУ „Кочо Рацин“ 7,134,758 131,715 1,289,922 77,844 5.5 2 
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3 ЦЕЛИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРИМЕНАТА НА МЕРКИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

Со примената на мерките за ЕЕ на избраните Проекти за ЕЕ во Акциониот План, видливо е дека очекуваната вкупна заштеда на енергија е значителна и 

се движи од 35% до 57% кај различните Проекти. 

Табела 47: Годишни заштеди на енергија 

Проект 
број 

Проект за Енергетска ефикасност 

Вкупна потрошувачка 
на енергија пред 

мерките за ЕЕ 

Вкупна потрошувачка 
на енергија после 

мерките за ЕЕ 

Очекувана вкупна заштеда 
на енергија 

Вкупна 
заштеда на 

енергија 

(kWh) (kWh) (kWh) (ktoe*) (%) 

Сектор Објекти 

1 Дом за стари лица „К. К.- Платник“ 956,407 410,850 545,557 46.91 57 

2 СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ 529,055 273,310 255,745 21.99 48 

3 ООУ „Гоце Делчев“ 402,533 168,089 234,444 20.16 58 

4 СОУ „Р. Ристески - Ричко“ 259,618 120,453 139,165 11.97 54 

5 ООУ „Кочо Рацин“ 381,746 250,031 131,715 11.33 35 

Сектор Јавно осветлување 

6 
Изработка на идеен и основен проект за 
гасификација 

/ / / / / 

Сектор Транспорт 

7 Набавка на автобуси 2,017,475 / / / / 

 

* 1 toe = 41.868 GJ = 11630 kWh 
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Табела 48: Националните индикативни цели за заштеда на енергија во ktoe 

Националните годишно индикативни цели за 
заштеда на енергија во 2018та година 

(ktoe) 

147.2 

Сектор Предвидена годишна заштеда на 
енергија на крајот на 2018та година 

Станбен сектор 40.51 

Комерцијален сектор и комуналии 24.19 

Сектор за индустрија 90.45 

Сектор за транспорт 44.63 

Вкупно предвидени енергетски заштеди 199.78 
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4 ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН 

Вкупниот проценет буџет за спроведување на годишниот Акционен План (АП) за годината 2018 изнесува 34,720,000 МКД. Табела 49 дава приказ на 

изворите на финансирање и буџетот на индивидуален извор. 

Табела 49: Извори на финансирање и буџети  

Листа на приоритетни  проекти  Извори на финансирање  

Име на проектот 
Период на 

исплата 

Износ на 
инвестиција 
МКД милион 

Расположливо 
основно 

финансирање 
МКД милион 

Програми за 
грантови 

МКД милион 

Заеми 

МКД 
милион 

ЈПП 

МКД 
милион 

ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РАСПОЛАГАЊЕ: 34,72 / 228,18 / 

Изработка на основен и идеен проект за 
гасификација 

/ 6 6 / 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

Набавка на ефикасни автобуси 7 49,2 12,3 36,9 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

Дом за стари лица „К. К.- Платник“ 4 18,5 6,5 12 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ 5 13,2 5,3 7,9 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

ООУ „Гоце Делчев“ 4 8,7 0,9 7,8 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

СОУ „Р. Ристески - Ричко“ 8 13,4 0,6 12,8 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

ООУ „Кочо Рацин“ 6 7,1 0,8 6,3 
Ќе се 

анализира 
Ќе се 

анализира 

Вкупна инвестиција на проектот: 116,1 32,4 83.7   
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5 ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОДГОВОРНИ СТРАНИ 

Табела 50: Имплементација на EE проекти вклучени во Акциониот План 

Број Проекти за ЕЕ Опис Активности на имплементацијата 
Период на 

имплемента
ција 

Одговорно 
лице  

1 
Проект за 
гасификација 

Изработка на основен и идеен 
проект за гасификација 

Подготовка на тендерска докумнетација,   Распишување на 
Тендер, Изработка на идеен и основен проект 

2018 
Сектор 

урбанизам 

2 
Набавка на 
автобуси 

Набавка на ефикасни автобуси во 
јавниот транспорт 

Подготовка на тендерска докумнетација,   Распишување на 
Тендер, Нававка на автобусите 

2018 ЈП за ПУП 

3 
Дом за стари лица 
„К. К.- Платник“ 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Изработка на проект за реконструкција на објектот со 
имлементирање на мерките за ЕЕ, подготовка на 
тендерска докумнетација, распишување на Тендер, 
Реконструкција на објектот 

2018-2019 
ЕЕ менаџер 

4 
СОУ Гимназија 
„Мирче Ацев“ 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Изработка на проект за реконструкција на објектот со 
имлементирање на мерките за ЕЕ, подготовка на 
тендерска докумнетација, распишување на Тендер, 
Реконструкција на објектот 

2018-2019 
ЕЕ менаџер 

5 ООУ „Гоце Делчев“ 
Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Изработка на проект за реконструкција на објектот со 
имлементирање на мерките за ЕЕ, подготовка на 
тендерска докумнетација, распишување на Тендер, 
Реконструкција на објектот 

2018-2019 
ЕЕ менаџер 

6 
СОУ „Р. Ристески - 
Ричко“ 

Според приоритетни инвестициони 
проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Изработка на проект за реконструкција на објектот со 
имлементирање на мерките за ЕЕ, подготовка на 
тендерска докумнетација, распишување на Тендер, 
Реконструкција на објектот 

2018-2019 
ЕЕ менаџер 

7 
ООУ „Кочо Рацин“ Според приоритетни инвестициони 

проекти и листа на препораки за ЕЕ 

Изработка на проект за реконструкција на објектот со 
имлементирање на мерките за ЕЕ, подготовка на 
тендерска докумнетација, распишување на Тендер, 
Реконструкција на објектот 

2018-2019 
ЕЕ менаџер 
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Заради согледување на временската рамка за имплементирање на избраните Проекти за енергетска ефикасност во Акциониот План за Енергетска 

Ефикасност, за секој од нив, за оваа 2018 година и опционо 2018-2019 година, дадени се податоци за видовите на работи кои ќе се извршуваат имајќи ги 

предвид приоритетите и листата на препораки од Програмата за енергетска ефикасност, активностите за имплементација, како и одговорното лице за секоја 

активност, со што се овозможува процесот на имплементација, лесно да се следи.  
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6 СЛЕДЕЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

6.1 Редовен мониторинг на Програмата за енергетска ефикасност и напредокот на 
активностите како и оценување на нивното влијание 

Редовниот мониторинг е клучен елемент на процесот на спроведување на Програмата за 

енергетска ефикасност. Мониторингот и евалуацијата (М&Е) може да опфатат различни фази и 

аспекти од процесот на Програмата за енергетска ефикасност. Тоа обично започнува од самиот 

почеток и продолжува во текот на имплементацијата на програмата. Строго се препорачува 

мониторингот и евалуацијата (М&Е) да продолжи и после временската рамка на Програмата за 

енергетска ефикасност, со цел како би можело ПЕЕ да создаде долгорочни влијанија врз локалната 

економија, енергетскиот сектор, животната средина и човековото однесување. 

Локалниот енергетски менаџер, тековно ќе ја следи реализација на мерките за постигнување на 

енергетската ефикасност од Програмата, со акцент на фокусираните  препораки и ќе изготвува 

редовни извештаи за потрошувачката на енергија и трошоците за енергија за објектите и јавното 

осветлување кои се во сопственост на општината. 

Локалниот енергетски администратор, ќе ги собира и внесува податоците за потрошувачката 

на енергија и трошоците за објектите и јавното осветлување, во Базата на податоци на општина 

Прилеп и ќе ги внесува податоците во единствениот Информативен систем на Република Македонија 

и верификација на истите. 

Заради обезбедување на адекватна комуникација со Единствениот информациски систем, 

Задолжените лица, ќе бидат во постојан контакт со: 

 Енергетскиот менаџер, во Министерството за економија - сектор за енергетика и во Агенцијата 

за енергетика, кој ги следи извештаите и трендовите во потрошувачката на енергија; 

 Систем администратор, лоциран во Заедницата на единиците на локалната самоуправа 

ЗЕЛС, и го опслужува Системот на техничка поддршка, а е одговорен за внесување на податоци и да 

ги следи извештаите за активностите на корисниците и промените на податоците во апликацијата. 

6.2 Периодични извештаи за резултатите до политичките власти  

Согласно Годишниот план за спроведување на Програмата за ЕЕ, ќе се организира мониторинг 

над реализација на мерките за постигнување на енергетската ефикасност од Програмата, и 

мониторинг над потрошувачката на енергија, и ќе се изготвуваат Годишни анализи за реализацијата 

на мерките за потрошувачката на енергија, а за резултатите ќе бидат известувани локалните власти. 

Единицата на локалната самоуправа, најдоцна до крајот на Февруари, до Агенцијата за 

енергетика, ќе доставува Збирни извештаи за извршените енергетски контроли во претходната 

календарска година. 

Единицата на локалната самоуправа, ќе ја следи и ќе управува со потрошувачката на енергија во 

зградите или градежните единици во кои што се вршат дејности на начин на кој се остварува 

енергетска ефикасност и заштеда на енергија. 

Единицата на локалната самоуправа, покрај обврската да ја следи и да управува со 

потрошувачката на енергија во зградите или градежните единици во кои што се вршат дејности на 

начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија, ќе ја следи и ќе управува со 

потрошувачката на енергија во јавното осветлување на начин на кој се остварува енергетската 

ефикасност и заштеда на енергија. 

Периодичните извештаи за резултатите од реализација на Програмата ќе се изработуваат 

согласно Табелата за Информации за спроведување на Програмата. 

Во Единицата за локална самоуправа, од редот на своите вработени, определени се лица 

задолжени за прибирање и внесување на податоци во Информацискиот систем и верификација на 

истите, како и други активности поврзани со следење и управување  на потрошувачката на енергија, 

согласно со Правилникот за информациски систем. 

Во рамките на овие обврски, Единицата на локалната самоуправа: 
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 Ќе ги евидентира податоците за месечната потрошувачка на енергија за секоја зграда или 

градежна единица во кои се вршат дејности, односно за јавното осветлување  и истите ќе ги внесува 

во Информацискиот систем; 

 Ќе ги евидентира податоците за трошоци за потрошената енергија и истите ќе ги внесуваат во 

Информацискиот систем; 

 Редовно ќе внесува во Информацикиот систем, точни, сеопфатни и релевантни податоци 

согласно со Правилникот за Информациски систем. 

Табела 51: Информации за имплементирањето на програмата од претходната година 

Проект за 
ЕЕ 

Детален опис 
на проектот  

Евалуација на 

имплементираниот проект 
Статус на Проектот 

во ПЕЕ 

Сектор 
Општински 
објекти  

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

Сектор Вода 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

Сектор 
Јавно 
осветлување  

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

Сектор 
Транспорт 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

 

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

Сектор 
Напојување 
и греење  

<Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 
задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

<Постигната / 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

 <Проектот се спроведува во согласност 
со ПЕЕ. / Проектот се спроведува со 

<Постигната / 
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Проект за 
ЕЕ 

Детален опис 
на проектот  

Евалуација на 

имплементираниот проект 
Статус на Проектот 

во ПЕЕ 

задоцнување. / Проектот се реализира 
делумно. / Проектот не се спроведува.> 

Имплементацијата 
продолжува / 

  Одложена> 

 

6.3 Периодични надградби на ПЕЕ во согласност со забелешките и добиените резултати 

Како дел од процесот на континуирано следење, имплементираните проекти ќе се оценат преку 

нивното влијание врз потрошувачката на енергија и намалување на емисиите на CO2. 

Врз основа на резултатите и набљудуваните проблеми, доколку воопшто има некој, ќе се 

превземат дополнителни корективни и превентивни мерки и активности. 

Резултатите од мониторинг и евалуација (М&Е) може да доведат до промена и надградба на 

Програмата за енергетска ефикасност. 

Ажурираната ПЕЕ ќе послужи како основа за развој на Акциониот план за наредната година. 
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КРАТЕНКИ 

EE Енергетска Ефикасност 

АПЕЕ Акционен План за Енергетска Ефикасност 

ПЕЕ Програма за Енергетска ефикасност 

ЕЛС Единица на локална самоуправа 

ОЕ Обновлива Енергија 

toe Тони на масло еквивалент 

ТППЕ Територијална противпожарна единица 
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Програмата да се достави до Агенција за енергетика, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп 

 

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ’’Службен гласник на   
Општина Прилеп’’ 

 
 
 
         Број  09– 1997/15                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  година                                                    на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                                                          Миле Талевски 

 

 

 

 

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, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ПО ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ДО 

2017 ГОДИНА 

 

 1. Заклучок по информацијата за спроведување на програмата за енергетска ефикасност во 

Општина Прилеп за период до 2017 година, се објавува  во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 

 

 
 

   Број 08 - 1999/15                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.05.2018 година                                                                на Општина Прилеп 

    П р и л е п                                                                            Илија Јованоски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на РМ“ бр. 05/02) а в.в. член 132 став 5 од 

Закон за енергетика (,,Службен весник на РМ“ 

бр.16/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 

192/2015, 2015/2015, 6/2015, 189/2016) и член 26 

точка 46 Статутот на Општина Прилеп 

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 

6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на 

Oпштината Прилеп на седницата одржана на 

23.05.2018 година донесе: 

 

ЗАКЛУЧОК 

по информацијата за спроведување на 

програмата за енергетска ефикасност во 

Општина Прилеп за период до 2017 година 

 

 

 1. Советот ја разгледа информацијата за 

спроведување на програмата за енергетска 

ефикасност во Општина Прилеп за период до 

2017 година и согласно Закон за енергетика 

предлага истата да биде доставена до Агенција за 

енергетика 

  

 2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе биде објавен во ,,Службен 

гласник на општината Прилеп“.  

 

 
 

         Број  09– 1997/16                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                       на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.1128 KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

БАЧЕВСКИ БОГДАН 

 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1128 KO Прилеп, на барање од Бачевски 

Богдан, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/16                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 
                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на 

РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од 

Статутот на Општина Прилеп (“Службен 

гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 

и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на 

седницата одржана на 23.05.2018 година, 

донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1128 KO Прилеп, на барање од Бачевски 

Богдан 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови 

за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1128 KO Прилеп. 

 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   

         
 

         Број  09– 1997/17                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                  на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                    Миле Талевски 
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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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР..57/2 KO СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

ИТОВА ДУШАНКА 

 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр..57/2 KO Селце, на барање од Итова 

Душанка, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/17                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 
 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и  клопување на бесправниот објект на КП 

бр.57/2 KO Селце, на барање од Итова Душанка 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.57/2 KO Селце. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   

 
        Број  09– 1997/18                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                  на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                    Миле Талевски 

        

 

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.2001 KO ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈАНКОСКИ ЦАНЕ 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2001 KO Присад, на барање од Јанкоски 

Цане, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/18                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 
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на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2001 KO Присад, на барање од Јанкоски 

Цане 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.2001 KO 

Присад. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

          

 
 

         Број  09– 1997/19                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                  на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                       Миле Талевски 

        

        

 

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.3245/2 KO ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈОВАНОСКИ ТРАЈКО 

 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3245/2 KO Ореовец, на барање од Јованоски 

Трајко, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/19                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 
 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3245/2 KO Ореовец, 

 на барање од Јованоски Трајко 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.3245/2 KO 

Ореовец. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   

         
    Број  09– 1997/20                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

        

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
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ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.3232/2 KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ЈОРДАНОСКИ ИГОР 

 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3232/2 KO Прилеп, на барање од Јорданоски 

Игор, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
Број 08 - 1999/20                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

    23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

           П р и л е п                           Илија Јованоски 
 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3232/2 KO Прилеп, 

 на барање од Јорданоски Игор 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.3232/2 KO 

Прилеп. 

 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
         
         Број  09– 1997/21                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 
 

 

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.72 

KO МАНАСТИР, НА БАРАЊЕ ОД 

КОНЕСКА ИВАНА 

 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.72 

KO Манастир, на барање од Конеска Ивана, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/21                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 
                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

О Д Л У К А 
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за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.72 KO Манастир,  

на барање од Конеска Ивана 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.72 KO 

Манастир. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
         
         Број  09– 1997/22                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

        

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.1865 KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

МАНЕСКИ ПЕТРЕ 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1865 KO Прилеп, на барање од Манески 

Петре, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/22                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1865 KO Прилеп,  

на барање од Манески Петре 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.1865 KO 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
         Број  09– 1997/23                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                 на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                     Миле Талевски 

        

        

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.324 

KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

МАЏАРОСКИ БЛАГОЈА 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 
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документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.324 

KO Прилеп, на барање од Маџароски Благоја, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/23                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.324 KO Прилеп, на барање од Маџароски 

Благоја 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.324 KO Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
         
 

         Број  09– 1997/24                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

 

 

  

 

 

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.598 

KO ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

МИРЧЕСКИ ЃОРЕ 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 

KO Лениште, на барање од Мирчески Ѓоре, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/24                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                  П р и л е п                           Илија Јованоски 
 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.598 KO Лениште, 

 на барање од Мирчески Ѓоре 

 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 
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на бесправниот објект на КП бр.598 KO 

Лениште. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   

         
 

         Број  09– 1997/25                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                   на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                        Миле Талевски 

        

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.598 

KO ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

МИРЧЕСКИ РУБИН 

 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 

KO Лениште, на барање од Мирчески Рубин, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/25                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 
 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.598 KO Лениште, на барање од Мирчески 

Рубин 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.598 KO 

Лениште. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
         Број  09– 1997/26                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.2096 KO ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД 

НИКОЛОСКИ БЛАЖЕ 

 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2096 KO Варош, на барање од Николоски 

Блаже, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/26                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 
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Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2096 KO Варош,  

на барање од Николоски Блаже 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.2096 KO 

Варош. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

          
 

         Број  09– 1997/27                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                     на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                          Миле Талевски 

        

 

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.2422 KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

ПЕТКОВСКИ ПЕТРЕ 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2422 KO Прилеп, на барање од Петковски 

Петре, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/27                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 
                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.2422 KO Прилеп,  

на барање од Петковски Петре 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.2422 KO 

Прилеп. 

 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   

         
   Број  09– 1997/28                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                   на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                       Миле Талевски 
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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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.1576 KO ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД 

РИСТЕСКА ДОБРИЦА 

 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1576 KO Прилеп, на барање од Ристеска 

Добрица, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/28                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.1576 KO Прилеп,  

на барање од Ристеска Добрица 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.1576 KO 

Прилеп. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

   
         
         Број  09– 1997/29                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                    на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                         Миле Талевски 

       

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 

БР.3166 KO ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД 

ТОДОРОСКИ НИКОЛА 

 

1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3166 KO Ореовец, на барање од Тодороски 

Никола, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/29                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 8 од 23.05.2018 година 

 

117 
 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.3166 KO Ореовец,  

на барање од Тодороски Никола 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.3166 KO 

Ореовец. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

        
 
         Број  09– 1997/30                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                    на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                         Миле Талевски 

        

        

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА 

ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ВКЛОПУВАЊЕ 

НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.598 

KO ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД 

ТРПЧЕСКИ ДРАГАН 

 

 1. Одлуката за утврдување исполнети 

услови за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат  и 

вклопување на бесправниот објект на КП бр.598 

KO Лениште, на барање од Трпчески Драган, се 

објавува  во “Службен гласник на Општина 

Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/30                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 

 

Врз основа на член 10 став 4, член 11 

став 1, член 13 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти ("Службен весник 

на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и 

член 2 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 

("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 

162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот 

на Општина Прилеп (“Службен гласник на 

Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) 

Советот на Општина Прилеп на седницата 

одржана на 23.05.2018 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 

за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот опфат  

и вклопување на бесправниот објект на КП 

бр.598 KO Лениште,  

на барање од Трпчески Драган 

 

 

член 1 

             Се утврдува дека се исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.598 KO 

Лениште. 

член 2 

  Одлуката влегува во сила, осмиот ден 

од денот на објавувањето во ’’Службен гласник 

на Општина Прилеп’’. 

     
 

         Број  09– 1997/31                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

        

        

 

 

  

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, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 8 од 23.05.2018 година 

 

118 
 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗРАБОТКА  НА  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА  НА  ОПШТИНА 

ПРИЛЕП  ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 1. Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка  на  урбанистички 

планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2018 година, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/31                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                     на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                                Илија Јованоски 

     

 

Врз пснпва на шлен 20, пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп планираое (Службен  весник на РМ бр. 
199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), шлен 22, став 1, тпшка 1 и шлен 36 пд Закпнпт за лпкална 
сампуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и шлен 26 пд Статутпт на Опщтина Прилеп (Службен 
гласник на Опщтина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Спветпт на ппщтина Прилеп на седницата пдржана на ден 
23.05.2018 гпд, дпнесе: 

 
П Р П Г Р А М А 

за измена и дппплнуваое на Прпграмата за израбптка  на  урбанистишки планпви на теритпријата  на  
Опщтина Прилеп  за 2018г 

 
Вп гпдищната прпграма за израбптка на урбанистишките планпви на Опщтина Прилеп за 2018 гпдина вп 
ппглавјетп: 
 
Б. Детални урбанистички планпви пп ГУП, вп тпчката 
I. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНПВИ се дпдава нпва тпчка 10.1 кпја гласи: 
 

2 Детален урбанистички план за четврт 2 Ппврщина (ха) 

2 Урбан блпк 2.3 (Опщтина Прилеп) 11,08х а  

   

5 Детален урбанистички план за четврт 5  

1 Урбан блпк 5.2 (Денеб Транс) 54,70х а  

   

10 Детален урбанистички план за четврт 10  

 2 Урбан блпк 10.6 (Љупше Стпјшески) 22,82х а  

   

 
“В” ЛПКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА, се дпдаваат тпчките 8 и 9 кпи гласат: 

1. ЛУПД за градба сп намена Г1 (тещка и загадлива индустрија) на КП137, КП138 м.в. Сладуо и 
КП1482, м.в. Клпщне, КО Трпјаци, Опщтина Прилеп 

2. ЛУПД за градби сп намена Г2 (лесна и незагадувашка индустрија) на КП4091/4, м.в. Бегпва 
Ливада, КО Варпщ, Опщтина Прилеп 
 

 Завршни пдредби 
   Оваа прпграма влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп ,,Службен гласник на 

Опщтина Прилеп,, 
 
         Брпј  09– 1997/32                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  гпдина                                                     на Спвет на Опщтина Прилеп       
            П р и л е п                                                                                         Миле Талевски 

 

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
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ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА - 

РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАТИВНИ ПАНОА 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 1. Програмата за поставување на 

урбана опрема - рекламни и информативни 

паноа на подрачјето на Општина Прилеп за 

2018 година, се објавува  во “Службен гласник 

на Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/32                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 

Вп спгласнпст сп шлен 36 пд Закпнпт за лпкална 
сампуправа(,,Сл.весник на РМ,,бр.5/2002) и шл. 
26, с. 1, т. 16 пд Статутпт на Опщтина Прилеп 
(,,Сл.гласник на Oпщтина Прилеп, бр.6/2003, 
4/05 и 10/08), Закпн за градеое (,,Сл. весник на 
РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 
54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 
137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16"), 
Закпн за прпстпрнп и урбанистишкп планираое 
(„Сл.весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16), Закпн за градежнп земјищте 
(„Сл.весник на РМ” бр. 15/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Закпн за 
кпмунални дејнпсти („Сл.весник на РМ” бр. 
95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 31/16), 
Закпн за кпмунални такси („Сл.весник на РМ” 
бр.61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 
23/16 ), Правилникпт за фпрмата и спдржината 
на пдпбрениетп за ппставуваое на времен 
пбјект и урбана ппрема и нашинпт на негпвптп 
издаваое („Сл.весник на РМ” бр.36/10) и 
Упатствп за нашинпт на изгптвуваое на 
гпдищната прпграма за ппставуваое на 
времени пбјекти и микрплпкациски услпви и 
фпрмата и спдржината на пдпбрениетп за 
ппставуваое на времени пбјекти и пдпбрениетп 
за ппставуваое на урбана ппрема дпнесенп пд 
Министерствптп за трансппрт и врски, 
израбптена е Прпграма за ппставуваое урбана 
ппрема – рекламни и инфпрмативни панпа на 
ппдрашјетп на Опщтина Прилеп.  
Врз пснпва на шлен 80-а пд Закпн за градеое 
(,,Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 
18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 
25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 
28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 
39/16, 71/16, 132/16"), а вп врска сп шл. 36 пд  

Закпнпт за лпкалната сампуправа(,,Сл.весник на 
РМ бр. 5/2002) и шл. 26, с. 1, т. 16 пд Статутпт на 
Опщтина Прилеп (,,Сл.гласник на Опщтина 
Прилеп, бр.6/2003, 4/05 и 10/08), Спветпт на 
Опщтина Прилеп, на седницата пдржана на 
29.01.2018 гпдина, дпнесе О Д Л У К А за 
утврдуваое на пптреба за ппставуваое на 
урбана ппрема и за услпвите, нашинпт и 
ппстапката за издаваое на пдпбрение за 
ппставуваое на урбана ппрема (,,Сл.гласник на 
Oпщтина Прилеп бр. 2/2018) – рекламни и 
инфпрмативни панпа на ппдрашјетп на Опщтина 
Прилеп. Сп пваа пдлука се утврдува пптреба за 
ппставуваое урбана ппрема – рекламни и 
инфпрмативни панпа и за услпвите и ппстапката 
за издаваое на пдпбрение за ппставуваое на 
урбана ппрема – рекламни и инфпрмативни 
панпа на јавни ппврщини на ппдрашјетп на 
Опщтина Прилеп, какп и  услпвите, нашинпт и 
ппстапката за издаваое на пдпбрение за 
ппставуваое на урбана ппрема – рекламни и 
инфпрмативни панпа.  
Надлежнпст на Опщтината е утврдуваое 
стандарди и даваое спгласнпст за ппставуваое 
на времени пбјекти и урбана ппрема. Спгласнп 
Закпнпт за градеое ("Сл. весник на РМ бр. 
130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 
13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 
163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16") пптребата 
за ппставуваое на урбаната ппрема – рекламни 
и инфпрмативни панпа ја утврдува Спветпт на 
ппщтината.  
На седница на Спветпт на Опщтина Прилеп 
пдржана на 29.01.2018 гпдина  дпнесена е О Д 
Л У К А за утврдуваое на критериуми и 
стандарди на урбана ппрема – рекламни и 
инфпрмативни панпа на ппдрашјетп на Опщтина 
Прилеп, сп кпја пдлука се утврдуваат 
критериуми и стандарди за ппставуваое на 
урбана ппрема на ппдрашјетп на Опщтина 
Прилеп, Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата пдржана на ден 23.05.2018 гпдина 
дпнесе: 
 

 
П Р П Г Р А М А  

ЗА ППСТАВУВАОЕ НА УРБАНА ППРЕМА - 
РЕКЛАМНИ И ИНФПРМАТИВНИ ПАНПА  НА 

ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 
ГПДИНА  

 
- Впвед  
 
Сп пваа Прпграма се уредуваат 

видпвите на урбана ппрема– рекламни и 
инфпрмативни панпа, лпкалитетите на кпи се 
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ппставуваат, нашинпт и услпвите за нивнп 
ппставуваое, дислпцираое и птстрануваое.  
Оваа прпграма важи за 2018 гпдина и сп истата 
е ппфатена урбаната ппрема– рекламни и 
инфпрмативни панпа кпја се ппставува на 
градежнп изграденп земјищте и спгласнп шлен 2 
став 4 пд Закпнпт за градеое ("Сл. весник на РМ 
бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 
54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 
137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16") вп 
смисла на, а вп врска сп шл. 36 пд Закпнпт за 
лпкалната сампуправа(,,Сл.весник на РМ,,бр. 
5/2002)  и шл. 26, с. 1, т. 16 пд Статутпт на 
Опщтина Прилеп (,,Сл.гласник на Опщтина 
Прилеп,, бр.6/2003, 4/05 и  10/08). 
 
1. Цел на Прпграмата  
 

Сп прпграмата за ппставуваое на урбана 
ппрема се ппстигнуваат следните цели:  
 - Евиденција на урбана ппрема – 
рекламни и инфпрмативни панпа на теритприја 
на Опщтина Прилеп;  

 - Естетскп пбликпвните ппдпбруваоа и 
впведуваое на нпви стандарди вп уредуваое 
на прпстпрпт;  

 - Уредуваое, пплеменуваое, 
хуманизација на прпстпрпт и защтита на 
живптната средина;  

  
2. Видпви на урбана ппрема  
 

Сппред Закпнпт за градеое ("Сл. весник на РМ 
бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 
54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 
137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16") 
урбаната ппрема претставува ппрема кпја се 
ппставува на градежнп изграденп земјищте. 
Ппд урбана ппрема, вп смисла на пвпј закпн, се 
смета ппрема за прпдажба на билети за јавен 
превпз, весници, сувенири, цвеќиоа, сладплед, 
телефпнски гпвпрници, автпбуки ппстпјки, 
типски пбјекти за пбезбедуваое кпи се вп 
функција на диплпматскп-кпнзуларните 
претставнищтва, на пбјекти на прганите на 
државната управа и на резиденцијалните 
пбјекти, јавни санитарни јазли, тераси сп или 
без настрещници, платфпрми за јавни 
манифестации на кппнп и на впдна ппврщина, 
ппкриени и неппкриени щанкпви, сампстпечки 
рекламни панпа, детски игралищта, фпнтани, 
шещми, клупи и кпрпи за птпадпци.  

Урбана ппрема се ппставува исклушивп за 
пстваруваое на јавен интерес утврден сп закпн. 

 Урбаната ппрема не е дел пд градежнптп 
земјищте и врз пснпва на пва не се стекнуваат 
стварни права врз градежнптп земјищте.  

 
 
2.1. Критериуми за ппределуваое на 

урбаната ппрема – рекламни и инфпрмативни 
панпа  

Урбаната ппрема – рекламни и 
инфпрмативни панпа кпја се ппставува на 
ппдрашјетп на Опщтина Прилеп треба да ги 
задпвплува пснпвните бараоа за градбата, 
спгласнп ("Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 
124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 
163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16").  

Урбаната ппрема – рекламни и 
инфпрмативни панпа не смее да гп пппрешува 
пещашкптп движеое и да се пбезбеди непрешен 
пристап дп истата.  

Урбаната ппрема – рекламни и 
инфпрмативни панпа треба да биде технишки и 
пбликпвнп прпектирана, беспрекпрнп 
изведена, вп склад сп амбиентпт на лпкацијата 
сп примена на спвремени материјали, шисти, 
исправни и естетски прифатливи.  

Дпградба, надградба и други надвпрещни и 
внатрещни интервенции на урбаната ппрема– 
рекламни и инфпрмативни панпа, псвен 
интервенциите за нивнп текпвнп пдржуваое, 
не се дпзвплуваат.  

Сп ппставуваое на урбана ппрема – 
рекламни и инфпрмативни панпа не смее да се 
пппрешува или птежнува кпристеоетп на 
станбените, делпвните згради и други пбјекти, 
пднпснп нивната функција на живееое или 
рабптеое, да се загрпзува сигурнпста на 
сппбраќајпт, да се намалува прппищаната 
слпбпдна прппдна ппврщина, да се унищтува 
зелена ппврщина, да се намалува естетскипт и 
ппщтипт изглед на пкплината.  
Урбаната ппрема – рекламни и инфпрмативни 
панпа, сп свпјпт изглед и фпрма, не смее да гп 
намали естетскипт и ппщтипт изглед на 
пкплината, а сп врщеоетп на дејнпста не смее 
да се спздава нешистптија, недпзвплена бушава 
и лпща миризба.  
Ппврщината щтп служи за упптреба на урбаната 
ппрема мпра да се пдржува вп хигиенски 
исправна спстпјба.  
При ппставуваое на урбана ппрема – рекламни 
и инфпрмативни панпа, не смеат да се 
ппставуваат бариери вп прпстпрпт кпи мпжат да 
гп пппрешат безбеднптп движеое на пещаците 
или да гп пневпзмпжат движеоетп на лица сп 
хендикеп.  
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При ппставуваое на урбана ппрема – рекламни 
и инфпрмативни панпа, не смеат да се 
преземаат градежни зафати, а пспбенп не 
зафати сп кпи се менуваат материјалпт и 
нивелетата на целата ппврщина щтп се кпристи.  
Минималната щирпшина на јавната ппврщина 
на кпја мпже да се ппстави урбана ппрема, 
изнесува 3,2м, а за ппставуваое на мпнтажнп - 
демпнтажен или типски пбјект пд лесна 
кпнструкција истата треба да изнесува минимум 
4,5м.  
При ппставуваоетп на урбаната ппрема мпра 
да се запазат следните стандарди: 
ппставуваоетп на урбаната ппрема – рекламни 
и инфпрмативни панпа е на минималнп 
растпјание пд 0.80м пд рабникпт на кплпвпзпт. 
При ппставуваое на урбана ппрема – рекламни 
и инфпрмативни панпа на трптпари, 
минималната слпбпдна прппдна ппврщина пд 
пппрешнипт прпфил на трптпарпт изнесува 1,5м.  
Исклушпк претставуваат прпстпри кај кпи вп 
партерпт ппстпи реализирана граница ппмеду 
прпстпрпт за движеое на пещаци и баранипт 
прпстпр за ппставуваое на ппрема (стплпшиоа, 
денивелација и сл. ) нп прпстпрпт за движеое 
не мпже да биде ппмал пд 1,2м.  
Ширпшината на слпбпдната прппдна ппврщина 
на трптпарите, се мери пд рабникпт на 
кплпвпзпт или на велпсипедската патека. 
Дпкплку на трптпарпт има дрвја, кпмунален или 
рекламен пбјект, щирпшината на слпбпдната 
прппдна ппврщина се мери пд гранишникпт на 
дрвптп или пд најистурената тпшка на 
прешникпт на дрвптп, на кпмунален или 
рекламен пбјект, вп правец на делпт пд јавната 
ппврщина щтп е предмет на кпристеое.  
Ппставуваое на урбана ппрема – рекламни и 
инфпрмативни панпа не е дпзвпленп на делпт 
пд трптпарпт вп зпната на свртуваое на 
улицата, пднпснп вп зпната на вкрстуваое на 
улиците (магистрални и спбирни), кпја изнесува 
минимум 8,0м пд пресешната тпшка на двете 
регулаципни линии.  
При ппставуваое на урбана ппрема, 
сппственикпт е дплжен да пбезбеди:  
- сппдветни услпви и спгласнпсти за 

приклушуваое на инфраструктурни мрежи 
за предвиденипт временски перипд 
(електрпнаппјуваое и сл.) пд сппдветните 
јавни претпријатија и други правни лица 
(даватели на услугите) пднпснп пд 
субјектите кпи стппанисуваат сп пбјектите 
на инфраструктурата.  

- примена на спвремени градежни материјали 
кпи пвпзмпжуваат мпнтажнп демпнтажни 
кпнструктивни елементи, типски елементи, 
спвременп архитектпнскп пбликуваое, 
преппзнатливпст на функцијата, 

репрезентативнпст на урбана ппрема за 
дејнпстите пд кпи тпа се пшекува и сл.  

При ппставуваоетп на урбаната ппрема – 
рекламни и инфпрмативни панпа, ппкрај пвие 
услпви, мпра да се ппшитуват специфишните 
услпви на лпкацијата, интензитетпт на 
пещашкптп движеое и видпт на дејнпста кпја се 
врщи и слишнп.  
Дпкплку ппврщината за кпја се бара 
ппставуваое на урбана ппрема – рекламни и 
инфпрмативни панпа, е вп границите на 
ппфатпт на защтитенп ппдрашје или пбјект или 
за неа е утврден ппсебен режим на кпристеое, 
пптребнп е да се прибави претхпднп мислеое 
пд прганпт на државната управа надлежен за 
рабптите на защтитата на културнп-истприскптп 
наследствп, пднпснп на прирпдата.  

Урбаната ппрема се ппставува спгласнп 
Прпграма и истите мпже да бидат сп разлишни 
димензии зависнп пд дејнпстите кпи се 
изврщуваат вп нив.  

Сампстпечките рекламни панпа  
Сампстпешките рекламни панпа се ппставуваат 
на пещашки и зелени ппврщини вп прпфилпт на 
сппбраќајниците, а вп спгласнпст сп Закпнпт за 
безбеднпст на сппбраќајпт на патищтата 
(“Службен весник на РМ” бр.54/07, 86/08, 
98/08, 64/09,161/09,36/11, 51/11 и 27/14) и 
ппсебен акт на Опщтина Прилеп. 
 
Инфпрмативни панпа  
Инфпрмативните панпа служат за јавна намена, 
за инфпрмираое на граданите (карта на град 
Прилеп, впзен ред и другп) и пгласуваое за 
културнп-уметнишки, сппртски и други 
манифестации.  
Ппставуваоетп на рекламните и инфпрмативни 
панпа не смее да гп пппрешува нпрмалнптп 
пдвиваое на сппбраќајпт.  
Рекламните и инфпрмативните панпа мпже да 
бидат слпбпднпстпешки, пренпсливи, 
прицврстени на пбјект и сл.  
 
Обликпвни услпви  
-  Рекламните и инфпрмативни панпа сп свпетп 

пбликуваое мпра да бидат успгласени сп 
прпстпрпт на кпј се ппставуваат, треба да се 
сп унифициран изглед и бпја кпи ќе се 
ппределат сп прпект за ппставуваое на 
урбана ппрема – рекламни и 
инфпрмативни панпа.  

 
Сппбраќајни услпви  

- Рекламните и инфпрмативни панпа 
мпра да бидат лпцирани на нашин кпј 
нема да гп пппрешува слпбпднптп 
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движеое на пещаци, инвалиди и 
впзила. Се ппставуваат на 
пддалешенпст пд рабпт на кплпвпзпт 
мин. 1,5м. дп 2,5м, а пд раскрсница 
мин. 10,0м. пд ппшетпкпт на радиуспт 
за деснп свртуваое.  

 
Технишки услпви  

- Рекламните панпа се израбптени пд 
шелишни прпфили, алуминиумски 
кпмппзитни панели  и платна 
псветлени пд внатрещна страна. 

      -  При ппставуваое на рекламни и 
инфпрмативни панпа мпра да се пбезбеди 
приклушпк на електришна енергија. 

Дпкплку ппставената урбана ппрема – 
рекламни панпа и инфпрмативни панпа се 
наппјува сп електришна енергија пд 
улишнптп псветлуваое, мпра да се плати 
пптрпщената електришна енергија сппред 
фпрмулата Cg=365 x t x P x c, каде щтп: 

 
Cg-цена на шинеое на пптрпщена електришна 

енергија за една гпдина; 
t-единаесет шаса (дневнп прпсешнп време на 

псветлуваое на рекламнптп или 
инфпрмативнптп панп вп текпт на една 
гпдина); 

P-ангажирана мпќнпст за псветлуваое на 
рекламнптп панп или инфпрмативнп панп 
вп Kw/h; 

c-цена на 1kw/h електришна енергија. 
 

3. Начини и услпви за ппставуваое и 
пдржуваое на урбана ппрема  
Спгласнп Закпн за градеое ("Сл. весник на 

РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 
54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 
137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16"), 
урбана ппрема - рекламни и инфпрмативни 
панпа се ппставува на јавни ппврщини кпи 
претставуваат градежнп изграденп земјищте и 
уреденп земјищте без притпа да се нарущи 
пснпвната намена на прпстпрпт и безбеднпста 
на сппбраќајпт. Пптребата за ппставуваое на 
урбана ппрема ја утврдува спветпт на 
ппщтината Прилеп.  

Урбаната ппрема се ппставува пп дпбиенп 
пдпбрение за ппставуваое на урбана ппрема - 
рекламни и инфпрмативни панпа, кпе гп издава 
градпнашалникпт на ппщтина Прилеп.  

Микрплпкациските услпви претставуваат 
извпд пд графишкипт и текстуалнипт дел на 
Прпграмата за ппставуваое на урбана ппрема - 
рекламни и инфпрмативни панпа вп размер 
1:1000.  

Опщтина Прилеп на ппшетпкпт на секпја 
календарска гпдина ги пбјавува пптребите пд 
ппределуваое на лпкации за ппставуваое на 
урбана ппрема - рекламни и инфпрмативни 
панпа и нивнп дислпцираое или задржуваое и 
вп нареднипт прпграмски перипд.  

Спгласнп Правилникпт за фпрмата и 
спдржината на Одпбрениетп за ппставуваое на 
времен пбјект и урбана ппрема и нашинпт на 
негпвптп издаваое (Сл. весник на РМ бр. 
36/10), Одпбрениетп за ппставуваое на урбана 
ппрема се издава на пбразец вп фпрмат А4.  

Урбаната ппрема- рекламни и 
инфпрмативни панпа се ппставува на 
микрплпкации спгласнп графишкипт прилпг.  

Тпшнп ппзиципнираое на урбаната ппрема, 
гп пдредува пвластен гепдет пд страна на 
ппщтина Прилеп.  

Фпрмата и спдржината на пдпбрениетп и 
нашинпт на негпвптп издаваое ги прппищува 
министерпт кпј ракпвпди сп прганпт на 
државната управа надлежен за врщеое на 
рабптите пд пбласта на управуваоетп сп 
градежнптп земјищте.  

Опщтина Прилеп спгласнп Закпнпт за 
градеое ("Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 
124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 
163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16") впди 
регистар на издадени пдпбренија за 
ппставуваое и птстрануваое на урбаната 
ппрема, а фпрмата, спдржината и нашинпт на 
впдеое на регистерпт ги прппищува 
министерпт кпј ракпвпди сп прганпт на 
државната управа надлежен за врщеое на 
рабптите пд пбласта на управуваоетп сп 
градежнптп земјищте.  

Ппставуваое урбана ппрема - рекламни и 
инфпрмативни панпа на јавни ппврщини, за шие 
пдржуваое е надлежна Опщтина Прилеп, се 
врщи врз пснпва на пдпбрение за ппставуваое 
на урбана ппрема.  

Одпбрениетп пд став 1 на пвпј шлен гп 
издава градпнашалникпт на ппщтина Прилеп.  

Времетраеоетп на пдпбрениетп за 
ппставуваое на урбана ппрема мпже да биде:  

- за перипд дп 4 гпдини (рекламни панпа) 
За дпбиваое на пдпбрение за ппставуваое 

на урбана ппрема- рекламни и инфпрмативни 
панпа, заинтересиранипт субјект ппднесува 
бараое дп Градпнашалникпт на Опщтина 
Прилеп.  

Кпга издаваоетп на пдпбрение за 
ппставуваое е вп надлежнпст на 
градпнашалникпт на Опщтина Прилеп, 
пдпбрениетп за ппставуваое ќе се издаде вп 
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рамките на ппстапка за дпбиваое на пдпбрение 
за врщеое на дејнпст.  

Ппстапката за дпбиваое на пдпбрение за 
врщеое на дејнпст, ја впди надлежната служба 
на Опщтина Прилеп, спгласнп прппищани 
услпви и стандарди.  
Одпбрениетп за ппставуваое на урбана 
ппрема- рекламни и инфпрмативни панпа, се 
дпбива врз пснпва на ппднесенп бараое 
(фпрмулар), кпе се дпставува заеднп сп 
кпмплетна дпкументација и тпа: 
 
 
III. За ппставуваое на рекламни и 
инфпрмативни панпа 

1. Извпд пд Прпграма, сп микрплпкациски 
услпви  

2. Оснпвен ревидиран прпект  
      3. Гепдетски елабпрат сп нумеришки 
ппдатпци. 
 
Ппстапката пп бараоетп ја спрпведува 
надлежнипт Сектпр за урбанизам, кпмунални 
дејнпсти и защтита на живптната средина на 
Опщтина Прилеп. 
 
Надлежнипт сектпр на ппщтината врщи увид на 
лице местп и прпверка на дпкументацијата кпја 
се дпставува вп прилпг на бараоетп, пд аспект 
на успгласенпста сп пдредбите на закпните и 
прпписите дпнесени врз пснпва на закпн, 
ппщтите и ппсебните стандарди, утврдени вп 
прпграмата за ппставуваое на урбана ппрема - 
рекламни и инфпрмативни  

Одпбрениетп за ппставуваое на урбана 
ппрема - рекламни и инфпрмативни панпа 
мпже да престане да важи и пред истекпт на 
времетп за кпе е даденп дпкплку:  

- урбаната ппрема е ппставена спрптивнп 
на издаденптп пдпбрение за нејзинп 
ппставуваое,  

- престане важеоетп на пдпбрениетп за 
врщеое на дејнпст,  

- не се ппстапува пп акти на надлежни 
инспекции, издадени сп врщеоетп на 
инспекциски рабпти вп рамките на нивните 
пвластуваоа.  

Вп слушаите пд претхпднп наведенптп, нпвп 
пдпбрение нема да се издаде вп нареднипт 
перипд пд 6 месеци.  

Јавната ппврщина на кпја се пднесува 
издаденптп пдпбрение за ппставуваое на 
урбана ппрема, имателпт на пдпбренијата не 
мпже да ја издаде или пренесе на кпритеое вп 
закуп или ппдзакуп на другп лице сп дпгпвпр за 
делпвнп-технишка спрабптка, ниту сп билп кпј 
друг правен акт.  

Даденптп пдпбрение за ппставуваое на 
урбаната ппрема - рекламни и инфпрмативни 
панпа не знашат пслпбпдуваое пд пбврската за 
испплнуваое на други услпви прппищани сп 
закпн. 
 

7. Извпри на финансираое на прпграмата  
Прпграмата за ппставуваое на урбана ппрема - 
рекламни и инфпрмативни панпа на ппдрашјетп 
на Опщтина Прилеп се финансира пд бучетпт на 
Опщтината за 2018 гпдина. 
 

7.1 Трпшпци за ппставуваое, пдржуваое, 
дислпкација и птстрануваое 
урбаната ппрема - рекламни и 
инфпрмативни панпа 

Трпщпците за ппставуваое, пдржуваое, 
дислпкација и птстрануваое на урбаната 
ппрема падаат на тпвар на инвеститпрпт, 
физишкп или правнп лице.  

8. Динамика на реализација на 
прпграмата  

Динамиката на реализацијата на 
прпграмата ќе зависи пд ствпрените правни и 
технишки услпви.  

 
9. Вршеое надзпр  

 
Врщеоетп надзпр над ппставуваоетп, 
задржуваоетп, дислпкацијата и птстрануваоетп 
на урбаната ппрема е вп спгласнпст сп Закпн за 
градеое ("Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 
124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 
163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16"). 

10. Препдни и завршни пдредби  

Реализацијата на Прпграмата ја врщи 
Градпнашалникпт на Опщтина Прилеп вп 
спрабптка сп Сектпрпт за урбанизам, кпмунални 
рабпти и защтита на живптната средина вп 
Опщтината.  

Вп спстав на пваа Прпграма за ппставуваое 
на урбана ппрема на ппдрашјетп на Опщтина 
Прилеп за 2017 гпдина спада и графишки дел.  

Оваа Прпграма влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп “Службен гласник на Опщтина 
Прилеп”. 
 
 
 

         Број  09– 1997/33                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                    на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                       Миле Талевски 
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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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА ИМЕТО НА ОПШТИНАТА "ПРИЛЕП" 

ВО ИМЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕ НА 

СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП ОД 

ПРИЛЕП 

 

 

 1. Одлуката за давање согласност за 

користење на името на Општината "Прилеп" во 

името на Здружение на СПОРТСКИ 

ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП од Прилеп, се објавува  

во “Службен гласник на Општина Прилеп”. 

 
              Број 08 - 1999/33                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 

                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

       Врз основа на член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локалната самоуправа ("Службен 

весник на Република Македонија" бр. 5/2002), 

член  9 став 2 од Законот за здруженија и 

фондации ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 52/2010 ,135/2011 и 55/2016) и 

член 26 став 1 точка 46 од Статутот на 

Општина Прилеп ("Службен гласник на 

Општина Прилеп" бр.6/2003),  Советот на 

Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 

23.05.2018 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност за користење на името на 

Општината "Прилеп" во името на Здружение на 

СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП од Прилеп 

 

    член 1 

       Со оваа Одлука се дава согласност 

Здружение на СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ 

ПРИЛЕП, да во името на здружението го 

користи името на Општината "Прилеп" така 

што името на здружението ќе биде Здружение 

на СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП од 

Прилеп. 

        член 2 

           Оваа Одлука да се достави до Здружение 

на СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ ПРИЛЕП од 

Прилеп, Градоначалникот и архивата на 

Општина Прилеп. 

 

         член 3 

     Одлуката влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во ’’Службен 

гласник на Општина Прилеп’’ 

 
         Број  09– 1997/34                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 

 

 

 

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, 4/2005 

и 11/2008) Градоначалникот на Општина 

Прилеп,  донесе: 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА НА 

ДЕЛБЕН БИЛАНС НА ДВИЖЕН И 

НЕДВИЖЕН ИМОТ ПОМЕЃУ ЈП ЗА ПУП-

ПРИЛЕП И ЈСП,,ПРИЛЕП’’- ПРИЛЕП 

 

 

 

 1. Решението за формирање на 

Комисија за спроведување на постапка на 

делбен биланс на движен и недвижен имот 

помеѓу ЈП за ПУП-Прилеп и ЈСП,,Прилеп’’- 

Прилеп, се објавува  во “Службен гласник на 

Општина Прилеп”. 

 

 
              Број 08 - 1999/34                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                23.05.2018 година                на Општина Прилеп 
                     П р и л е п                           Илија Јованоски 

 

 

 
 Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 10 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002) и шлен 26 став 1 тпшка 
33 пд Статутпт на Опщтина Прилеп (’’Службен 
гласник на Опщтина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 
и 11/2008), Спветпт на Опщтина Прилеп на 
седницата, пдржана на 23.05.2018 гпдина, 
дпнесе:  
 
 

РЕШЕНИЕ 
за фпрмираое на Кпмисија за спрпведуваое на 

ппстапка на делбен биланс на движен и 
недвижен импт ппмеду ЈП за ПУП-Прилеп и 

ЈСП,,Прилеп’’- Прилеп 
 
1. Сп пва Рещение се фпрмира Кпмисија за 
спрпведуваое на ппстапка на делбен биланс на 
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движен и недвижен импт ппмеду ЈП за ПУП-
Прилеп и ЈСП,,Прилеп’’- Прилеп, вп спстав:  
 
-Илија Белишпски, Ракпвпдител на пдделение 
вп ЈП за ПУП-Прилеп 
- Гпранше Јпщески, Ракпвпдител на пдделение 
вп ЈП за ПУП-Прилеп  
- Александар Јпщески, Ракпвпдител на 
пдделение вп ЈП за ПУП-Прилеп  
- Златкп Савески, Ракпвпдител на пдделение вп 
ЈП за ПУП-Прилеп 
-Таоа Димпска, Врабптен вп ЈП за ПУП-Прилеп 
 
2. Се пвластува Кпмисијата да ја спрпведе 
ппстапката на делбен биланс на движен и 
недвижен импт ппмеду ЈП за ПУП-Прилеп и ЈСП 
,,Прилеп’’- Прилеп и се задплжува да изгптви 
Извещтај за спрпведената ппстапка, кпј ќе гп 
дпстави дп Спветпт на Опщтина Прилеп сп 
сппдветна предлпг-Одлука.  
 

3. Рещениетп да се дпстави дп именпваните, 
архивата и Градпнашалникпт на Опщтина 
Прилеп.  
 
4. Сп влегуваоетп вп сила на пва рещение, 
престанува да важи рещениетп бр.07-3012/2 пд 
20.12.2013 гпдина. 
 
5. Ова Рещение влегува вп сила сп денпт на 
пбјавуваоетп вп “Службен гласник на Опщтина 
Прилеп”.  
 
 
         Број  09– 1997/35                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
      23.05.2018  годинa                           на Совет на Општина Прилеп       
            П р и л е п                                              Миле Талевски 
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